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      Belo Horizonte, 23 de julho de 2020.

 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS POR MANIFESTAÇÃO ORAL
E POR E-MAIL NA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 17/07/2020 E REDUZIDOS A
TERMO.
 

Objeto: Licitação Internacional com vista à aquisição e implantação de infraestrutura de
radiocomunicação digital na tecnologia P25, faixa de frequência VHF, e terminais LTE
robustecidos para interoperabilidade com sistema de rádio P25, em atendimento ao
convênio SENASP nº 879900/2018 e demandas futuras da PMMG.

 

 

EMPRESA TAIT
A empresa Tait não formulou questionamentos por escrito. Durante a realização da audiência
pública a empresa Tait representada pelos Senhores Rodrigo Baidan (Representante comercial
Tait) e  Rafael Luiz Moradei (Engenheiro Tait) apresentaram as seguintes considerações:

 

Questionamento 01 da Ata de Audiência Pública

"ITEM 6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA ESTAÇÃO REPETIDORA DIGITAL
P25, FASE 2, VHF, PARA FUNCIONAR EM MODO TRONCALIZADO E OU CONVENCIONAL,
ALTO TRÁFEGO, COM SISTEMA IRRADIANTE, INSTALADA E CONECTADA AO 
CONTROLADOR CENTRAL."
A empresa Tait alegou que a descrição do objeto da futura licitação limita a concorrência por
restringir sua participação, em razão do Controlador Central existente ser da concorrente
Motorola. Argumentou que é possível realizar todos os serviços pretendidos sem a necessidade
de integração com o Controlador Central, questionando qual seria o objetivo da Conexão com o
Controlador Central. Argumentou ser possível executar as funcionalidades da tecnologia P25
por outros meios, afirmou que redes convencionais permitem diversas formas de
gerenciamento e monitoramento, sem necessidade de conectar-se ao controlador central, citou,
como exemplo, gerenciamento de elemento, monitoramento de alarmes, coleta de informações
de áudio, coleta de informações de "ID" de rádio, todas as funcionalidades. Afirmou ser possível
a utilização de diversos meios em substituição a conexão ao Controlador Central. O Sr. Rafael,
informou que não acha ser uma vantagem à PMMG o fornecimento da interface ISSI, embora se
comprometa a entregá-la, argumentou não ser a melhor solução e informou que a TAIT está
aberta ao diálogo para novas opções. Citou, como exemplo, que os testes para validação de
utilização da interface ISSI não exigem o GPS, ou seja, se não integrar o GPS não irá funcionar,
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ao contrário a solução proposta pela Tait forneceria o GPS.

Resposta:
 A especificação técnica traz como objetivos específicos: “possibilitar a concorrência entre
fabricantes de infraestrutura de rádio P25” e “possibilitar a utilização da infraestrutura de
controladores centrais existentes, utilizando de forma racional os investimentos já realizados
em tecnologia de radiocomunicação”. A especificação técnica faculta a utilização do parque
tecnológico existente (controladores centrais) para a implantação do projeto de
radiocomunicação digital na região do Triângulo Mineiro. A especificação técnica informa que
“havendo compatibilidade técnica poderá ser utilizada a infraestrutura de controlador central
existente na PMMG ou o fornecimento de novo controlador central para implementação do
projeto de ampliação da rede de rádio”.Dessa forma, é evidente que não há restrição na
participação da empresa Tait, nem de qualquer outro fabricante que deseje participar do
processo, haja vista que poderá ser fornecido e instalado outro controlador central especifico
para o projeto de rádio do Triângulo Mineiro. Apesar da especificação técnica já trazer todas
essas informações de forma clara e objetiva, a parte do descritivo do referido item  que contém
a expressão “INSTALADA E CONECTADA AO  CONTROLADOR CENTRAL " será redigida
da seguinte forma: INSTALADA E CONECTADA A UM  CONTROLADOR CENTRAL."
Quanto ao questionamento a respeito de “qual seria o objetivo da Conexão com o Controlador
Central” a especificação técnica deixa claro que o objeto da contratação, além do sistema
convencional mencionado, também compreende a implantação de sistema de rádio
troncalizado. Tendo em vista o objetivo geral contido na especificação técnica “Expandir para o
interior do Estado de Minas Gerais a digitalização da rede de radiocomunicação mediante
aquisição de equipamentos de infraestrutura P25 e de equipamentos de infraestrutura para
sites de telecomunicações, na busca de uma comunicação mais segura, integrada e
eficiente...”  observa-se que se trata de  projeto de expansão da digitalização da rede de
rádio de forma integrada. Tendo em vista que a integração das repetidoras não é uma
exclusividade de determinado fornecedor, mas sim um recurso padrão disponível na tecnologia
P25, o qual a PMMG sempre exigiu em suas especificações técnicas por considerá-lo
imprescindível, pressuposto básico para efetiva integração das comunicações, apresentando
maior robustez para o funcionamento do sistema de rádio, maior mobilidade das configurações
para atendimento da articulação operacional, melhor aproveitamento dos recursos disponíveis
no sistema troncalizado, melhor gestão de manutenção, favorecendo a futura ampliação da rede
de rádio e mantendo o padrão de conectividade da tecnologia P25 já adotado e estabelecido
no sistema de rádio digital da PMMG. Por todos os motivos relacionados acima bem como
todos os objetivos definidos pela PMMG para ampliação da rede de rádio digital, as
repetidoras digitais deverão ser integradas a um controlador central, assim como as estações
rádio base (ERB’s) também deverão.

Integração entre controladores por meio da interface ISSI e testes para validação da integração:

Em relação aos argumentos a respeito da utilização da interface de conexão entre
controladores centrais, a especificação técnica deixa claro que a integração entre controladores
centrais deverá ser realizada pela interface ISSI (interface entre sistemas) seguindo o previsto
no Padrão P25 para interoperação entre sistemas de RF de diversos fabricantes. Em relação
ao teste da funcionalidade de GPS, a PMMG reconhece tal funcionalidade como essencial e
incluirá na especificação técnica a necessidade de realização do teste de GPS da amostra com
integração pela interface ISSI para os casos em que a elaboração da proposta contemplar
utilização de controlador central diferente do existente na RMBH.

 

EMPRESA MOTOROLA
A empresa Motorola formulou questionamentos por escrito, enviando por e-mail petição datada
de 16/07/2020, SEI-MG Nº 17175777. Durante a realização da audiência pública, a empresa
Motorola, por intermédio do Sr. Gustado de Sá e do advogado, Dr. Willian
Corneta, apresentaram suas considerações, de forma resumida, oralmente. Assim, faz-se
necessário responder a ambas as manifestações (oral e escrita), observando a mesma ordem
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apresentada no requerimento de 16/07/2020:

 

Questionamento 02 da Ata de Audiência Pública / Questionamento (A) “Qualificação
Econômico Financeiro” petição datada de 16/07/2020

Elencando normas que regem a escrituração fiscal digital, Receita Federal , a Motorola
sugere que seja exigido dos licitantes deverão apresentar o Balanço Patrimonial e
Demonstração dos  Resultados do Exercício na forma da lei que inclui a certidão
de envio do SPED Contábil referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2019.  Sugere inclusive redação de exigência de demonstrações contábeis transcritas em
Livro diário (impresso ou via SPED) referente ao último exercício social a ser acrescida
ao edital. Por fim, apresentou a sugestão que a da boa situação financeira da empresa
seja feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis, conforme § 5.º do Art.
31 da Lei Federal 8666/93 abaixo:

"Art. 31. ... § 5.º A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma
objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente
justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame
licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta
avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da
licitação."

 Assim, diante de clara exigência legal, a MOTOROLA, sugere que seja acrescido ao edital as
seguintes exigências:

Qualificação econômico-financeira - Índices: 

1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo(s) distribuidor(es) da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física;

2. Documentos necessários para a avaliação da capacidade econômico-financeira
conforme determina o artigo 31 da Lei 8.666/93:

a) Demonstrações Contábeis transcritos do Livro Diário (impresso ou via
SPED) referentes ao último exercício social, assinadas pelo representante legal
e contabilista responsável devidamente habilitado, elaboradas conforme as
resoluções 1.185/09, 1273/10 e 1.330/11 do CFC – Conselho Federal de
Contabilidade, sendo vedada sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios: - Balanço Patrimonial – BP; 5. - Demonstração do Resultado do
Exercício – DRE; - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido –
DMPL;

b) Termo de abertura e de encerramento do livro Diário com a devida
autenticação da repartição competente (Junta Comercial ou Cartório de
Registro Civil) ou emitidos via SPED.

3. Comprovação da boa situação financeira da Empresa, por meio de Balanço
Patrimonial do último exercício, demonstrando os seguintes índices, com as
apresentações dos cálculos para conferência do pregoeiro e equipe de apoio:

3.1 ILC (Índice de Liquidez Corrente) maior que 1,0 (um inteiro), aplicando a
seguinte fórmula: ILC=AC / PC Onde: AC = Ativo Circulante PC = Passivo
Circulante

3.2. ILG (Índice de Liquidez Geral) maior que 1,0 (um inteiro), aplicando a
seguinte fórmula: ILG=(AC+RLP) / (PC+ELP) Onde: AC = Ativo Circulante RLP
= Realizável a Longo Prazo PC = Passivo Circulante ELP = Exigível a Longo
Prazo

3.3 GS (Grau de Solvência) maior que 1,0 (um inteiro), aplicando a seguinte
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fórmula: GS=AT / (PC+ELP) Onde: AT = Ativo Total PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo.

Resposta:
Com efeito, o rol de exigências previstas para a habilitação na Lei nº 8.666/93 é taxativo, não
comportando acréscimos. O artigo 31 da referida lei trata da documentação relativa à
qualificação econômico-financeira e quanto ao tema abordado pela Motorola, assim dispõe:

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; (grifos não constam do original)

Assim, ante o princípio da legalidade, havendo previsão legal que altera a forma de
apresentação do balanço patrimonial e/ou das demonstrações contábeis, o pregoeiro, ao
apreciar a documentação de habilitação do licitante que sagrar-se vencedor na etapa de lances,
deverá considerar eventual comprovação por meio de escrituração contábil digital (ECD). Isso
porque, feita a opção pela escrituração digital, o licitante fica impedido de realizá-la pela via
impressa.

Quanto ao cálculo dos índices contábeis a serem previstos no edital que regerá a nova licitação,
cumpre destacar que serão observados os dispositivos legais aplicáveis à espécie, com
adoção de parâmetros compatíveis com o porte e o objeto licitado, considerando as licitações
já realizadas no âmbito da PMMG, de forma a não prejudicar o caráter competitivo da licitação.

 

Questionamento 03 da Ata de Audiência Pública / Questionamento (A) “Qualificação
Econômico Financeiro” petição datada de 16/07/2020�

A Motorola apresentou a seguinte sugestão: exigência de Comprovação de Capital Social
ou Patrimônio Líquido equivalente a, no mínimo, a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratação, conforme preceitua o §3º do artigo 31 da Lei Federal nº 8.666/93,
considerando-se para conversão, em caso de moeda estrangeira, a taxa de câmbio de
venda do Banco Central do Brasil para a moeda no dia anterior à abertura das propostas.
Devendo o Capital Social ou Patrimônio Líquido será considerado conforme valores
calculados com base na proposta da licitante.

Resposta:
As exigências a serem inseridas no edital da futura licitação observarão as disposições legais
aplicáveis à espécie, com adoção de parâmetros compatíveis com o porte e o objeto licitado,
considerando as licitações já realizadas no âmbito da PMMG, de forma a não prejudicar o
caráter competitivo da licitação.

Não se pode olvidar que a vinculação do capital social ou patrimônio líquido ao valor da
proposta de preços, como sugerido, não encontra amparo na legislação em vigor. Ademais,
quando da abertura das propostas comerciais, as regras do certame já estarão previamente
definidas e não serão passíveis de alteração, em face do princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, dentre outros.

Relativamente à exigência simultânea, na fase de habilitação, de capital social ou patrimônio
líquido mínimo e de garantia da proposta, ressalte-se que, em consonância com o entendimento
do TCU, não poderá ser adotada, isso porque, além de ser irregular, extrapola as exigências de
qualificação econômico-financeira previstas em lei e pode prejudicar o caráter competitivo da
licitação (TCU - Acórdão n.º 2035/2010-Plenário, TC-005.033/2010-1, rel. Min. Valmir Campelo,
18.08.2010).

 

Questionamento (B) "Da qualificação Técnica" petição datada de 16/07/2020�
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A Motorola pretende que seja(m) exigido(s) atestado(s) comprobatório(s) de capacidade
técnica correspondente ao quantitativo mínimo de 50%  (cinquenta por cento) das
quantidades licitadas.

Resposta:
 

A Lei Nº 8.666/93 autoriza a exigência de comprovação da capacitação técnico-operacional
(art. 30, inc. II) e a comprovação da capacitação técnico-profissional (art. 30, § 1º, inc. I).
sugestão não se coaduna com melhor exegese da lei, uma vez que o texto legal trata de
comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

Nessa ordem de ideias, o TCU manifestou, no Acórdão nº 3.070/2013 – Plenário, o seguinte
entendimento:

“...em futuras licitações, ao exigir quantitativos mínimos para fim de comprovação da
capacidade técnico-profissional das licitantes (art. 30, §1º, inc. I, da Lei nº 8.666/93),
apresente a devida motivação dessa decisão administrativa, evidenciando que a
exigência é indispensável à garantia do cumprimento da obrigação a ser assumida
pela vencedora do certame. (Grifos não constam do original)

Embora seja possível a inserção de exigência de quantitativo mínimo para comprovação da
capacidade técnica, a fim de afastar a ilegalidade, deve haver decisão prévia, devidamente
motivada, que demonstre tratar-se de exigência indispensável ao cumprimento do objeto
licitado pelo licitante vencedor, observado o princípio da razoabilidade, dentre outros.
Ademais, há necessidade de se avaliar possível comprometimento da competitividade em face
da estipulação de quantitativo mínimo.

 

Questionamento (B) "Da qualificação Técnica" petição datada de 16/07/2020�
 

A MOTOROLA recomenda que seja exigido que a empresa participante comprove que
em seu quadro de funcionários haja Técnico em Segurança do Trabalho para
coordenação e prevenção de acidentes  em obras, e Engenheiro Civil para
coordenação das obras de infraestrutura,  assim como Engenheiro com qualificação
para desempenhar a programação e suporte do Sistema de Radiocomunicação
Digital APCO 25, indicando a redação pretendida.

Resposta:
O dispositivo legal que, em tese, autorizaria a exigência de comprovação de profissional (art.
30. II c/c §1º, I, da Lei nº 8.666/93) versa sobre a contratação de obras e serviços e, no caso em
tela, a contratação pretendida terá por objeto principal a aquisição de infraestrutura de
radiocomunicação digital na tecnologia P25 e terminais robustecidos para interoperabilidade
com sistema de rádio P25, sendo a entrega mediante instalação obrigação acessória.

Vale ressaltar que, para alcançar a finalidade precípua da licitação, que é a obtenção da
proposta mais vantajosa, a Administração deve abster-se de inserir em seus instrumentos
convocatórios exigências demasiadas e rigorismos excessivos e incompatíveis com a boa
exegese da lei. Nesse sentido é o entendimento do TCU:

“5. A verificação da qualificação técnica, conforme consta do art. 30 da Lei nº 8.666/93,
bem como da econômica, tem por objetivo assegurar que o licitante estará apto a dar
cumprimento às obrigações assumidas com a Administração, nos termos do art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, não podendo a sua comprovação ser feita mediante
a formulação de exigências desarrazoadas, que comprometam a observância do
princípio constitucional da isonomia.” (TC011.037/99-7 - Decisão nº 285/2000-TCU-
Plenário, Relator Min. ADHEMAR PALADINI GHISI, DOU de 04.05.2000, págs. 105/107).
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Questionamento 04 da Ata de Audiência Pública / Questionamento (C) "Logística
Reversa" petição datada de 16/07/2020�

A Motorola relatou a importância de se atentar para a logística reversa, relatou que
o Estado de Minas foi precursor, com a Lei 18.031 (Art. 16), exigindo que as licitações
atendam requisitos de proteção ambiental, conforme legislação nacional, lei nº
12.305/2010, a qual que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos que exige que as
empresas que comercializam produtos eletroeletrônicos implantem um sistema de
logística reversa independentemente do serviço público municipal de limpeza urbana.
ABNEE - reforçando que a logística reversa seja cumprida por todos fabricantes. O Sr.
Gustavo (Motorola) relata um evento de marketing para difusão de logística reversa junto a
várias Unidades da PMMG, durante este evento recolheram 2.000 (duas mil) unidades de
baterias e doaram 200 (duzentas) baterias novas, sem custo ao Estado. Afirmando tratar-
se de uma questão legal.

Diante de tais aspectos, a MOTOROLA sugere a inclusão dos seguintes itens no edital
(Qualificação técnica - Aspectos ambientais):

1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

2. Para comprovação de que o licitante dos equipamentos atende “A legislação brasileira e
a logística reversa de resíduos eletrônicos”, dispõe de serviço de coleta e cumprimento ao
enquadramento do Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, serão
exigidos para fins de qualificação técnica os seguintes itens:

I - Apresentar o comprovante de registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais-CTF,
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, de acordo com art.
17, inciso II, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 e da Instrução Normativa
IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislação correlata;

II - Apresentar o Certificado de processamento e destinação final de resíduos
tecnológicos;

III - Apresentar o Certificado de Regularidade do responsável técnico pelo
processamento e destinação final de resíduos tecnológicos, conforme artigos 22 e 38
da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos;

3. Evidências do sistema de logística reversa implantado conforme a Lei nº 12.305 de 02
de Agosto de 2.010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

3.1. Comprovar por meio de documentos (Nota fiscal ou manifesto de carga) a coleta
de resíduos nos últimos 3 anos.

3.2. Comprovar por meio de certificado de destinação final que os resíduos coletados
foram destinados a empresa legalmente estabelecida e os mesmos foram tratados
de maneira ambientalmente correta.

Resposta:
As sugestões referem-se à fase de habilitação e versam sobre a qualificação técnica,
pretendendo a inclusão de diversas exigências no edital da licitação, inclusive relacionadas ao
tema “logística reversa” de que trata a Lei Federal nº 12.305/2010 que instituiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

A Lei nº 12.349/2010 alterou a Lei nº 8.666/93 para incluir no artigo 3º a preocupação com o
meio ambiente (... promoção do desenvolvimento sustentável), porém não incluiu a previsão de
nenhum documento que possa ser exigido nesse contexto. Assim, essa previsão não constitui
um fim em si mesma, já que uma licitação sustentável precisa atender respeitar
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um fim em si mesma, já que uma licitação sustentável precisa atender respeitar
concomitantemente 03 (três) pilares: o princípio da isonomia, o princípio da busca da
proposta mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento sustentável.

Ademais, os artigos 27 a 31 estabelecem exaustivamente quais os documentos podem ser
exigidos dos licitantes e na falta de lei especial que discipline ou estabeleça a exigibilidade de
documentação relacionada à gestão de resíduos sólidos e seus impactos ambientais. Nesse
sentido é a jurisprudência uniforme do TCU, consoante retrata o seguinte julgado (TC
017.263/2011-5):

No seu item 9.5.2, o edital exigiu na fase de habilitação que o licitante informasse o local
onde serão lançados os resíduos de construção civil, explicitando a distância entre o
local indicado e onde serão executados os serviços, bem como a apresentação da
respectiva autorização da Feema (Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente)
para o seu funcionamento, observando a Resolução n. 307/2002 do Conama (Conselho
Nacional de Meio Ambiente). Destaca-se que, de acordo com a ata de julgamento da
concorrência, esse item foi o único motivo de inabilitação da empresa Engesan
Engenharia e Saneamentos.
A Lei de Licitações, nos seus arts. 27 a 31, estabelece exaustivamente quais
documentações poderão ser exigidas dos licitantes. Dessa forma, nada mais poderá ser
exigido como forma de habilitação além da documentação ali mencionada, a não ser que
a exigência refira-se a leis especiais.
Assim determina a jurisprudência uniforme deste Tribunal (Acórdãos 597/2007,
703/2007, 39/2008, 1731/2008, 2056/2008, 1745/2009, 2301/2009, 2450/2009, todos do
Plenário).
Ao ser questionada pela inclusão dessa exigência no processo licitatório em análise, a
Secretaria de Administração Penitenciária informou no seu ofício n. 656/SEAPGS/11 que
a inclusão dessa exigência dá-se em virtude do cumprimento do estabelecido na
Resolução n. 307/2002 do Conama. No entanto, essa norma, além de não ser uma lei
especial capaz de estabelecer novas exigências para as licitações públicas, estabelece
apenas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção
civil. Dessa forma, o item 9.5.2 mostrou-se indevidamente restritivo e não pode ser
incluído na fase de habilitação de licitações públicas por ausência de amparo legal.

Do mesmo modo, não há lei especial de trate da exigência da documentação citada pela
Motorola que seria comprobatória de regularidade, condições ou requisitos relativos à
sustentabilidade ou logística reversa nas licitações públicas. A falta de previsão legal expressa
para esse tipo de exigência, associada aos impactos nos custos diretos e indiretos da
aquisição e, ainda, na competitividade, afastam a possibilidade de acolhimento da sugestão
apresentada pela Motorola, mormente se considerada realidade do mercado no ramo de
atividade compatível com o objeto licitado.

No que tange a exigência de Certificação do fabricante junto ao IBAMA, verifica-se que sua
adoção poderá configurar violação à isonomia e à competitividade do certame, prejudicando a
seleção da proposta mais vantajosa para a PMMG, contrariando o disposto no artigo 30 e
inciso I do §1º do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e o disposto no inciso XXI do art. 37 da
Constituição Federal. E, no caso de uma licitação internacional, assevera-se ainda mais
restritiva a exigência, uma vez que a atuação fiscalizatória e normativa do IBAMA restringe-se
ao território nacional, não sendo acessível a uma empresa estrangeira obtenção do certificado
de regularidade exigido.

Ressalte-se que esse entendimento está em consonância com o Decreto Estadual nº
46.105/2012 que estabelece diretrizes para a promoção do desenvolvimento sustentável nas
contratações realizadas pelo Poder Executivo estadual, atribuindo à SEPLAG competência
para coordenar estudos técnicos que viabilizem a inserção de critérios de sustentabilidade,
cujos resultados foram consolidados em manuais de observância obrigatória no âmbito dos
órgãos e entidades da Administração Pública estadual.

Nos termos do referido Decreto, o responsável pela aquisição de bens, contratação de serviços
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e obras deve avaliar a viabilidade da adoção de critérios de sustentabilidade, observando as
práticas sustentáveis utilizadas pelo mercado fornecedor. O edital que estabeleça critérios de
sustentabilidade poderá ser objeto de consulta pública, visando verificar a adequação das
exigências ao mercado fornecedor, sendo obrigatória e inderrogável a preservação do caráter
competitivo do certame e a economicidade da contratação.

Nesse contexto, destaca-se que a SEPLAG consolidou 03 (três) manuais de sustentabilidade
para as famílias de equipamentos de informática, lâmpadas e reatores e materiais de
escritório, apenas. Não há manual para infraestrutura e equipamentos de radiocomunicação.
Confira-se no Portal de Compras http://www.compras.mg.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=508&Itemid=100077

Destaca-se que a Lei Estadual nº 22.421/2016 autoriza a inclusão de disposições voltadas para
a proteção do meio ambiente na aquisição de bens e serviços, desde que não haja
comprometimento da natureza competitiva do procedimento e a economicidade da contratação.
Trata-se, portanto, de autorização legal. A lei não estabelece obrigatoriedade e não indica
qualquer documento como de exigência obrigatória.

 

Questionamento 05 da Ata de Audiência Pública / Questionamento (D) "Apresentação
da Proposta Técnica" petição datada de 16/07/2020�

A Motorola solicitou que seja incluída no edital a obrigação da apresentação da Proposta
Técnica, o envio de informações técnicas relevantes para todos os itens dos lotes, como:
Catálogos, Descritivos Técnicos e Escopos de Fornecimento Detalhado, assim como
Homologações da Anatel.

Considerando os aspectos acima, a MOTOROLA sugere os seguintes ajustes:

Termo de Referência: “8. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

8.1. Deverão ser fornecidos prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou outros
documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações
técnicas solicitadas no edital. Assim como Descritivo Técnico, Escopo de Fornecimento
detalhado, e Homologação Anatel, para a verificação da conformidade das especificações
técnicas da proposta comercial com o presente Termo de Referência.

8.1.1. Não será aceito declaração ou documento que seja cópia do edital. Para
comprovação do atendimento das especificações técnicas, a licitante deve conceder
Escopo de Fornecimento para cada Item dos Lotes de forma detalhada (com marca e
modelo de seus equipamentos e acessórios, excluindo-se partes simples
consideradas miscelâneos).

8.1.2. A licitante deverá apresentar em sua proposta técnica o Diagrama do Sistema
e Descritivo Técnico de sua solução para integração de Sistema com o Controlador
Central da Região Metropolitana de Belo Horizonte MG, através das interfaces ISSI e
CSSI do padrão APCO 25, no caso de utilização do Controlador de Uberlândia ou
fornecimento de um novo Controlador.”

Resposta: 
A exigência de amostras, catálogos, manuais, folders e outros tem por finalidade garantir ao
pregoeiro e à equipe de apoio (técnica) parâmetros objetivos para verificação da conformidade
da proposta comercial com as das especificações técnicas do edital/termo de referência.

Tecnicamente é viável acolher a sugestão apresentada pela empresa Motorola, eis que
importará no melhor aproveitamento das informações contidas na proposta comercial . Portanto,
será adotado o seguinte  texto para o edital:

“Deverão ser fornecidas fontes de consulta (endereço eletrônico ou material impresso)
para prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou outros documentos para
comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
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solicitadas no edital, assim como Descritivo Técnico, Escopo de Fornecimento
detalhado, e Homologação Anatel, para a verificação da conformidade das
especificações técnicas da proposta comercial com o presente Termo de Referência;
Não será aceito declaração ou documento que seja cópia do edital. Para comprovação
do atendimento das especificações técnicas, a licitante deve conceder Escopo de
Fornecimento para cada Item dos Lotes de forma detalhada (com marca e modelo de
seus equipamentos e acessórios, excluindo-se partes simples consideradas
miscelâneas);
A licitante deverá apresentar em sua proposta técnica o Diagrama do Sistema e
Descritivo Técnico de sua solução para integração de Sistema com o Controlador Central
da Região Metropolitana de Belo Horizonte MG, através das interfaces ISSI e CSSI do
padrão APCO 25, no caso de utilização de Controlador Central diferente do existente na
RMBH.”

 

Questionamento 06 da Ata de Audiência Pública / Questionamento (E) "Da Amostra"
petição datada de 16/07/2020�

A Motorola visando aprimorar o texto do Edital que referencia a amostra ou protótipos,
sugeriu que seja incluído ao Edital:

Termo de Referência:

8.1. Das amostras ou protótipos:

8.1.1. Para verificação da viabilidade técnica da proposta comercial, será necessária
a disponibilização de amostra de infraestrutura de rádio P25 Fase 2 para realização
de testes, caso sejam ofertados produtos e equipamentos diferentes dos que foram
adquiridos e estão em operação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais na
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Resposta:
As exigências editalícias devem ser imperativas e obrigar toda e qualquer licitante que
compareça ao certame e apresente proposta comercial, sem ressalvas. Acolher a sugestão da
Motorola implicaria em ofensa aos princípios da impessoalidade e da igualdade, pois a
redação sugerida beneficiaria exclusivamente a Motorola, em detrimento das demais licitantes
em afronta a legalidade.

Nessas condições, a redação original do Termo de Referência está em conformidade com a
legislação em vigor e com os princípios norteadores das licitações públicas.

 

Questionamento 07 da Ata de Audiência Pública / Questionamento (F) “Documentação
Técnica de Interoperabilidade” petição datada de 16/07/2020�

A Motorola solicitou a dispensa da documentação técnica de interoperabilidade caso seja
ofertado um produto em uso na PMMG, sugeriu que seja incluído ao Edital:

"Termo de Referência:

8.9. Da documentação técnica de interoperabilidade:

8.9.1. Após a etapa de lances, a licitante detentora da melhor proposta e
provisoriamente classificada em primeiro lugar, terá prazo de 20 dias para
apresentar, sem nenhum ônus para o CSA-TIC/PMMG, certificado emitido por órgão
ou organização credenciada P25 atestando que as interfaces ISSI e CSSI atendem
aos requisitos técnicos do padrão P25, caso sejam ofertados produtos e
equipamentos diferentes dos que foram adquiridos e estão em operação da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais na Região Metropolitana de Belo Horizonte"
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Resposta:
As exigências editalícias devem ser imperativas e obrigar toda e qualquer licitante que
compareça ao certame e apresente proposta comercial, sem ressalvas, posto que isso
implicaria em ofensa aos princípios da impessoalidade e da igualdade. Ademais, a redação
sugerida beneficiaria exclusivamente a Motorola, em detrimento das demais e tal conduta
afronta a legalidade.

 

Dessa forma, a redação do Termo de Referência manteve a exigência da documentação para
todos os participantes independente do tipo de solução ofertada e possibilitou também o
fornecimento de declaração do fabricante atestando o atendimento específico para o item em
questão, tudo em conformidade com a legislação em vigor e com os princípios norteadores das
licitações públicas. Visando a máxima eficiência na utilização dos recursos públicos e completa
eficácia em atingir os objetivos pretendidos com a modernização do Sistema de Comunicação,
o edital terá a seguinte redação:

8.15.1 "Após a etapa de lances, a licitante detentora da melhor proposta e provisoriamente
classificada em primeiro lugar, terá prazo de 20 dias para apresentar, sem nenhum ônus para o
CSA-TIC/PMMG, declaração do fabricante ou certificado emitido por órgão ou organização
credenciada P25 atestando que as interfaces ISSI e CSSI atendem aos requisitos técnicos do
padrão P25."

 

Questionamento 08 da Ata de Audiência Pública / Questionamento (G)
“Subcontratação” petição datada de 16/07/2020�

A Motorola informou que o edital permite até 50% sem definir o que pode ou não ser
subcontratado e ao lado disso o edital já vai permitir consórcio. Dessa forma, solicitou o
limite da subcontratação a apenas 25% do valor contratado e apenas para itens não
essenciais/secundários, como por exemplo, logística e transporte, alvenaria e serviços
gerais, isso é, serviço não correlatos a tecnologia de telecomunicações. Sendo
apresentado a seguinte sugestão ao edital:

"Termo de Referência:

17.1 É permitido à CONTRATADA subcontratar até 25% do objeto destes lotes, limitado a
serviços secundários, que não impactam na qualidade da implantação do sistema.

Resposta:
Considerando ser a subcontratação juridicamente possível, desde que parcial e que o edital
contenha previsão expressa nesse sentido (artigo 72 da Lei nº 8.666/93), e tendo em vista as
peculiaridades do objeto da licitação em pauta, as condições e os limites da subcontratação
são definidos pela DTS/CSA-TIC dentro da sua discricionariedade, mediante assessoramento
da equipe técnica, observando sempre a legislação em vigor e os princípios norteadores da
Administração Pública. Neste caso, será mantido o percentual previsto no termo de referência,
ou seja,  de até 50%.

 

Questionamento 09 da Ata de Audiência Pública / Questionamento (H) “Escopo &
Preço” petição datada de 16/07/2020�

A Motorola argumentou que em 2018 US$1,00 (um dólar) equivalia a cerca de R$3,19
(três reais e dezenove centavos), atualmente US$1,00 (um dólar) ultrapassa a casa de
R$5,00 (cinco reais), associado a desvalorização do real perante o dólar, a especificação
técnica aumentou o custo dos proponentes, por exemplo o controlador central solicita
1000 licenças e 100 grupos virtuais, isso não estava previsto na última contratação. O
argumento é que alguns itens encarecem o projeto, isso somado a 41% de alteração
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cambial. A sugestão é que a PMMG analise a demanda necessária visando que o objeto
possa ser executado dentro da proposta do Convênio, quanto mais parecido com o plano
de trabalho mais fácil será para a PMMG vencer a burocracia para alcançar o objetivo
final. Outro ponto destacado foi a discordância do aumento da garantia de 36 meses para
60 meses, e por fim a garantia do controlador central que em 2015 foi adquirido com
capacidade para atender demanda do Estado por completo, não sendo necessário outra
aquisição. Neste edital foi solicitado a mesma garantia exigida em 2015, argumenta-se
que não caberia cobrança de garantia do controlador central adquirido em 2015. Sendo
sugerido como garantia somente os novos equipamentos que serão
adquiridos.  Solicitaram a inclusão da ressalva abaixo em todo o corpo do Edital e Termo
de Referência quando se tratar de garantia e atualização do controlador central:

Termo de Referência:

“caso sejam ofertados produtos e equipamentos diferentes dos que foram adquiridos e
estão em operação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais na Região Metropolitana
de Belo Horizonte”

Resposta:
As sugestões foram analisadas e visando alcançar a finalidade precípua da licitação que é a
obtenção da proposta mais vantajosa pelo menor preço, serão contempladas no edital,
as seguintes previsões:

O número de licenças para grupos virtuais será de 20 (vinte) licenças;

O número de licenças de usuários será de 50 (cinquenta) licenças;

O prazo de garantia dos equipamentos que fazem parte do sistema de infraestrutura será
de 36 (trinta e seis meses);

A garantia do controlador central abrangerá os itens ampliados e/ou acrescentados aos
controladores centrais existentes ou ao novo controlador central que por ventura venha a
ser fornecido.

 

Questionamento 10 da Ata de Audiência Pública / Questionamento (I) “Modalidade”
petição datada de 16/07/2020�

A Motorola apresentou sugestão quanto ao tipo de licitação,  sugerindo a utilização de um
Registro de Preços, tendo em vista a possibilidade de contratação parcial ou fracionada,
possibilidade não cabível ao Pregão.

Resposta:
A Administração avaliará no momento oportuno o tipo de licitação a ser utilizada, atendendo
aos interesses públicos.

 

Questionamento 11 da Ata de Audiência Pública / Questionamento (J) “Integração ISSI”
petição datada de 16/07/2020�

A Motorola relatou que o termo de referência que motivou a Audiência Pública indica por
diversas vezes a integração de Sistemas APCO25 através das Interfaces ISSI e CSSI,
que fazem parte do padrão APCO25. Fato é que estas interfaces oferecem características
e funções mínimas necessárias para que haja a sintonia entre os fabricantes, e que se
conversem em nível de Controladores Centrais (ISSI), determinando princípios de
gerenciamento a coordenação, assim como para Consoles de Despacho (CSSI),
determinando funções básicas de despacho e operações. Estas Interfaces ISSI e CSSI
estão de acordo com as determinações da Associação das Indústrias de
Telecomunicações (TIA), e devem constar em qualquer processo licitatório de Sistemas e
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Terminais APCO 25. 

Resposta:
A manifestação não representa sugestão ou questionamento, configurando apenas um relato a
respeito das especificações técnicas contidas no Termo de referência.

�

Questionamento 12 da Ata de Audiência Pública / Questionamento (L) “Da Utilização de
Infraestrutura de Controlador Central” petição datada de 16/07/2020�

A Motorola visando aprimorar o texto do Edital que referencia a utilização do Controlador
Central doado (em operação em Uberlândia) ou novo Controlador, sugere que seja
incluído ao Edital:

Termo de Referência:

“6. DA UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CONTROLADOR CENTRAL EXISTENTE
OU INSTALAÇÃO DE NOVO CONTROLADOR CENTRAL:

6.2. Havendo compatibilidade técnica poderá ser utilizada a infraestrutura de
controlador central existente na PMMG ou o fornecimento de novo controlador central
para implementação do projeto de ampliação da rede de rádio. Em ambos os casos
o controlador central deverá ser instalado em Belo Horizonte, em local a ser definido
pela DTS.

6.3. A empresa CONTRATADA deverá instalar ou atualizar e/ou expandir o
controlador central que será utilizado para execução do projeto, de acordo com a
necessidade, caso sejam ofertados produtos e equipamentos diferentes dos
que foram adquiridos e estão em operação da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
6.4. O novo controlador central ou a infraestrutura de controlador central que será
atualizada deverá possuir a mesma garantia dos demais equipamentos de
infraestrutura que compõem o projeto de rádio, caso sejam ofertados produtos e
equipamentos diferentes dos que foram adquiridos e estão em operação da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

Resposta:
Tecnicamente a sugestão apresentada segue o mesmo alinhamento das adequações já
consideradas para o Termo de Referência, assim sendo:

Quanto ao Item 6.3, esclareça que a redação original do Termo de Referência está em
consonância com as necessidades administrativas e com o interesse pública, sendo
tecnicamente viáveis e, por esta razão, será mantida;

Quanto ao Item 6.4, esclareça que nova redação será adotada: “O novo controlador central
fornecido ou os itens ampliados/acrescentados aos controladores centrais existentes na
PMMG deverão possuir a mesma garantia dos demais equipamentos de infraestrutura
que compõem o projeto de rádio para o Triângulo Mineiro”;

 

Questionamento 13 da Ata de Audiência Pública / Questionamento (M) “Servidor de
Integração com Telefonia Móvel e P25” petição datada de 16/07/2020�

A Motorola visando aprimorar o texto do Edital que referencia a servidor de integração
com telefonia Móvel e P25, sugiro a inclusão do controle dos usuários, para emprego na
rede de rádio digital com controle inteligente (troncalizada) da PMMG, aprimorando sua
função de controle, conforme descrito no texto:
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Termo de Referência:

“I. XV.2. O servidor deverá possibilitar a gestão dos terminais smartphones por meio de
login com usuário e senha e cadastro do usuário de Smartphone

Resposta:
Visando a máxima eficiência na utilização dos recursos públicos e completa eficácia em atingir
os objetivos pretendidos com a modernização do Sistema de Comunicação, o edital terá a
seguinte redação:

I. XV.2 “O servidor deverá possibilitar a gestão dos terminais smartphones por meio de
login com cadastro de usuário e senha; deverá impedir a utilização de mesmo usuário e
senha em mais de um terminal smartphone cadastrado no sistema; toda ativação deverá
ser controlada pela PMMG por meio de código único para cada ativação, ou outro
recurso que impeça a utilização do sistema em terminais não cadastrados; deverá
possibilitar também ao administrador a exclusão de acesso ao sistema de terminais
danificados ou extraviados, de acordo com a necessidade, mantendo a segurança de
acesso ao sistema”.

 

Questionamento 14 da Ata de Audiência Pública / Questionamento (N) “Servidor de
Coordenadas GPS” petição datada de 16/07/2020�

A Motorola sugeriu que o Servidor de Coordenadas Geográficas GPS/AVL descrito no
Termo de Referência deve conter expressamente o atendimento às Normas da TIA -
APCO25, para que não seja adquirido equipamentos fora do Padrão de
Radiocomunicação Digital atualmente em operação da Polícia Militar de MG. Conforme
Edital:

Termo de Referência:

“XIII. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA SERVIDOR DE COORDENADAS
GEOGRÁFICAS GPS/AVL, P25 FASE I.

XIII. 14.3. Integrar o Servidor de Coordenadas Geográficas GPS/AVL com o
Controlador Central. Integrar o Servidor de Coordenadas Geográficas GPS/AVL com
todos os demais componentes do sistema P25, assim como deverá atender às
Normas TIA aplicáveis ao padrão APCO 25 Tier2 Location Services como:
LRRP-SP-SU-001, LRRP-SP-SU-005, LRRP-SP-SU-007 e LRRP-SP-SU-012.”

Resposta:
Apesar do Termo de Referência já constar no item  8.7.6 que “Todas as normas TIA aplicáveis
ao P25, ainda que não listadas neste termo de referência, deverão ser atendidas e atualizadas
nas ERB’s e Repetidoras Convencionais a serem entregues pela CONTRATADA, conforme as
especificações constantes nesse termo de referência, e de acordo com as necessidades dos
sistemas digitais da PMMG que já estão em operação”, a sugestão apresentada foi
parcialmente acatada, sendo adicionado ao Termo de Referência no Item específico do
controlador central contido no APÊNDICE II DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA o
seguinte:

III. O Controlador Central e todos os seus servidores, funções e funcionalidades deverão
atender aos requisitos previstos nas normas mandatórias do padrão APCO25.

 

Questionamento 15 da Ata de Audiência Pública / Questionamento (O) “Certificação dos
Instrutores nos Treinamentos” petição datada de 16/07/2020�

A Motorola sugeriu que os instrutores dos treinamentos técnicos, realizados para os itens
1.40.1 e 6.23.1 do termo de referência, possuam certificação TMPA (Training
Performance and Monitoring Assessment), que é uma certificação reconhecida
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internacionalmente e validada pelo Instituto de Desempenho e Aprendizado (LPI). Caso a
proponente não possua a certificação TPMA, e de modo a garantir a qualidade técnica
dos treinamentos, sugiro que o treinamento ocorra no ambiente do fabricante dos
principais equipamentos do sistema. E entende-se por fabricante a fábrica dos
equipamentos.

Resposta: 
Além de não haver previsão legal expressa autorizativa da exigência sugerida, ressalte-se que 
o acolhimento dessa sugestão implicaria em ofensa aos princípios da impessoalidade e da
igualdade, prejudicando a competitividade e, por conseguinte, a finalidade precípua da
licitação. 

 

Questionamento 16 da Ata de Audiência Pública / Questionamento (P) “Treinamentos”
petição datada de 16/07/2020�

A Motorola visando aprimorar o texto do Edital que referencia os Treinamentos,
entendeu que os treinamentos referentes aos itens do Quadro Resumo devem ser
mantidos, contudo, em relação aos treinamentos em relação ao controlador central
adquirido e em operação na RMBH não são necessários pois já foram ministrados como
requisitos à época de sua aquisição. Dessa forma sugeriu as alterações abaixo:

Termo de Referência:

“I. XI.10. Capacitar tecnicamente 10 técnicos da CONTRATANTE, com no mínimo 40 horas
aulas de treinamento, no caso de utilização do controlador central, caso sejam ofertados
produtos e equipamentos diferentes dos que foram adquiridos e estão em operação da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Resposta:
As licitações são procedimentos administrativos autônomos e independentes entre si. Assim,
não há como acolher a sugestão de aproveitamento de um serviço prestado há longa data
quando a necessidade administrativa é atual e alcançará a capacitação de outros militares
pertencentes ao corpo técnico da PMMG. Será mantido o texto original.

 

Questionamento 17 da Ata de Audiência Pública / Questionamento (Q) “Disponibilidade
de Peças de Reposição”petição datada de 16/07/2020�

A Motorola argumentou sobre a disponibilidade de peças de reposição. Em função da
constante evolução tecnológica e aproximação cada vez mais constante dos sistemas de
radiocomunicação com os sistemas de TI, sugeriu que seja indicado o período de
reposição de peças conforme a garantia dos equipamentos de radiocomunicação, para
que não haja sobrepreço dos itens especificados em Edital.

Termo de Referência:

“10.21. A garantia deverá abranger também a disponibilização de peças de reposição e
sobressalentes, por um período correspondente a 3 (três) anos, contados a partir da data
de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;”

Resposta:
A sugestão apresentada reduz consideravelmente o tempo previsto para disponibilização de
peças de reposição, o que fragiliza a manutenção do sistema, podendo reduzir sua via útil e
colocar em risco o investimento financeiro realizado para implantação do sistema. Será mantido
o texto original.
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Questionamento 18 da Ata de Audiência Pública / Questionamento (R) “Equiparação do
Controlador Central” petição datada de 16/07/2020�

A Motorola argumentou sobre a equiparação do Controlador Central. O Termo de
Referência evidencia a clara disparidade técnica entre o controlador atualmente em
operação na RMBH, licitado e adquirido sobre os preceitos legais, com ampla
competitividade e a luz da Lei n.º 8.666/1993, e o controlador atualmente utilizado em
Uberlândia, totalmente defasado, com funções e capacidades restritas, objeto de doação,
sem a prestação das devidas garantias e treinamentos. Argumentou ser evidente também
a importância e criticidade do sistema de radiocomunicação nas operações policiais,
visando a segurança e salvando a vida dos oficiais na ponta. Dessa forma, argumentou
ser evidente que seja necessário que o proponente que vier a utilizar o controlador
existente em Uberlândia, deve no mínimo equiparar suas especificações com as
requisitadas no processo licitatório de 2015, visando principalmente a manutenção de
uma comunicação segura e crítica, mas também reparando qualquer tipo de
favorecimento que possa ocorrer as sombras da lei.

Resposta:
A sugestão apresentada não está alinhada com o escopo do projeto de digitalização do
Triângulo Mineiro. O item específico do controlador geral contido no APÊNDICE II DO ANEXO I
– TERMO DE REFERÊNCIA traz a seguinte informação:

“Esta especificação NÃO tem objetivo de elevar a capacidade do controlador central para
ampliações futuras de infraestrutura de rádio. Esta especificação tem o objetivo de
garantir apenas a manutenção da capacidade atual instalada no controlador central
(capacidade utilizada pelos sistemas já instalados) e ampliar apenas o estritamente
necessário para implantação deste projeto, seja por meio da ampliação do controlador
existente na RMBH, reaproveitamento do controlador instalado em Uberlândia ou
instalação de novo controlador, seguindo as especificações desse projeto.”

O acolhimento dessa sugestão implicaria em ofensa aos princípios da impessoalidade e da
igualdade, prejudicando a competitividade e, por conseguinte, a finalidade precípua da
licitação. A sugestão veio acompanhada de comentários que demonstram o entendimento
particular da empresa e, portanto, estranhos à finalidade da audiência pública.

 

Questionamento 19 da Ata de Audiência Pública / Questionamento (S) “Garantia e
Atendimento” petição datada de 16/07/2020�

A Motorola argumentou que o aumento do serviço de Garantia de 36 (trinta e seis) meses
para 60 (sessenta) meses impactará em um forte aumento nos valores que referenciam
esse projeto e estará em discordância com o plano de trabalho aprovado na SENASP.
Dessa forma, sugeriu a alteração dos serviços de Garantia no Termo de Referência, para
o padrão utilizado pela PMMG de 36 (trinta e seis) meses.

Resposta:
Os argumentos apresentados foram analisados e, visando alcançar a finalidade precípua da
licitação que é a obtenção da proposta mais vantajosa pelo menor preço, portanto, será
adotado o mesmo alinhamento das adequações já consideradas no questionamento 09 retro. O
prazo de garantia dos equipamentos que fazem parte do sistema de infraestrutura será
readequado para 36 (trinta e seis meses).

 

 

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes, Tenente
Coronel, em 10/08/2020, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
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no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
17415950 e o código CRC A520D124.

Referência: Processo nº 1250.01.0004472/2020-68 SEI nº 17415950
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