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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014 
 

  O Distrito Federal, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, leva ao conhecimento 
dos interessados que fará realizar licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital, de acordo com o regulamentado pela Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 
5.450/2005 e nº 7.174/2010, Decretos Distritais nº 25.966/2005, nº 26.851/2006, nº 33.598/2012, nº 34.637/2013 
e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e alterações subsequentes, observando a Lei Complementar nº 
123/2006, além de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame. 
  A Sessão Pública do Pregão Eletrônico será conduzida por policial militar, designado Pregoeiro, 
mediante a Portaria de 15 de abril de 2014, publicada no DODF nº 84, de 29 de abril de 2014, e será realizada 
por meio de Sistema Eletrônico comprasnet, de acordo com a indicação abaixo: 

 
 Processo nº 054.001.055/2014 
 Tipo de licitação: Menor Preço 
 Data de abertura: 15/09/2014 
 Horário: 14h (horário de Brasília/DF) 
 Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br 
 Código UASG: 926016 
 Elemento de despesa: 44.90.52 e 33.90.39. 
 Recurso Orçamentário: Fonte 100 FCDF. 
 Valor previsto para contratação: R$ 22.960.408,29 

 

I. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa ou consórcio de empresas, para fornecimento de Infraestrutura de 
Radiocomunicação - PMR (Professional Mobile Radio) de padrão aberto (TETRA - Terrestrial Trunked 
Radio), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I 
deste Edital. 
 

II. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

2.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, 
até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico, no endereço: splpmdf@gmail.com. 

2.2. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar 
o ato convocatório deste pregão, na forma eletrônica, pelo endereço splpmdf@gmail.com. 

2.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência integrante 
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas), e, neste mesmo prazo 
prestar os esclarecimentos requeridos. 

2.4. Acolhida à impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

2.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema 
eletrônico www.comprasnet.gov.br para os interessados. 
 

III. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão: 
3.1.1. Empresário individual, sociedade empresária ou consórcio de empresas do ramo de atividade do objeto 

desta licitação, que atenda a todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos; e  
3.1.2. Que esteja credenciado perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio 
www.comprasnet.gov.br. 

3.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às 
condições deste Edital. 

3.3. As empresas na forma de consórcio deverão apresentar individualmente os documentos previstos no item 

http://www.comprasnet.gov.br/
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XI deste Edital e, ainda, os seguintes documentos: 
3.3.1. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos 

consorciados; 
3.3.2.  Declaração assinada pelas licitantes consorciadas que indique o líder do consórcio e especifique 

claramente que este assume todas as responsabilidades previstas neste Edital, inclusive a 
responsabilidade de participação em nome do consórcio concernente a todos os atos de realização 
desta Licitação e do encaminhamento dos documentos de habilitação de cada integrante do consórcio e 
da proposta do consórcio nos prazos estabelecidos neste edital; 

3.3.3. Declaração assinada pelas empresas consorciadas de responsabilidade solidária dos integrantes pelos 
atos praticados em consórcio, tanto na fase da licitação quanto na execução do contrato; 

3.3.4. Declaração contendo a definição das obrigações e responsabilidades de cada empresa consorciada em 
relação ao objeto desta licitação; 

3.3.5. Declaração assinada pelas empresas consorciadas de não estar participando nesta licitação, através de 
outro consórcio ou isoladamente e, também, que não participa, direta ou indiretamente, do capital de 
qualquer outra empresa que esteja participando desta licitação ainda que através de outro consórcio. 

3.4. Para efeito de qualificação técnica, será admitido o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e para 
efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de 
sua respectiva participação. 

3.5. No consórcio constituído de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à 
empresa brasileira. 

3.5.1. São condições de liderança da empresa líder do consórcio: ter poderes expressos para receber citação e 
responder judicialmente pelas demais consorciadas e ter poderes expressos para representar o 
consórcio em todas as fases do presente procedimento licitatório, podendo, inclusive, interpor e desistir 
de recursos, firmar o contrato e praticar todos os atos necessários. 

3.6. Empresas estrangeiras, não estabelecidas no Brasil, que façam parte de consórcio juntamente com 
empresas brasileiras, terão que apresentar: 

3.6.1. Comprovação, pelos meios usuais no país de origem da Licitante de sua regularidade jurídico/fiscal; 
3.6.2. Comprovação da capacidade jurídica do representante que, em nome da Licitante, firme a proposta; 
3.6.3. Demonstrativos financeiros e contábeis, a fim de comprovar que a Licitante tem a capacidade financeira 

necessária para executar o Contrato; 
3.6.4. Comprovação de sua capacidade técnica, demonstrada pelos meios usuais do país de origem da 

Licitante, por meio de apresentação de um ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedidos por 
órgãos públicos ou empresas privadas, que comprove(m) que a licitante interessada nesta licitação 
tenha fornecido Sistema de Comunicações de Rádio Troncalizado COMPATÍVEL EM 
CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS COM O OBJETO desta licitação. 

3.6.5. Comprovação de possuir representação legal no Brasil com poderes para receber citação e responder 
administrativa ou judicialmente, indicando o representante legal da licitante no Brasil para responder pela 
mesma e ou receber notificações relativas a este procedimento licitatório. 

3.7. As empresas estrangeiras, que façam parte de consórcio, poderão apresentar documentos em outros 
idiomas, desde que acompanhados de tradução para a língua portuguesa (Brasil), efetuada por Tradutor 
Juramentado no Brasil, devidamente consularizados no local de emissão, caso em que tal tradução 
prevalecerá sobre os originais. Os documentos emitidos no estrangeiro, porém, em língua portuguesa 
(Brasil), deverão também, ser apresentados devidamente consularizados no local de emissão. 

3.8. A licitante consorciada vencedora fica obrigada a promover, antes da celebração do contrato, a constituição 
e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I, do art. 33, da Lei nº 8.666/93. 

3.9. Não poderão participar deste Pregão: 
3.9.1. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 
comum; 

3.9.2. Empresário individual ou sociedade empresária, isoladamente ou em consórcio, responsável pela  
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elaboração do projeto básico ou termo de referência ou projeto executivo ou da qual o autor do projeto 
seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

3.9.3. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, 
Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como o que esteja punido com suspensão do direito de 
licitar ou contratar em qualquer esfera da Federação, em qualquer dos Poderes; 

3.9.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
3.9.5. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, falência, 

concordata, concurso de credores, liquidação, fusão, cisão, ou incorporação; 
3.9.6. Empresário individual ou sociedade empresária, que tenha proprietário, administrador, ou sócio com 

poder de direção que seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou 
entidade da Administração Pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função 
de confiança (I- contrato de serviço terceirizado; II- contratos pertinentes a obras, serviços e aquisição de 
bens; III- convênios e os instrumentos equivalentes), na forma prescrita pelo art. 8º do Decreto Distrital nº 
32.751/2011. 

3.9.6.1. Entende-se por familiar o cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive. 

3.9.6.2. As vedações deste item estendem-se às relações homoafetivas. 
3.9.7. Direta ou indiretamente o servidor ou dirigente que integre a Administração Direta do Distrito Federal ou 

responsável pela licitação. 
3.9.7.1. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira ou trabalhista do autor do termo de referência ou projeto, pessoa física ou jurídica 
e do pregoeiro e de sua equipe de apoio com a licitante ou responsável pelo fornecimento de bens e 
serviços a estes necessários. 

3.9.8. O autor do termo de referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 
 

IV. DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema 

eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br. 

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha 
pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a PMDF 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção 
de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica. 

4.5. Caberá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. 

4.6. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de procuração com 
firma reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos inerentes 
ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa 
proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.7. A chave de identificação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser utilizadas em qualquer 
Pregão Eletrônico realizado no comprasnet, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em 
virtude de seu descadastramento perante o SICAF. 

4.8. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais 
de uma Licitante. 
 

V. DA PROPOSTA 

http://www.comprasnet.gov.br/
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5.1. Os licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa, com o VALOR GLOBAL DO ITEM, nos 
termos da planilha do Anexo II deste edital em moeda nacional do Brasil contendo o valor global, até a data 
e hora marcada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, no 
endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de 
recebimento de propostas, contendo o seguinte: 

5.1.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências deste edital. 

5.1.2. Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte 
e que está apta a usufruir do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da ME e da EPP, 
instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e 
que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do referido artigo, para fazer jus aos benefícios 
previstos nessa lei. (exigida somente para licitante enquadrada como ME ou EPP). 

5.1.3. Contendo o valor global, conforme item 4 – ESTIMATIVA DE PREÇOS, do Anexo I deste Edital, bem 
como modelo do Anexo II deste edital, expresso em algarismo e por extenso, em moeda nacional, que 
deverão incluir todos os tributos, taxas, materiais para execução dos serviços, encargos sociais, frete, 
seguro e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto deste Pregão. Havendo divergência entre o 
valor em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 

5.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas. 
5.3. Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado. 
5.4. O preço será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto no item 14.11. 
5.5. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação. 
5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta, ao 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, sujeitará a licitante às sanções 
previstas neste edital. 

5.7. A licitante deverá obedecer, rigorosamente, aos termos deste Edital e seus Anexos. 
5.8. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
5.9. Qualquer elemento que possa identificar à licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das 

sanções previstas nesse edital. 
5.10. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 
5.11. Depois da abertura da sessão não serão admitidas alterações nas propostas apresentadas, ressalvadas 

apenas a redução do preço proposto e aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais. 
 

VI. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. No dia e horário, indicados no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br, será realizada a 
abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro. 

6.2. Durante a sessão, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca 
de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.3. Incumbirá a Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão 
Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão. 

6.4. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 
Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão 
pública. 

VII. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
 

VIII. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. Iniciada a fase competitiva, as licitantes que tiveram suas propostas classificadas poderão encaminhar 
lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico e serão imediatamente informadas do 
recebimento e do valor consignado no registro de cada lance. 

8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 
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8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 
8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 

responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 
8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer 

acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
8.7. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão será 

suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio 
www.comprasnet.gov.br. 

8.8. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência de 1 a 
60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

8.9. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente 
dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 minutos, aleatoriamente determinado pelo 
sistema findo qual será automaticamente encerrada a fase de lances. 
8.9.1. Encerrada a fase de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade de preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação do 
licitante conforme título XI deste edital. 

8.10. Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.11. Ultrapassada a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na situação de empate, assim considerada(s) aquela(s) que seja(m) iguais ou até 5% (cinco 
por cento) superior(es) à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.11.1.  A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior à da licitante mais bem classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, e, se 
atendidas as exigências deste edital, será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

8.11.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na 
forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que porventura se enquadrem na condição de 
empate, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

8.11.3. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo 
Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.11.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

8.12. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PREVISTO NO DECRETO Nº 7.174/2010 
(recepcionado pelo Distrito Federal por meio do Decreto Distrital nº 34.637/2013 

8.12.1. Após os procedimentos para aplicação das regras de preferência para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, será definida, se for o caso, nova ordem de classificação dos licitantes, a fim 
de se conceder o direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174/2010.  

8.12.2. Será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº 
8.248/1991, para fornecedores de bens e serviços, observada a seguinte ordem (artigo 5.º, caput, do 
Decreto nº 7.174/2010):  

a) Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo 
Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;  

b) Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e  
c) Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal.  
8.12.3. O exercício do direito de preferência será concedido automaticamente pelo Sistema Eletrônico 

àquelas licitantes que tenham manifestado expressamente, via registro no Sistema Comprasnet, sob as 
penas da lei, de que atendem às condições legais para a comprovação de qualquer um dos requisitos 
estabelecidos acima.  

8.12.4. As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos subitens acima 
terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes empresas 
enquadradas no mesmo inciso (artigo 5.º, Parágrafo único, do Decreto n.º 7.174/2010).  

http://www.comprasnet.gov.br/
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8.12.5. O exercício do direito de preferência disposto no item 8.12.2 será concedido observando-se os 
seguintes procedimentos, sucessivamente (artigo 8º, do Decreto n.º 7.174/2010):  

a) aplicação das regras de preferência previstas no item 8.12.2, com a classificação dos licitantes cujas 
propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, conforme o 
critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência (artigo 8.º, Inciso II, do 
Decreto n.º 7.174/2010);  

b) convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados no subitem 8.12.2 letra a, na ordem de 
classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor 
proposta válida, caso em que será declarado vencedor do certame (artigo 8.º, Inciso III, do Decreto n.º 
7.174/2010);  

c) caso a preferência não seja exercida na forma da 8.12.5 letra b, por qualquer motivo, serão convocadas as 
empresas classificadas que estejam enquadradas no item 8.12.2 letra b, na ordem de classificação, para a 
comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a mesma regra para o item 8.12.2 letra c, 
caso esse direito não seja exercido (artigo 8.º, Inciso IV, do Decreto n.º 7.174/2010). 

8.12.6. A comprovação do atendimento ao PPB ou aos bens e serviços com tecnologia desenvolvida no 
País será feita mediante apresentação, juntamente com os demais documentos de habilitação, do 
documento comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais regulamentado pelo Decreto n.º 
5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto n.º 6.008, de 29 de dezembro de 2006 (artigo 7.º, 
Caput, do Decreto n.º 7.174/2010). 

8.12.7. A comprovação/certificação será feita (artigo 7.º, Parágrafo único, do Decreto n.º 7.174/2010):  
a) eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da 

Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA; ou  
b) por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA, 

mediante solicitação da licitante.  
c) A veracidade acerca das informações constantes dos documentos apresentados pelas licitantes será 

verificada mediante consulta ao sítio do Ministério da Ciência e Tecnologia.  
8.12.8. Não serão aceitos como meio de comprovação documentos e/ou declarações emitidas pela 

própria licitante ou pelo fabricante.  
8.12.9. Caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, observar-se-ão as 

regras usuais de classificação e julgamento previstas na Lei n.º 8.666/1993, e na Lei n.º 10.520/2002. Neste 
caso, prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo sistema eletrônico (artigo 8.º, Inciso V, do Decreto 
n.º 7.174/2010).  
 

IX. DA NEGOCIAÇÃO 

9.1. Após o encerramento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta à licitante que 
tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 
contratação. 

9.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 
 

X. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

10.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, contados da 
solicitação do Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema comprasnet, em arquivo único, a 
proposta de preços, contendo o valor UST, o valor de cada item, bem como o valor global vencedor da fase 
de lances ou negociado (MODELO NO ANEXO II) e demais documentos e comprovações solicitados em 
anexo. 

10.1.1. Os originais ou cópias autenticadas da proposta inserida no sistema e da documentação 
exigida no Edital, poderão ser solicitados pelo Pregoeiro, e neste caso, deverão ser encaminhados 
em envelope fechado e identificado o nº do pregão, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados 
a partir da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo da Seção de Procedimentos Licitatórios da 
Diretoria de Apoio Logístico e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, localizada no Setor de 
Áreas Isoladas Sul, AE 04, Edifício Anexo do Quartel do Comando Geral, Térreo, Brasília/DF, Telefone: (61) 
3910-1367 ou (61) 3190-5564. 

10.1.2. A forma física da proposta inserida no sistema, a ser encaminhada no envelope deverá conter: 



 
GO VE RNO  D O  DI ST RITO  F ED ER AL  

POL ÍCI A MI LITAR D O D IST RIT O FE DE R AL  

DEPARTAME NTO DE  LO GÍ ST IC A E  F IN AN Ç AS  

DIRET ORI A D E  AP OIO  LO GÍ ST ICO  E  F IN AN Ç AS  

SE Ç ÃO  DE  PRO CED IM ENTO S  LI CITAT Ó RIO S  

 

EDITAL DE LICITAÇÃO                    PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014 – PREGÃO/PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no tel. 08006449060. 

 

 

 
 

Folha:  466 
Processo: 054.001.055/2014 

Rubrica:____________ Matr. 195.477/6 

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 
SAISO – AE 04, Anexo do Quartel do Comando Geral, CEP 70610-200 - Brasília - DF 

a) Ser impressa em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com 
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente datada e assinada pelo 
representante legal da pessoa jurídica, conter nome da proponente, endereço completo, telefone, número 
do CNPJ e da inscrição estadual ou do Distrito Federal. 

b) Conter o valor dos bens e serviços em moeda nacional, já considerados e inclusos, todos os custos 
necessários tais como impostos, BDI, taxas, tributos, encargos sociais e quaisquer outras despesas que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação especificados em planilha de custos. 

c) Conter as especificações dos bens e serviços de forma a demonstrar que atendem as exigidas no Termo de 
Referência constante do Anexo I deste edital, e, em caso de discordância existente entre as especificações 
do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste edital, prevalecerão às últimas; 

d) Conter o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados 
da data prevista para abertura da licitação. 

10.1.2.1. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta e não 
constar o registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serão considerados como aceitos pela 
licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos. 

10.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e documentação solicitadas, terá sua 
proposta desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 

10.3. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com 
o valor estimado, à conformidade com as especificações técnicas do objeto licitado e com os requisitos 
estabelecidos neste edital e seus anexos, devendo ser desclassificada de forma motivada a que estiver em 
desacordo. 

10.3.1. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições 
estabelecidas neste Edital. 

10.3.2. O Pregoeiro poderá suspender a sessão para solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro 
de pessoal da PMDF ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

10.3.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

10.3.4. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

10.3.5. Será desclassificada a proposta que contenha preço manifestamente inexequível, assim 
considerado aquele que seja inferior ao custo de produção, acrescido dos encargos legais, desde que a 
licitante, depois de convocada, não tenha demonstrado a exequibilidade do preço ofertado. 

10.3.6. Será desclassificada a proposta que contenha preço excessivo, assim considerado aquele que for 
superior ao valor unitário e global estimado pela Administração constante deste edital e seus anexos, para 
cada item ofertado. 
 

XI. DA HABILITAÇÃO 

11.1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO: 
11.1.1. Comprovação da Habilitação Jurídica: 
a) Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de empresa individual. 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.  
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

11.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da 

licitante. 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de Débitos relativos aos 
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Tributos Federais e a Divida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

c) Para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, certidão Negativa de Débitos ou certidão 
positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito 
Federal, em plena validade, que poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do 
art. 173, da LODF) 

d) Certidão de Regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

e) Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011). 
11.1.3. Qualificação Técnica: 
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

comprovando que a licitante prestou forneceu bens e serviços compatíveis com o objeto desta licitação; e 
b) Demais documentos exigidos no item 13.1 do anexo I (termo de referência) deste edital. 

11.1.4. Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 

9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja 
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório 
distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores. 

b) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
b.1) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, 
devidamente autenticado pela Junta Comercial; 
b.2) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez 
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
 

LG = 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

LC = 
ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 
 

SG = 
ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
 

b.3) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, 
deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para 
o item cotado constante do Anexo I. 

11.1.5. Outros Documentos: 
 Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, atestando que: 

a) Não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos 
noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou 
indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos 
(conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93), a ser declarada também no sistema quando do 
lançamento da proposta. 

b) Havendo superveniência de fato impeditivo à participação do certame, fica a licitante obrigada a declará-lo, 
sob pena das sanções legais cabíveis. 

c) Atende aos requisitos  previstos no art. 2º  da Lei Distrital nº 4.770, de 22  de  fevereiro de 2012 (Declaração  
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do Anexo V). 
d) Comprovação/certificação de que atende às condições legais para a comprovação de qualquer um dos 

requisitos estabelecidos no item 8.12 deste Edital (artigos 6.º e 7.º do Decreto n.º 7.174/2010), caso tenha 
apresentado a declaração, por meio de: consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da Ciência e 
Tecnologia ou SUFRAMA ou documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia ou pela SUFRAMA, mediante solicitação da licitante. 
 

11.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
11.2.1. A licitante habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF 

ficará isenta de apresentar os documentos relacionados referentes à habilitação jurídica (item 11.1.1), 
regularidade fiscal (item 11.1.2 com exceção da alínea “c” e “f”) e qualificação econômico-financeira (item 
11.1.4 no que se refere a alínea “b” somente se possuir índices de LG e LC e SG superior a 1 um). 

11.2.1.1. A licitante com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, deverá apresentar a certidão Negativa 
de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do 
Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser obtida através do site 
www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da LODF). 

11.2.1.2. As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices de 
LG e LC e SG, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total 
estimado para o item cotado constante do Anexo I. 

11.2.1.3. A licitante deverá apresentar a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, obtida por 
meio do sitio www.tst.jus.br/certidão. 

11.2.2. A comprovação da habilitação parcial no SICAF dar-se-á mediante a verificação da validade dos 
documentos necessários, através de consulta on line ao sistema, opção “Situação do Fornecedor” e outras 
opções de consultas disponíveis, quando do julgamento da habilitação, ocasião que será impressa a 
respectiva Declaração de “Situação do Fornecedor”, sendo a mesma rubricada pelo Pregoeiro. 

11.2.3. É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhar a 
documentação em plena validade, juntamente com a documentação não contemplada no SICAF prevista 
neste edital. 

11.2.4. Os documentos exigidos para a habilitação que não estiverem contemplados no SICAF ou das licitantes 
que não optarem pelo cadastramento do SICAF ou com cadastro desatualizado, deverão ser remetidos em 
conjunto com a proposta de preços conforme previsto no item 10.1, ajustada ao valor do lance dado ou 
negociado e demais documentos e comprovações a serem anexados à proposta, no prazo de 02 (duas) 
horas contados a partir da solicitação Pregoeiro no Sistema Eletrônico, em arquivo único, por meio da opção 
“Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet. 

11.2.4.1. Os originais ou cópias autenticadas, quando solicitados pelo pregoeiro, deverão ser enviados em 
envelope fechado e identificado o nº do pregão, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da 
declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo Seção de Procedimentos Licitatórios da Diretoria de 
Apoio Logístico da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, localizada no Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 
04, Edifício Anexo do Quartel do Comando Geral, Térreo, Brasília/DF, Telefone: (61) 3910-1367. 

11.2.5. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões se necessário, 
para verificar as condições de habilitação das licitantes, no entanto, não se responsabilizará pela possível 
indisponibilidade desses sistemas, quando da consulta no julgamento da habilitação, sendo de inteira 
responsabilidade da licitante a comprovação de sua habilitação. A verificação em sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

11.2.6. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentar a comprovação de regularidade 
fiscal com alguma restrição, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração, para a regularização da documentação. 

11.2.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

11.2.8. Os documentos necessários para a habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada 
por cartório competente, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro ou por membro 

http://www.tst.jus.br/certidão
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da equipe de apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou pela Internet, nos casos em que o órgão 
responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta. 

11.2.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução 
para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e devidamente consularizados. 

11.2.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos 
documentos requeridos neste Edital e seus anexos. 

11.2.11. Os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de 
inscrição no CNPJ. 

11.2.12. Todos os documentos deverão estar em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da 
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 
em nome da matriz e os atestados de capacidade técnica, que podem ser apresentados tanto em nome da 
matriz e/ou em nome da filial. 

11.2.13. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

11.2.14. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo 
Órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste 
Pregão, exceto os documentos que se destinam a comprovação da qualificação econômico-financeira e 
qualificação técnica. 

11.2.15. O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à 
análise das propostas e da documentação, devendo as licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele 
estipulado, contado do recebimento da convocação. 

11.2.16. A não apresentação dos documentos exigidos neste edital implicará em inabilitação da licitante, 
salvo se houver a possibilidade de consulta via internet durante o julgamento da habilitação pelo Pregoeiro. 

11.2.17. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos 
neste Edital e seus Anexos, a licitante será inabilitada. 

11.2.18. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o 
Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
seleção da proposta que melhor atenda a este edital. 

11.2.19. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada 
vencedora. 
 

XII. DO RECURSO 

12.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, 
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 minutos. 

12.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do 
sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, 
apresentar contra-razões, também via sistema, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo 
da recorrente. 

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o 
pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora. 

12.4. O recurso não acolhido pelo Pregoeiro será apreciado e decidido pela autoridade superior. 
12.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
12.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Seção de Procedimentos 

Licitatórios da Diretoria de Apoio Logístico e Finanças da PMDF, situada no Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 
04, Edifício Anexo do Quartel do Comando Geral, Térreo, Brasília – DF, no horário de __h as ___h. 
 

XIII. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a 
adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

13.2. A homologação deste Pregão compete ao Chefe do Departamento de Logística e Finanças da Polícia 
Militar do Distrito Federal. 

13.3. O objeto deste Pregão será adjudicado por item, à licitante vencedora. 
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XIV. DO CONTRATO 

14.1. O contrato terá vigência de 18 (dezoito) meses a partir de sua publicação, persistindo as obrigações 
decorrentes da garantia, quando houver, sendo seu extrato publicado no DODF a expensas do 
Contratante; 

14.2. A Administração convocará a empresa vencedora a assinar o Instrumento Contratual, dentro do prazo e 
condições estabelecidos, sob pena de recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
Decreto n° 26.851/2006, no Decreto n° 26.993/2006, no decreto n° 27.069 e na Lei Federal n° 8.666/93 e 
alterações subsequentes. 

14.3. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação 
nesse sentido. 

14.4. O Contrato subordina-se ao Termo Padrão N.º 08/2002, em conformidade com o Decreto 7.063 de 
13/01/2010 do Distrito Federal (ANEXO VI). 

14.5. Por ocasião da celebração do contrato será exigido da licitante vencedora a prestação de uma das 
seguintes garantias: 
I - Caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
(redação dada pela Lei n° 11.079, de 2004) 

II - Seguro-garantia; ou, 
III - Fiança bancária. 

14.5.1. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual de 2% (dois por 
cento) do valor do contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56, parágrafo 2º). 

14.5.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si 
ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante 
vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código 
Civil de 2002. 

14.5.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora: 
a) Somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente; 
b) Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para 

cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. 
Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação 
regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída; 

c) Ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas ou 
judiciais. 

14.5.4. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida será 
considerada recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da N.E (nota de 
empenho) emitida. 

14.6. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 
pelos preceitos de direito público, aplicando sê-lhes supletivamente, os princípios de teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n.º 8.666/93 combinado com o 
Inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 

14.7. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e condições 
estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, conforme o 
disposto no Inciso XXIII, do artigo 4º da Lei nº10.520/2002. 

14.8. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento, sujeitando o 
infrator às penalidades legalmente estabelecidas. 

14.9. O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos, do art. 64, parágrafo 2º da 
Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições 
propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

14.10. A inexecução parcial ou total do contrato, de acordo com o artigo 78 da Lei 8.666/93, ensejará a sua 
rescisão e a penalização da empresa nos termos deste Edital e da Lei 8.666/93. 
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14.11. O contrato a ser firmado pode ser reajustado depois de transcorrido 1 (um) ano de sua vigência, a partir da 
apresentação da proposta de preços e em conformidade com a legislação pertinente. 

14.12. O critério de reajuste, quando couber, deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a 
adoção de índices específicos ou setoriais, aplicados quando da execução de serviços não contínuos, 
desde a data prevista para apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela, 
aplicando-se o INPC ou outro índice conforme o objeto do contrato. 

14.13. Quando se tratar da execução de serviços contínuos a repactuação deverá ser feita sobre a análise da 
variação dos custos contratuais, visando garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato a partir da apresentação das propostas para os custos decorrentes do mercado e do acordo ou 
convenção coletiva ao qual o orçamento esteja vinculado para os custos decorrentes da mão de obra. 
Devendo a contratada para tanto, apresentar Planilha de Custos e Formação de Preços, com demonstração 
analítica. 

14.14. Será designado um executor para o contrato, ao qual serão incumbidas as atribuições contidas nas Normas 
de Execução Orçamentária e Financeiras vigentes (Decreto n.º 16.098 de 29/11/94). 
 

XV. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Independentemente de transcrição na proposta, sujeitar-se às demais obrigações estabelecidas no Termo 
de Referência (Anexo I) deste Edital. 

15.2. Cumprir todas as especificações, prazo de entrega, obrigações e cláusulas estabelecidas neste edital e 
seus anexos. 

15.3. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado; 
15.4. Substituir os produtos, a juízo do servidor designado para o recebimento, que não for considerado de 

acordo com as especificações solicitadas no edital e contida na proposta ou apresentar qualquer defeito, sem 
que caiba qualquer acréscimo no preço contratado. 

15.5. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante toda a execução do 
contrato. 

 

XVI. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1. Designar servidor responsável pelo recebimento do material a ser fornecido. 
16.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 
16.3. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades que porventura sejam observadas 

no material fornecido; 
16.4. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua 

responsabilidade, bem como fiscalizar o material do Objeto Contratado. 

XVII. DO RECEBIMENTO 

17.1 O objeto desta licitação será recebido, por servidor ou comissão designado(a) pela autoridade competente, 
mediante recibo, da seguinte forma: 

 a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; e 
 b) definitivamente, após a verificação da sua conformidade com as especificações e requisitos contidos na 

proposta e previstos neste edital e consequente aceitação. 
17.2. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento; 
17.3. Se a licitante vencedora deixar de entregar os produtos, dentro do prazo estabelecido sem justificativa por 

escrito e aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas neste Edital. 
17.4. Seguirá, também, para fins de recebimento, as regras contidas nos itens 5 e 7 do Termo de Referência 

(Anexo I). 

XVIII. DO PAGAMENTO 

18.1. Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das 
certidões a seguir relacionadas, para a verificação da regularidade fiscal da Contratada: 

a) Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 6.106/2007); 

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – 
Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 
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c) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. 
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011). 
18.1.1. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sítios oficiais dos órgãos e entidades 

emissores das citadas certidões, o pagamento ficará condicionado à apresentação, pela Contratada, da 
comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista. 

18.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, 
desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento. 

18.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será 
atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo 
com a variação “pro rata tempore” do INPC. 

18.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe 
for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 

18.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta 
corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o 
número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto 
n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág. 3, de 18/02/2011. Ficam excluídas desta regra as 
empresas de outros estados da federação que não mantenham filiais e/ou representações no DF e que 
vencerem o processo licitatório no âmbito do DF. 

18.6. Será efetuada a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, prevista na Instrução Normativa RFB nº 
1.234/2012, alterada pela IN nº 1.244/2012. 

18.7. A retenção dos tributos não será efetivada caso a licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a 
comprovação de que o ele é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –SIMPLES. 

18.8. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente 
devolvidos à Contratada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação. 

18.9. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão ser 
reapresentados num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

18.10. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento 
passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação. 
 

XIX. DAS SANÇÕES 

19.1. Das Espécies 
19.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a 

prévia defesa, ficam sujeitas às sanções estabelecidas no Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no 
DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 
27.069/2006, de 14/08/2006, a seguir relacionadas: 

I – Advertência; 
II - Multa; e 
III - Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida. 

a) Para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar 
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou 
contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza 
e a gravidade da falta cometida. 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
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que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

19.1.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do 
inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

19.2. Da Advertência 
19.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer 

obrigação, e será expedido pelo ordenador de despesas desta PMDF: 
I - Quando ocorrer o descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; e 
II - Se ocorrer o descumprimento da obrigação na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em 

retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 
19.3. Da Multa 
19.3.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas desta PMDF, 

por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 

calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 
(trinta) dias de atraso; 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em 
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de 
entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem; 

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na 
entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado 
sobre a parte inadimplente; e 

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula 
do contrato, exceto prazo de entrega. 

19.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 
8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de 
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º 
do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem: 
I - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, quando for o caso; 

II - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 
III - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

19.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à 
contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços -Mercado (IGP-M) ou 
equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados 
judicialmente. 

19.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição 
interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

19.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 
19.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da 

falta cometida, consoante o previsto do subitem 19.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade. 
19.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou 

rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 
(trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 19.3.1. 

19.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 19.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão 
contratual que não ensejam penalidades. 

19.4. Da Suspensão 
19.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de 
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contratar com a Administração e será imposta pelo ordenador de despesas desta PMDF, se aplicada em 
decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou 
contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de 
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os 
prazos a seguir: 

I - Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, a licitante e/ou contratada permanecer 
inadimplente; 
II - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os 
documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia 
autenticada, de forma definitiva; 
III - Por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar 
ou fraudar na execução do contrato; e 

IV - Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 
a) Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si 

ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
c) Receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento; 

19.4.2. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 
19.4.3. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali 

previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. 
19.5. Da Declaração de Inidoneidade 
19.5.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão 

de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual. 
19.5.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos 

que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a 
aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de 
sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. 

19.5.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus 
efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do 
Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 

19.6. Das Demais Penalidades 
19.6.1. As sanções previstas nos subitens 19.4 e 19.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou 

profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nº 8.666, de 1993 e nº 10.520, de 
2002: 
I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
II - Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 
III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

19.7. Do Direito de Defesa 
19.7.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão 

temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 
19.7.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

19.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário; 

19.7.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação 
da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do 
Distrito Federal, devendo constar: 
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I - A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 
II - O prazo do impedimento para licitar e contratar; 
III - O fundamento legal da sanção aplicada; e 
IV - O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal. 

19.7.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade 
competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio 
www.comprasnet.gov.br. 

19.7.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com 
fundamento nos subitens 19.2 e 19.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de 
simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

19.8. Do Assentamento em Registros 
19.8.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 
19.8.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou. 
19.9. Da Sujeição a Perdas e Danos 
19.9.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas 

alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas 
e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

19.10. Disposição Complementar 
19.10.1. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na 

entidade. 
 

XX. DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. A PMDF poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

20.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 
20.1.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento do contrato. 

20.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, promover diligência 
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou 
de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

20.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
classificação e habilitação. (§3º do art. 26 do Dec. Nº 5.450/2005) 

20.4. A critério do Pregoeiro poderá ser prorrogado o prazo estabelecido de 02 (duas) horas contados a partir da 
solicitação no Sistema Eletrônico, para envio da proposta e documentação em arquivo único, por meio da 
opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet. 

20.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PMDF. 

20.6. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou 
desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão. 

20.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. (Parágrafo único do art. 5º do Dec. nº 5.450/2005) 

20.8. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, desde que previamente justificadas 
pela Polícia Militar do DF acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial (Lei n.º 8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º). 

20.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da PMDF. 
20.10. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de qualquer 

http://www.comprasnet.gov.br/
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outro. 
20.11. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, por meio do Telefone: (61) 

3910-1360. 
20.12. Não se exigirá, para a habilitação de que trata este artigo, prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, 

salvo os referentes a fornecimento do edital, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, 
limitados ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida. 

20.13. Caberá a Área de Licitações conduzir as etapas da fase de Seleção do Fornecedor (Art. 22, da Instrução 
Normativa nº 04/2010, SLTI/MPOG). 

20.14. Caberá a Área de Tecnologia da Informação, com a participação do Integrante Técnico, durante a fase de 
Seleção do Fornecedor: 

I - analisar as sugestões feitas pelas Áreas de Licitações e Jurídica para o Termo de 
Referência ou Projeto Básico e demais documentos; 

II - apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão de Licitação na resposta aos 
questionamentos ou às impugnações dos licitantes; e 

III - apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão de Licitação na análise e julgamento 
das propostas e dos recursos apresentados pelos licitantes (Art. 23, Instrução Normativa nº 04/2010, 
SLTI/MPOG). 

 

XXI. ANEXOS 

21.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
21.1.1. ANEXO I - Termo de Referência; 
21.1.2. ANEXO II – Modelo de proposta 
21.1.3. ANEXO III - Modelo Declaração de que não Emprega Menor; 
21.1.4. ANEXO IV - Modelo Declaração Exclusiva para Microempresa ou Empresa de pequeno porte em 

condições de usufruir o tratamento favorecido previsto na LC nº 123/2006. 
21.1.5. ANEXO V - Modelo de Declaração de Sustentabilidade (Lei Distrital nº 4.770/2012) 
21.1.6. ANEXO VI - Minuta de Contrato 
21.1.7. ANEXO VII – Modelo de Termo de Renúncia de Vistoria Prévia 

 
 
 

Brasília, _____ de _______________ de 2014. 
 
 
 
 
 

ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA CORRÊA – CEL QOPM 
Ordenador de Despesas  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

INFRAESTRUTURA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL – PMR (PROFESSIONAL MOBILE RADIO) DE 

PADRÃO ABERTO TETRA 

 

Sumário 

 

 

Item  Descrição  Folhas 
1. Do objeto  
2. Justificativa  
2.1. Resultados esperados  
2.2. Visão geral de um sistema de comunicações de rádio 

troncalizado  
 

3. Descrição das especificações técnicas mínimas e obrigatórias da 
solução de infraestrutura PMR TETRA pretendida 

 

3.0. Etapas e fases do fornecimento da solução  
3.1. Requisitos gerais da infraestrutura do sistema de 

radiocomunicação 
 

3.2. Requisitos específicos das funcionalidades, serviços e 
equipamentos da infraestrutura do sistema de radiocomunicação.  

 

3.2.1. Serviço de dados  
3.2.2. Nova seleção de célula  
3.2.3. Serviços de segurança  
3.2.4. Serviços complementares   
3.2.5. Serviço de voz  
3.2.6. Estações controladoras  
3.2.7. Estação rádio base  
3.2.8. Antenas e sistemas irradiantes  
3.2.9. Estação de despacho  
3.2.10. Sistema de gravação digital  
3.2.11. Sistema de gerenciamento  
3.2.12. Servidor de chave de autenticação  
3.2.13. Sistema automático de localização de veículos  
3.2.14. Gateway para rede de telefonia  
3.2.15. Gateway ip  
3.2.16. Projeto executivo  
3.2.17. Instalação   
3.2.18. Treinamento  
3.2.19. Serviços de instalação, integração, supervisão, planejamento e 

testes.  
 

3.2.20. Serviços de operação inicial e assistida  
3.2.21. Serviço de suporte técnico  
3.3. Detalhamentos dos bens e serviços que compõem a solução  
4. Estimativa de preços   
4.4. Detalhamento dos custos   
4.4.1. Planilha de Cotação de valores médios de mercado  
4.5. Condições para realização dos pagamentos  
4.5.17.   Planilha de detalhamento das condições de efetivação dos 

pagamentos 
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5. Cronograma de entrega  
5.6. Cronograma das etapas e fases do fornecimento e garantia da 

solução pretendida 
 

5.7. Planilha do Cronograma das Etapas e fases dos fornecimentos e 
serviços 

 

5.8.   Prazo de execução dos serviços e fornecimento dos bens  
6. Local de entrega  
7. Entrega e condições de recebimento  
8. Previsão dos desembolsos   
8.1. Desembolsos estimados para os equipamentos e sistemas  
8.2. Desembolsos estimados para os serviços  
9. Assistência técnica e garantia  
10. Vistoria prévia  
11. Fiscalização  
12. Indicadores de nível de serviços  
12.2. Classificação dos eventos  
12.3. Níveis de atendimento  
12.4. Nível de disponibilidade  
13. Qualificação técnica  
14. Documentos a serem apresentados no ato da contratação  
15. Obrigações da contratada  
16. Relação dos Anexos  
17. Autores do termo de referência  
18. Aprovação e autorização de realização da despesa  

 

 

 

1. DO OBJETO 
Contratação de empresa ou consórcio de empresas, para fornecimento de Infraestrutura de Radiocomunicação - 
PMR (Professional Mobile Radio) de padrão aberto (TETRA - Terrestrial Trunked Radio) para aplicação em 
comunicações críticas de Segurança Pública, multissítio, digital, composto de equipamento de radiocomunicação, 
comutação, controle, sinalização, alimentação, sistema irradiante, sistema de gerência, serviços de instalação, 
treinamento, operação inicial assistida, com garantia, visando à implantação para todos os meios operacionais 
integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal, em conformidade com as especificações e quantidades estimadas 
constantes deste Termo de Referência e seus anexos. 

 
 

2. JUSTIFICATIVA 
A Polícia Militar do Distrito Federal tem a missão constitucional de preservação da ordem pública para a melhoria da 
qualidade de vida da população pela efetivação de um verdadeiro estado de segurança. 
A difusão de uma ocorrência recebida em um centro de despacho para um policial, bem como a solicitação de um 
apoio emergencial por um policial empregado em campo é fundamental para atividade policial. Essa comunicação é 
tão importante que deve ser realizada por sistemas de comunicações para missões críticas que garantam alta 
disponibilidade, confiabilidade e segurança.   
A Polícia Militar do Distrito Federal não possui nenhum sistema próprio de radiocomunicação e o atual sistema 
utilizado é analógico e disponibilizado por meio de contrato de locação.  
O sistema locado não proporciona interoperabilidade, ou funcionalidades que possibilitem um maior aproveitamento 
deste veículo de comunicação, além de não atender aos requisitos de comunicações para missão crítica. 
Objetivando um melhor aproveitamento do espectro de rádio frequência, a ANATEL publicou diversas resoluções 
que determina a digitalização dos sistemas de radiocomunicação. Para adequação às normas da ANATEL, no que 
concerne a digitalização dos sistemas de radiocomunicação, enquadrados no Serviço Limitado Móvel Privativo 
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(Resolução ANATEL n.º 455 de 18 de dezembro de 2006 e Resolução ANATEL n.º 557 de 20 de dezembro de 
2010), a Polícia Militar do Distrito Federal deverá substituir o atual sistema de repetidoras e terminais de rádio. 
Considerando a capacidade operacional limitada dos atuais sistemas de radiocomunicação analógicos, 
principalmente em relação à atividade policial ostensiva, sendo incapazes de proporcionar uma resposta imediata e 
compatível com a demanda existente tanto para o número de agentes policiais quanto para os serviços agregados à 
rede de comunicação, ocorre a necessidade operacional e técnica de aprimoramento da atual tecnologia analógica 
para tecnologia troncalizada digital, com uso de criptografia e capacidade de transmissão de dados, com padrão de 
comunicação aberto, pois o sistema atual é limitado e não representa o modelo adequado em radiocomunicação 
para as necessidades da Polícia Militar do Distrito Federal. Outrossim, a tecnologia digital se apresenta como um 
marco na comunicação policial utilizada no combate ao crime. 
Com surgimento de novas tecnologias que estão disponíveis, inclusive para aqueles que atuam à margem da lei e 
da ordem, verifica-se importante que os órgãos de segurança pública renovem suas ferramentas de combate ao 
crime e de prestação de segurança pública aos cidadãos de bem, desta forma, será necessária a aquisição de um 
sistema de radiocomunicação moderno e com maiores recursos, que proporcione uma atuação eficaz na atuação 
da PMDF. 
A implantação de um sistema de radiocomunicação de tecnologia de ponta, objetiva uma maior interação entre as 
atividades da PMDF prestando um melhor atendimento à comunidade, através da prevenção de proximidade e 
resposta rápida por um sistema de comunicação eficaz. 
O detalhamento contido neste Termo de Referência visa assegurar a implantação de um empreendimento 
compatível com as atuais necessidades da força Policial Militar do Distrito Federal, que permita ainda, o provimento 
de serviços de comunicação às demais agências governamentais com atuação direta e indireta na segurança 
pública. 
A aquisição pretendida com o presente Termo de Referência visa adquirir para o Distrito Federal, uma rede de 
radiocomunicação digital com possibilidades do uso compartilhado de voz e dados com os demais órgãos de 
segurança pública do Distrito Federal, atendendo desta forma o previsto no Planejamento estratégico da PMDF na 
iniciativa estratégica nº 10.4.13 – “Estabelecer parceria estratégica para implementação do sistema integrado de 
comunicações da segurança pública e modernização completa do Centro Integrado de Atendimento e Despacho 
(CIADE)” e ainda atender ao constante do Documento de Oficialização de Demanda da DITEL/PMDF que demanda 
que a infraestrutura possa ser compartilhada com outros órgãos de segurança pública do Distrito Federal por meio 
de celebração de convênios conforme previsto na ação nº 43 do PDTI/PMDF – “Celebrar parcerias e convênios com 
órgãos públicos e instituições privadas para intercâmbio de informações e sistemas de interesse da PMDF para 
melhoria da qualidade da Segurança Pública”. 
Com base no acima exposto busca-se com este Termo de Referência garantir o serviço de radiocomunicação que é 
essencial para melhor servir a população do Distrito Federal garantindo uma maior proteção e melhoria da sua 
qualidade de vida pela efetivação de um verdadeiro estado de segurança. 
O Plano Estratégico 2011-2022 da Polícia Militar do Distrito Federal, publicado em fevereiro de 2011, prevê 
iniciativas estratégicas que estão diretamente dependentes do serviço de radiocomunicação: 
Item 10.1.2 – Adquirir equipamentos de telefonia e comunicações para a atividade de inteligência: A rede permitirá 
diversas modalidades de comunicação para as diversas atividades policiais. 
Item 10.3.7 – Implantar boletim eletrônico de ocorrência e termo circunstanciado na PMDF: A rede de 
radiocomunicação será usada para transmissão de dados para dispositivos móveis nas velocidades máximas 
permitidas pelo sistema de radiocomunicação digital até que novos recursos tecnológicos estejam disponíveis no 
mercado Brasileiro para emprego em serviços de Segurança Pública. 
Item 10.4.13 – Estabelecer parceria estratégica para implementação do sistema integrado de comunicações da 
segurança pública e modernização completa do Centro Integrado de Atendimento e Despacho (CIADE): A 
infraestrutura poderá ser compartilhada com outros órgãos de segurança pública do Distrito Federal. 
Item 12.4.6 – Dotar os policiais militares de equipamento individual de comunicação, com sistema de 
georreferenciamento. 
Item 12.4.7 – Implantar terminais remotos embarcados nas viaturas da PMDF: A rede de radiocomunicação 
permitirá a comunicação de dados dos terminais embarcados na área de cobertura da rede.  
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Dada à complexidade tecnológica da aquisição pretendida, verifica-se a necessidade possibilitar que se permita a 
participação de empresas licitantes que queiram realizar o fornecimento do objeto na forma de consórcio pelos 
seguintes motivos: 
 
A)  Em razão da inexistência de fabricas de equipamentos de infraestrutura de radiocomunicação digital 
TETRA no Brasil, logo todas as fabricantes serem empresas multinacionais, tendo várias delas representação ou 
distribuidor autorizado no Brasil, podendo a fabricante em consórcio com sua representante ou distribuidor 
autorizado no Brasil participar do processo de fornecimento do objeto pretendido, sendo que se não fosse permitida 
a participação das empresas em consórcio, logo, por exemplo, uma empresa nacional ou estrangeira teria que 
sozinha, adquirir no exterior os equipamentos, importá-los, instalá-los e garanti-los nas condições estabelecidas 
pela Contratante; 
 
B)   Em razão da necessidade de emprego de serviços técnicos especializados para a instalação, 
programação, testes e configuração dos equipamentos a serem fornecidos poderiam a ter seus serviços realizados 
por profissionais estrangeiros, porém com custos adicionais, dada a logística e custos de emprego de mão de obra 
estrangeira no Brasil, sendo que tais serviços podem ter seus custos reduzidos com a opção das licitantes 
realizarem o emprego de mão de obra de técnicos brasileiros, devidamente treinados e coordenados pelas 
empresas responsáveis pelo fornecimento, desta forma a redução dos custos com mão de obra pode vir a refletir 
em preços finais mais vantajosos para a Administração pública. 
 
2.1. RESULTADOS ESPERADOS 
2.1.1. Possibilitar que em todo Distrito Federal, a radiocomunicação entre o efetivo da Polícia Militar do Distrito 
Federal ocorra de forma segura e coordenada, possibilitando o gerenciamento e emprego do sistema de maneira 
efetiva nas ações de segurança pública, de modo que reflita na diminuição dos índices de criminalidade.  
2.1.2. Permitir ainda que a nova rede de radiocomunicação tenha Sensibilidade Tecnológica, ou seja, a capacidade 
de suportar todas as aplicações para a qual foi planejada e mais aquelas que o futuro possa requerer - incluindo 
transmissão de imagens, voz, interconexões com outras redes etc.  
2.1.3. A nova rede de radiocomunicação agregará novos recursos tecnológicos à segurança pública do Distrito 
Federal como: 
 
A) Georreferenciamento de informações por meio de AVL (Automatic Vehicle Location) - permitirá 
visualização do efetivo em campo em tempo real; possibilitar por meio de mensagens que o efetivo possa ser 
redistribuído em campo, bem como o acompanhamento em tempo real do emprego do efetivo, conforme as 
necessidades de segurança pública;  
 
B) Comunicação de dados – permitirá a troca de informações entre os terminais e os centros de controles, como 
coleta de dados pelos policiais, consultas a banco de dados e sistemas, difusão de informações úteis ao efetivo em 
campo; 
 
C) Transferência de dados – permitirá que a rede de radiocomunicação possa ser dividida em voz, na qual 
ocorrerão somente informações operacionais, e dados, as quais serão utilizadas para transferência de informações 
administrativas, como entrada no ar de viatura, informação de efetivo, dados de ocorrência, consulta a banco de 
dados e sistemas, resultados de ocorrências, etc. 
 
2.1.4. Espera-se com a aquisição desse sistema de radiocomunicação a adequação as normas vigentes e a 
modernização dos sistemas possibilitando o suporte às tecnologias de transmissão de dados, voz e 
radiocomunicação, com o objetivo de tornar cada vez mais eficaz a prevenção e o enfrentamento da violência e 
criminalidade, visando o aumento da segurança da população. 
2.1.5. Que o despachante do CIAD/SSPDF possa verificar a viatura que possui a melhor condição de atender a uma 
determinada ocorrência, e por meio da rede de radiocomunicação, acionará o policial ou viatura que irá fazer o 
atendimento. 
2.1.6. Que o despachante do CIAD/SSPDF acesse dados precisos de localização das viaturas, e não somente das 
viaturas como de qualquer terminal de rádio que faça parte da rede de radiocomunicação, permitindo assim uma 
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visão mais realista do emprego do policiamento em campo e também o acompanhamento em tempo real de todo o 
deslocamento do efetivo a pé ou motorizado. 
2.1.7. Obtenção de informações via rede de radiocomunicação sobre mandado de segurança, situação cadastral de 
veículos e outras informações para dar prosseguimento à ocorrência. 
2.1.8.  Obtenção de informações administrativas, como a consulta a banco de dados, informação de entrada de 
efetivo de serviço, informações de finalização de ocorrência, etc.  
2.1.9. Utilização de novas funcionalidades para o policiamento com uso de sistemas diretamente pelo policial em 
campo, bem como o emprego de novas modalidades de policiamento por meio do emprego de dados.  
2.1.10. Que os policiais com acesso a rede de dados possam visualizar em seus terminais um mapa da sua região 
de patrulhamento com todos os históricos de ocorrências geolocalizadas, permitindo que os policiais possam 
procurar o cidadão/vítima e reforce a preocupação da Polícia Militar em que ocorrências como aquelas sejam 
evitadas no futuro e até mesmo informar ao cidadão que a Polícia continua empenhada na resolução do problema, 
trazendo assim uma maior sensação de segurança pública para os cidadãos e para a comunidade. 
2.1.9.  Uma rede de radiocomunicação com possibilidades do uso de voz e dados que permita a implantação de 
novos recursos para a segurança pública e, além disso, deixe uma infraestrutura de telecomunicações preparada 
para novas soluções de segurança pública. 
2.1.10. Uma rede de radiocomunicação com possibilidades do uso compartilhado de voz e dados com os demais 
órgãos de segurança pública do Distrito Federal, atendendo desta forma o previsto no Planejamento estratégico da 
PMDF na iniciativa estratégica nº 10.4.13 – Estabelecer parceria estratégica para implementação do sistema 
integrado de comunicações da segurança pública e modernização completa do Centro Integrado de Atendimento e 
Despacho (CIADE). Desta atendendo ao constante do Documento de Oficialização de Demanda da DITEL/PMDF 
que demanda que a infraestrutura possa ser compartilhada com outros órgãos de segurança pública do Distrito 
Federal. 
 
2.2. VISÃO GERAL DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÕES DE RÁDIO TRONCALIZADO - PMR 
(PROFESSIONAL MOBILE RADIO) DE PADRÃO ABERTO (TETRA - TERRESTRIAL TRUNKED RADIO) 
 
Visão Geral Conceitual 
Este capítulo visa apresentar os fundamentos e principais definições que serão empregadas no presente termo de 
referência. 
 
2.2.1. Rádio Comunicação 
A radiocomunicação é de fundamental importância para o atendimento de emergência, pois toda demanda de 
atendimento feito pela polícia ao cidadão se dá por meio desse meio de comunicação. 

 
Figura 1 – Atendimento de Emergência 
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A figura 1 mostra como é realizado o atendimento de emergência atualmente no Distrito Federal. Por meio de 
qualquer telefone, o cidadão realiza a chamada de emergência, que é direcionada por todas operadoras de telefonia 
à CIADE – Central Integrada de Atendimento e Despacho. A chamada é atendida por um atendente que classifica e 
levanta os dados da ocorrência e encaminha ao despachante responsável pela área que originou o chamado. O 
Despachante verifica a viatura que possui a melhor condição de atender a ocorrência, e por meio da rede de 
radiocomunicação, aciona o policial ou viatura que irá fazer o atendimento. 
O modelo atual apresenta algumas limitações que podem ser sanadas com a aquisição de uma nova rede, objeto 
deste termo de referência. Pode-se citar como exemplo o fato de o despachante não possuir dados precisos de 
localização das viaturas e dos terminais de radio portáteis: a tecnologia a ser adquirida possui nativamente um 
sistema que possibilitará a localização não somente das viaturas como de qualquer rádio que faça parte da rede de 
radiocomunicação, permitindo assim uma visão mais realista do emprego do policiamento em campo e também o 
acompanhamento em tempo real de todo o deslocamento do efetivo. 
No modelo atual quando uma viatura ou policial em campo necessita de informações sobre mandado de segurança, 
situação cadastral de veículos e outras informações para dar prosseguimento à ocorrência, o canal de comunicação 
que ele possui é o da rede de radiocomunicação, ou seja, utiliza-se o meio de comunicação que deveria estar 
pronto para emergências, ocupa também o despachante que tem que realizar tais consultas em suas estações de 
despacho. Estudos realizados pela Polícia Militar de São Paulo mostram que 70% do que é falado na rede de 
radiocomunicação refere-se a informações administrativas, como a consulta a banco de dados, informação de 
entrada de efetivo de serviço, informações de finalização de ocorrência, etc. o que em muitos casos concorre com 
necessidades operacionais de emergência. A implementação da nova rede tem como benefício à transmissão de 
voz e dados, possibilitando que consultas administrativas sejam realizadas por meio de terminais embarcados sem 
comprometer os serviços de emergência utilizando-se de tablets, smartphones, etc. diretamente pelo policial em 
campo. A Polícia Militar do Distrito Federal possui hoje cerca de 300 terminais embarcados que utilizam a tecnologia 
3G para comunicação de dados. Apesar de estar atendendo as necessidades atuais não está se mostrando a 
tecnologia ideal uma vez que apresenta problemas de cobertura, ou seja, não abrange todas as áreas necessárias 
para o atendimento policial, e também, sofre com o congestionamento da rede 3G não se mostrando uma solução 
ideal para serviços de missão crítica. 
A implementação da nova rede possibilitará ainda a utilização de novas funcionalidades para o policiamento com 
uso de sistemas diretamente pelo policial em campo, bem como o emprego de novas modalidades de policiamento 
por meio do emprego de dados. Informações que hoje, não são consideradas no atual modelo por não gerar 
ocorrências, mas que são importantes para a segurança pública e poderá ser levantada diretamente pelo 
policiamento em campo. O policial no seu dia-a-dia de trabalho percebe que áreas mal iluminadas, o aumento de 
usuários em bares, movimentação de pessoas diferentes em sua área de policiamento, buracos em rodovias e 
outras informações, que não são ocorrências, mas que podem gerar problemas de segurança pública, então 
poderão ser informadas por meio dos dispositivos móveis de dados, permitindo assim, que ações por sejam 
tomadas com a finalidade de prevenir ocorrências policiais nessas áreas. 
O emprego da rede de dados permitirá que novas modalidades de policiamento sejam implementadas, como por 
exemplo, o policiamento comunitário virtual. O policial com acesso a rede de dados poderá visualizar em seus 
terminais um mapa da sua região de patrulhamento com todos os históricos de ocorrências geolocalizadas, 
permitindo que o policial possa procurar o cidadão/vítima e reforce a preocupação da Polícia Militar em que 
ocorrências como aquelas sejam evitadas no futuro e até mesmo informar que a Polícia continua empenhada na 
resolução do problema, trazendo assim uma maior sensação de segurança pública para os cidadãos e para a 
comunidade. 
Uma rede de radiocomunicação com possibilidades do uso de voz e dados permitirá a implantação de novos 
recursos para a segurança pública e, além disso, deixará uma infraestrutura de comunicações preparada para 
novas soluções de segurança pública. 

 
2.2.2. Radiocomunicação TETRA 
 
TETRA é uma padronização de rádio troncalizado adotado por diversos fabricantes, destinados ao uso em 
Segurança Pública. O TETRA é padronizado pelo ETSI (European Telecommunications Standards Institute) com a 
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finalidade de possibilitar a competição entre os fabricantes, uma vez que a padronização permite que equipamentos 
de diferentes fabricantes possam se comunicar. 

 

 

Figura 2 - Infraestrutura TETRA 
 
O sistema tetra é composto por: 

  Rádio Portátil – Utilizado por policias (HT); 

  Rádio Móvel – Embarcado em viaturas; 

  Estação de Despacho; 

  Estação Rádio Base – ERB; 

  Controlador TETRA. 
 
Controlador TETRA 
É a parte central de uma rede TETRA que gerencia e controla toda a rede. Deve ser implementado com 
redundância em áreas geograficamente separadas. O controlador TETRA armazena as informações sobre os 
terminais e os serviços a eles associados. 
 
Estação Rádio Base 
Responsável pela distribuição do sinal de rádio com a finalidade de criar uma cobertura na qual os terminais irão 
operar. 
 
 
Central de Despacho 
Equipamento rádio que fica confinado em uma sala com acesso além do sistema TETRA e a rede de telefonia. A 
central de despacho normalmente possui prioridade na conversação da rede rádio. 
 
 
O sistema tetra possui as seguintes interfaces: 
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A) TMO - Trunked Mode Operation 
Quando um rádio faz uma chamada de grupo pressionando o botão "Push To Talk" (PPT) a voz será transmitida a 
uma Estação rádio Base. Os outros rádios que pertencem ao mesmo grupo de conversação, não importando se 
está em uma área distante ou associado à outra ERB, irão receber a chamada. O modo TMO padroniza a 
comunicação entre uma ERB e um terminal de rádio. 
 

B) DMO - Direct Mode Operacion 
No modo DMO os terminais de rádio poderão comunicar diretamente sem a necessidade de uma ERB, basta que o 
rádio esteja na área de cobertura do outro. É utilizado quando não existe uma infraestrutura de rádio no local. 
 

C) PEI - Peripheral Equipament Interface 
Padronização de interface que permite a conexão de um terminal de rádio e um dispositivo externo, possibilitando 
que este dispositivo possa fazer transmissão de dados por meio de uma rede TETRA. 
 

D) IOP - TETRA Interoperability 
São certificados emitidos pelo TCCA que apresentam os testes e os resultados detalhados de quais funções dos 
equipamentos funcionaram e quais não funcionaram. 
 
2.2.3. Serviços de uma Rede Tetra 
 
Grupo de Conversação 
Grupos de terminais de rádio que possuem o mesmo GSSI. Diferente da rede analógica na qual os grupos são 
definidos pela frequência de rádio em uso, já na rede Tetra a frequência de rádio é usada temporariamente, 
somente no período da conversação, após o final da conversação a frequência de rádio poderá ser reutilizada para 
outro grupo de conversação. 
 
SDS - Short Data Services 
É um serviço semelhante ao SMS da rede GSM, na qual uma mensagem, contendo até 140 caracteres, possa ser 
enviada entre os terminais de rádio e/ou terminal de despacho. Informações de localização de GPS poderão ser 
enviadas via SDS. O SDS possui ainda uma infinidade de aplicações como, comunicação com estação de 
despacho, comunicações com sistemas, implantação de telemetria, etc. 
 
AVL - Automatic Vehicle Location 
Utilizado para localização de pessoas e veículos usando terminais de rádio TETRA. A maioria dos terminais TETRA 
é equipada com receptor GPS, possibilitando que a localização seja enviada via rede de dados. O conhecimento da 
localização dos terminais de rádio permite ao despachante realizar o despacho de forma mais eficiente. 
 
TEDs - TETRA Enhanced Data Service 
É o novo serviço de dados definido pelo ETSI que permite a transmissão de dados em velocidades superiores à 
versão anterior do TETRA. Com TEDs a rede poderá transmitir dados com velocidades entre 10 e 500 kbps, 
suficiente para diversas aplicações web. 
 
 
2.2.4. Funcionalidade Principal 
A figura 3 abaixo apresenta as principais funcionalidades de uma rede de radiocomunicação TETRA com TEDS - 
TETRA Enhanced Data Service, que é o serviço de transmissão de dados de alta velocidade agregado ao TETRA 
pelo ETSI (European Telecommunications Standards Institute), responsável pela padronização de 
radiocomunicação para o continente europeu. 
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Figura 3 - Serviços de uma rede TETRA 

 
A rede de radiocomunicação será implementada na Rede Corporativa da PMDF que está sendo implantada desde 
2011. A figura 3 apresenta as principais funcionalidades esperada da nova infraestrutura de radiocomunicação 
TETRA. 
 
 
2.3. CONCEITOS APLICADOS A UM SISTEMA PMR TETRA 
TETRA (Terrestrial Trunking Radio): padrão aberto de sistema de radiocomunicação digital - PMR, composto por 
um conjunto de normas que abrangem diferentes aspectos da tecnologia de radiocomunicação digital, por exemplo, 
interfaces aéreas, interfaces de rede e de seus serviços e instalações, tendo sido desenvolvido e padronizado pelo 
ETSI (European Telecommunications Standards Institute), como um padrão de protocolo aberto, adotado por 
diversos fabricantes como com a finalidade de possibilitar a competição entre os fabricantes, uma vez que a 
padronização permite que equipamentos de diferentes fabricantes possam se comunicar. O TETRA é uma 
tecnologia em evolução que tem se desenvolvido em Releases (fases) conhecidos como TETRA Release 1 e 
TETRA Release 2, e apesar de ambos os Releases TETRA terem sido concluídos, o ETSI continua trabalhando em 
desenvolvimentos tecnológicos para melhorar ainda mais o padrão, satisfazendo assim novas necessidades dos 
usuários, bem como absorvendo os benefícios das novas inovações tecnológicas.  
Fonte: http://www.tandcca.com/about/page/12320  
 
TCCA (TETRA and Critical Communications Association): órgão que representa a associação de usuários, 
fabricantes, provedores de aplicativos, integradores, operadoras, Centros de teste, reguladores, consultores e etc, 
sendo que os principais objetivos da Associação TETRA – TCCA são promover o padrão TETRA e garantir a 
interoperabilidade equipamentos de múltiplos fabricantes.  
Fonte: http://www.tandcca.com/about/page/12030 
 
TETRA Release 1: O primeiro padrão TETRA originalmente previsto pelo ETSI era conhecido como o padrão 
TETRA Voz mais de Dados (V + D), sendo que devido à necessidade de continuar a evoluir e melhorar o padrão 
TETRA, o padrão original TETRA Voz mais de Dados (V + D) é agora conhecido como TETRA Release 1. 

http://www.tandcca.com/about/page/12320
http://www.tandcca.com/about/page/12030
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Fonte: http://www.tandcca.com/about/page/12024 
 
TETRA Release 2: Segunda versão do  padrão TETRA,  que surgiu a partir da necessidade de evolução e melhoria 
da tecnologia para assim melhor satisfazer as necessidades e os investimentos futuros dos usuários por novos 
serviços e equipamentos e ainda para garantir a longevidade do padrão TETRA, neste sentido o ETSI padronizou e 
incorporou no final de 2005, como parte do TETRA Release 2, novos recursos, funcionalidades e serviços, tais 
como: Trunked Mode Operation (TMO) Range Extension, Adaptive Multiple Rate (AMR) Voice Codec, Mixed 
Excitation Liner Predictive, enhanced (MELPE) Voice Codec e o TETRA Enhanced Data Service (TEDS). 
Fonte: http://www.tandcca.com/about/page/12029 
 
TMO (Trunked Mode Operation): Modo de operação troncalizada em que os terminais de radiocomunicação digital 
TETRA de radiocomunicação digital TETRA ficam sob a subordinação e controle das ERB´s (estações rádio base) 
de forma que as comunicações de voz e dados necessariamente são transmitidas a uma ERB que se encarrega de 
retransmiti-las aos demais terminais de radiocomunicação digital TETRA pertencentes aos mesmos grupos de 
conversação (talk grup), portanto o modo TMO padroniza a comunicação entre uma ERB e um terminal de rádio; 
 
DMO (Direct Mode Operacion): termo usado pela indústria TETRA para descrever a capacidade dos terminais de 
radiocomunicação digital TETRA para se comunicarem diretamente uns com os outros, independente do modo de 
operação Trunking (TMO) da rede e assim sem a necessidade de estar sobre a cobertura de sinal de uma ERB. 
Fonte: http://www.tandcca.com/about/page/12026 
 
IOP (TETRA Interoperability): São certificados emitidos, administrados e disponibilizados para consulta pública pelo 
TCCA e que apresentam os testes e os resultados detalhados de quais funções dos equipamentos funcionaram e 
quais não funcionaram, sendo que O teste de certificação IOP é feito em um ambiente de múltiplos fornecedores 
para testarem a interação entre as diferentes marcas e modelos de equipamentos, o que garante um mercado de 
múltiplos fabricantes e fornecedores de equipamentos, dando benefícios concretos tanto para os usuários em 
termos de amplo portfólio de equipamentos compatíveis, o rápido desenvolvimento de novos modelos de produtos e 
a ampla concorrência, e para a indústria, um mercado de mais amplo acesso, e melhora a possibilidade de se 
investir em novos desenvolvimentos industriais e tecnológicos. 
Fonte: http://www.tandcca.com/interop/page/12611 
 
AVL (Automatic Vehicle Location): Sistema de localização de frota utilizado para localização de pessoas e veículos 
usando terminais de radiocomunicação digital TETRA. A maioria dos terminais de radiocomunicação digital TETRA 
é equipada com receptor GPS, possibilitando que a localização seja enviada via rede de dados. O conhecimento da 
localização dos terminais de radiocomunicação digital TETRA permite ao despachante realizar o despacho de forma 
mais eficiente. 
 
SDS (Short Data Services): É um serviço semelhante ao SMS da rede GSM, na qual uma mensagem, contendo até 
140 caracteres, possa ser enviada entre os terminais de radiocomunicação digital TETRA e/ou terminal de 
despacho. Informações de localização de GPS poderão ser enviadas via SDS. O SDS possui ainda uma infinidade 
de aplicações como, comunicação com estação de despacho, comunicações com sistemas, implantação de 
telemetria, etc. O serviço de dados de curtos que pode fornecer até 256 bytes de dados, que pode ser usado para 
troca de mensagens de status básico, informações de localização, como a fornecida pela informação de localização 
Protocolo TETRA (LIP) e aplicações de mensagens de texto de forma livre em qualquer configuração do tipo ponto 
a ponto ou ponto a multi ponto. Devido a curta duração relativa de cada mensagem de dados, este serviço é 
suportado em canais de controle TETRA que utilizam os de intervalos de tempo TDMA (time slots). 
Fonte: http://www.tandcca.com/about/page/12025 
 
TEDS (TETRA Enhanced Data Service): Novo serviço de dados TETRA de alta velocidade (HSD), definido pelo 
ETSI que utilizando de forma flexível diferentes larguras de banda dos canais de RF de 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz e 
150 kHz e esquemas de modulação adaptável com uso de modulações em DQPSK e QAM, proporciona diferentes 
taxas de dados e permite a transmissão de dados em velocidades superiores à versão anterior do TETRA (TETRA 
Release 1), podendo assim transmitir dados com velocidades entre 10 e 500 kbps, suficiente para diversas 

http://www.tandcca.com/about/page/12024
http://www.tandcca.com/about/page/12029
http://www.tandcca.com/about/page/12026
http://www.tandcca.com/interop/page/12611
http://www.tandcca.com/about/page/12025
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aplicações web. O TEDS administra melhor o tráfego de dados em redes TETRA e mantém alta disponibilidade 
para voz, além disso, TEDS permite aplicações de dados mais pesadas, tais como serviços de vídeo, imagem e 
mapeamento. O TEDS é inteiramente compatibilidade com TETRA Release 1 e permite a facilidade de migração. 
Fontes: Fonte: http://www.tandcca.com/about/page/18177 
http://www.tandcca.com/about/page/12029 
 
MSPD (Multi-Slot Packet Data): Serviço de comunicação de dados com utilização simultânea de múltiplos slots 
(múltiplos intervalos de tempo de TDMA) do padrão TETRA até um máximo de quatro slots, o que permite maiores 
velocidades de comunicações dados, proporcionando velocidades semelhantes ao GPRS, com um rendimento 
bruto de dados protegido até 19,2 kbits / s, aumentando assim o número de aplicações de voz que não podem ser 
suportados em TETRA. 
Fontes: http://www.tandcca.com/about/page/18177  
http://www.tandcca.com/about/page/12025 
 
SSPD (Single-Slot Packet Data): serviço de comunicação de dados por pacotes que pode ser suportado sobre um 
intervalo de tempo de TDMA, com uma taxa de bits protegida bruta de 4800 bits. 
Fonte: http://www.tandcca.com/about/page/12025. 

 

3. DESCRIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS DA SOLUÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA PMR TETRA PRETENDIDA 
 
3.0. Etapas e fases do fornecimento da solução 
3.0.1. O fornecimento dos equipamentos, dos serviços e da garantia destes ocorrerá em etapas e fases ao logo da 
vigência do contrato da forma a seguir, tendo seus prazos máximos de execução definidos no cronograma de 
execução e recebimento constantes do presente Termo de Referência: 
 
3.0.2. 1ª Etapa – Projeto Executivo, correspondente à etapa de elaboração e aceitação do projeto executivo do 
Sistema de radiocomunicação TETRA, tendo esta etapa duração máxima de 60 dias corridos contados a partir da 
assinatura do contrato; 
 
3.0.3. 2ª Etapa - Fornecimentos, correspondente a etapa de fornecimento, instalação e aceitação dos 
equipamentos e sistemas de gerência e AVL do Sistema de radiocomunicação TETRA, sendo que esta 2ª etapa 
será dividida em 3 (três) fases distintas de fornecimento conforme item 5 do presente Termo de Referência, tendo 
esta etapa duração máxima de 180 dias corridos contados a partir da conclusão da 1ª etapa; 
 
3.0.4. 3ª Etapa – Garantia dos equipamentos, sistemas e serviços, correspondente a etapa na qual serão 
prestados os serviços de garantia, operação assistida e suporte técnico em conformidade com o presente Termo 
de Referência, tendo esta etapa duração mínima de 12 meses corridos contados a partir da conclusão da 1ª fase 
da 2ª etapa; 
 
3.1. Requisitos Gerais da infraestrutura do Sistema de Radiocomunicação  
3.1.1. A infraestrutura do Sistema de Radiocomunicação deverá: 
3.1.2. Atender a todas as facilidades especificadas adiante neste documento; 
3.1.3. Oferecer capacidade de comunicação a diversas Unidades Operacionais e administrativas da PMDF; 
3.1.4. Integrar os diferentes usuários do sistema de radiocomunicação na capacidade de gestão da frota padrão 
TETRA em termos de separação de tráfego, capacidade de chamada entre frotas, prioridade e interrupção, gestão 
e criptografia; 
3.1.5. Operar de forma contínua e com autonomia de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana; 
3.1.6. Contemplar uma vida útil de trabalho de no mínimo de 15 anos, considerando que os equipamentos terão a 
manutenção devida, de acordo com manuais do fabricante; 
3.1.7. Oferecer serviço de transmissão de voz, bem como dados e mensagens por meio de TEDS (Tetra 
Enhanced Data Service) conforme definido pelo padrão TETRA; 

http://www.tandcca.com/about/page/12029
http://www.tandcca.com/about/page/12025
http://www.tandcca.com/about/page/12025
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3.1.8. Ser equipada com o NMS TETRA (Sistema de Gerenciamento para a Rede TETRA) que permitirá o 
monitoramento da infraestrutura e terminais do sistema, configuração e gerenciamento da rede; 
3.1.9. Ser confiável e garantir e/ou arcar com os percentuais de disponibilidade de comunicação dentro da área de 
cobertura pré-definida; 
3.1.10. Possuir e ser apresentados à contratante, todos os certificados IOP (interoperabilidade) do tipo TMO 
expedidos pelo TCCA para o padrão TETRA e que tenham sido realizados para os equipamentos TETRA 
ofertados; 
3.1.11.  Possuir a certificação IOP do tipo TMO que comprove certificada e aprovada, a funcionalidade de TEDS; 
3.1.12. Suportar comunicação full-duplex com linha de comunicação com as mesmas características de uma 
chamada de telefonia privada (ouvir e falar simultaneamente); 
3.1.13. Possuir capacidade de operar com pelo menos 500 (quinhentos) grupos de conversação; 
3.1.14. Possuir capacidade mínima para suportar e prover interconexão de forma plena e completa com no mínimo 
64 (sessenta e quatro) ERBs; 
3.1.15. Possuir todas as licenças necessárias para que operem de forma plena e completa no mínimo 64 
(sessenta e quatro) Estações de radio base (ERBs); 
3.1.16. Possuir capacidade mínima para que operem de forma plena e completa no mínimo 100 (cem) Estações 
de despacho; 
3.1.17. Possuir todas as licenças necessárias para o funcionamento de no mínimo 100 (cem) Estações de 
despacho; 
3.1.18. Possuir capacidade mínima para que operem de forma plena e completa no mínimo 20.000 (vinte mil) 
Estações móveis (terminais de rádio); 
3.1.19. Possuir todas as licenças necessárias para o funcionamento de no mínimo 20.000 (vinte mil) Estações 
móveis (terminais de rádio fixos, móveis e portáteis); 
3.1.20. Possuir capacidade mínima para localização via GPS de no mínimo 20.000 (vinte mil) Estações móveis 
(terminais de rádio fixos, móveis e portáteis); 
3.1.21. Possuir todas as licenças necessárias para localização via GPS de no mínimo 20.000 (vinte mil) Estações 
móveis (terminais de rádio fixos, móveis e portáteis); 
3.1.22. Ser expansível modularmente para aumentar a capacidade de chamadas, capacidade da estação rádio 
base e do gateway; 
3.1.23. Suportar diferentes serviços com uma gama coerente de equipamentos (servidores, gateways) de forma a 
evitar soluções isoladas e sem gerência; 
3.1.24. Ser baseada em equipamentos não proprietários e baseada em padrões abertos de modo a garantir o 
menor custo de manutenção, reparo e atualizações; 
3.1.25. Usar sistemas operacionais não proprietários como base para todos os componentes baseados em 
software e firmware de modo a garantir uma manutenção de longo prazo dos produtos ou fornecer as licenças dos 
mesmos, sem ônus para a Contratante; 
3.1.26. Aceitar atualizações durante o tempo de vida útil do sistema de forma a aceitar expansões de capacidade; 
3.1.27. Possuir redundância local e redundância geográfica dos equipamentos de controladores do sistema de 
radiocomunicação; 
 3.1.28. Permitir a sincronização de tempo de todos os componentes, incluindo servidores e clientes usando um 
servidor NTP, operando com base no GPS; 
3.1.29. Possuir no que couber, consonância com a Regulamentação Brasileira e internacional; 
3.1.30. Possuir disponibilidade da rede de radiocomunicação para pronto emprego dos usuários em 95 % do 
tempo considerado ao longo de cada período de 30 dias corridos; 
3.1.31. Possuir disponibilidade de cobertura de sinal de radiocomunicação em 95 % do tempo e em 95 % do 
território do Distrito Federal. 
3.1.32. Possuir disponibilidade de cobertura externa (outdoor) suficiente para garantir 95% de confiabilidade e 95% 
de disponibilidade de sinal de RF, para perfeita comunicação (recepção e transmissão) dos terminais portáteis na 
área geográfica compreendida dentro do perímetro urbano do Distrito Federal. 
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3.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS DAS FUNCIONALIDADES, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DA 
INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO.  
 
3.2.1. Serviço de Dados 
A infraestrutura do Sistema de Radiocomunicação deverá suportar: 
 
3.2.1.1. Mensagens de estado e mensagens curtas de dados 
3.2.1.2. Mensagens de estado endereçadas a grupo e mensagens curtas de dados entre terminais de rádio e 
estações de despacho em qualquer combinação; 
3.2.1.3. Mensagens de estado endereçadas individualmente e mensagens curtas de dados entre terminais de 
rádio e estações de despacho em qualquer combinação; 
3.2.1.4. Mensagens de estado endereçadas individualmente e mensagens curtas de dados para terminais de rádio 
que estejam ocupados numa chamada individual ou em grupo; 
3.2.1.5.  Mensagens de estado endereçadas individualmente e mensagens curtas de dados de terminais de rádio 
estando ocupadas numa chamada individual ou em grupo; 
3.2.1.6. Transferência transparente de mensagens de texto SDS-TL dentro e entre domínios diferentes; 
3.2.1.7. Transferência transparente de mensagens binárias SDS-TL (com diferentes identidades de protocolo) 
dentro e entre domínios diferentes; 
3.2.1.8. Transferência transparente de SDS tipo 1, 2, 3, ou superior, dentro e entre domínios diferentes. 
 
3.2.1.9. Pacote de dados 
A infraestrutura do Sistema de Radiocomunicação deverá: 
3.2.1.10. Pacote de dados com suporte a TEDS. 
3.2.1.11. Possuir a funcionalidade TEDS de acordo com o padrão TETRA; 
3.2.1.12. Possuir modulação adaptativa com o intuito de trafegar maior quantidade de pacotes de acordo com o 
nível de sinal; 
 
3.2.1.13. Informações Gerais 
A infraestrutura do Sistema de Radiocomunicação deverá: 
3.2.1.14.  Permitir que o serviço de pacote de dados seja bloqueado para todos os terminais de rádio individuais; 
3.2.1.15. Bloquear os serviços de pacote de dados em cada nível da frota; 
3.2.1.16. Permitir um endereço configurável de IP por terminal de rádio; 
3.2.1.17. Suportar endereços de IP dinâmicos; 
3.2.1.18. Fornecer controle de acesso por meio de usuários e senhas para as sessões de pacotes de dados; 
3.2.1.19. Suportar a recuperação de um pacote de dados após uma nova seleção quando uma sessão de pacote 
de dados estiver acontecendo. 
 
3.2.1.20. Pacote de dados de entrada única 
A infraestrutura do Sistema de Radiocomunicação deverá: 
3.2.1.21. Suportar pelos menos um canal de pacote de dados com entrada única por site, e deverá ter a 
capacidade de suportar até quatro canais de pacote de dados de entrada única por site; 
3.2.1.22. Suportar pelo menos 250 usuários de pacotes de dados no modo de espera (ativados pelo contexto) por 
site; 
3.2.1.23. Suportar pelo menos 30 usuários ativos de pacotes de dados (transmissão de dados) por canal de 
pacote de dados de entrada única; 
3.2.1.24. As solicitações para os canais de pacotes de dados deverão ser distribuídas homogeneamente entre os 
canais de pacotes de dados. Se um método alternativo for implementado, ele deverá ser especificado e descrito 
pela LICITANTE. 
3.2.1.25. As quantidades mínimas e máximas dos canais de pacotes de dados de entrada única deverão ser 
configuráveis para cada site. 
 
3.2.2. Nova Seleção de Célula 
A infraestrutura do Sistema de Radiocomunicação deverá: 
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3.2.2.1. Roaming 
3.2.2.2. Suportar Undeclared Cell Reselection para permitir que os terminais de rádio comutem de uma estação 
rádio base para outra a fim de melhorar a qualidade do sinal. 
 
3.2.2.3. Handover 
3.2.2.4. Suportar Undeclared Cell Reselection para handover de chamadas para uma nova estação rádio base se 
os terminais de rádio não puderem ou não tiverem que declarar a nova seleção de célula; 
3.2.2.5. Suportar Announced Type 3 Cell Reselection para handover de chamadas para uma nova estação base 
se os terminais de rádio não adquirirem as informações de transmissão e sincronização antes de comutar para a 
nova estação base; 
3.2.2.6. Suportar Announced Type 2 Cell Reselection para handover de chamadas para uma nova estação base 
se a estação móvel já estiver sincronizada com a nova estação rádio base. 
Os terminais de rádio solicitam a restauração de chamada enquanto a estão registrando na nova estação base. 
 
3.2.3. Serviços de Segurança 
A infraestrutura do Sistema de Radiocomunicação deverá: 
3.2.3.1. Autenticação 
3.2.3.2. Suportar a autenticação dos terminais de rádio utilizando o método de autenticação TETRA para evitar 
que terminais não autorizados (rádios clonados) acessem o sistema; 
3.2.3.3. Os terminais de rádio em uso no sistema deverão suportar a autenticação TETRA de acordo com o 
padrão EN 300 392-7 e as especificações da versão 3 do TTR001-04 para evitar que terminais de rádio não 
autorizados (utilizando rádios clonados) acessem o sistema; 
3.2.3.4. Os terminais de rádio em uso no sistema deverão suportar a autenticação mútua TETRA de acordo com o 
padrão EN 300 392-7 e a especificação da versão 3 do TTR001-04 para evitar que terminais de rádio legítimos 
utilizem uma Infraestrutura de Comutação e Gerenciamento não autorizada e propositadamente configurada para 
desviar os usuários de suas redes; 
3.2.3.5. A chave secreta "K" para a autenticação TETRA deverá se configurável através do NMS para cada 
terminal de rádio; 
3.2.3.6. Não deverá permitir que um operador NMS recupere a chave secreta "K" do banco de dados; 
3.2.3.7. Deverá fornecer a função importar para arquivos de chave com os pares TEI/K de acordo com o padrão 
FPG Key Distribution (TTR 001-14); 
3.2.3.8. Um AKS central deverá ser fornecido como um banco de dados protegido para armazenamento das 
chaves; 
3.2.3.9. O AKS deverá incluir algoritmos para evitar que chaves "K" sejam concedidas no caminho de transporte e 
dentro da Infraestrutura de Comutação e Gerenciamento. 
 
3.2.3.10. Criptografia Classe 2 (Static Cipher Key) 
3.2.3.11. Deverá suportar a criptografia de interface de rádio Classe 2 de acordo com o padrão EN 300 392-7 e as 
partes aplicáveis da especificação da versão 3 do TTR001-11; 
3.2.3.12. Deverá suportar até 32 chaves para criptografia SCK entre as quais a chave atual pode ser selecionada 
utilizando o NMS; 
3.2.3.13. Não deverá permitir que um operador NMS recupere as chaves SCK do banco de dados; 
3.2.3.14. Deverá permitir comunicação em grupo dos terminais de rádio Classe 1 e Classe 2 quando ativada para 
o grupo; 
3.2.3.15. Deverá permitir comunicação individual dos terminais de rádio Classe 1 e Classe 2 quando ativada para 
o sistema ou para a frota; 
3.2.3.16. Deverá suportar o algoritmo de criptografia TEA1 e TEA3 para criptografia de interface de rádio Classe 2. 
 
3.2.3.17. Criptografia Classe 3 (Derived Cipher Key) 
3.2.3.18. Suportar a criptografia de interface de rádio Classe 3 para o TMO de acordo com o padrão EN 300 392-7 
e as partes aplicáveis da especificação da versão 3 do TTR001-11; 
3.2.3.19. Utilizar a Derived Cipher Key (DCK) específica dos terminais de rádio para criptografar chamadas 
individuais ou full-duplex; 
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3.2.3.20. Utilizar a Common Cipher Key (CCK) para criptografar chamadas em grupo; 
3.2.3.21. A CCK deverá ser entregue pela infraestrutura de comutação e gerenciamento quando requisitada pelos 
terminais de rádio (método de recuperação). Como alternativa o método de envio também pode ser suportado. 
3.2.3.22. Suportar a alteração de uma CCK durante a operação do sistema sem causar problemas nas chamadas 
em andamento; 
3.2.3.23. Permitir comunicação em grupo dos terminais de rádio Classe 1 e Classe 3 quando ativada para o grupo; 
3.2.3.24. Permitir comunicação individual dos terminais de rádio Classe 1 e Classe 3 quando ativada para o 
sistema ou para a frota; 
3.2.3.25. Suportar o algoritmo de criptografia TEA1 e TEA3 para criptografia de interface de rádio Classe 3. 
 
3.2.3.26. Criptografia Fim a Fim 
3.2.3.27. Suportar a criptografia fim a fim TETRA para proteger ainda mais o tráfego de voz e dados de escutas 
telefônicas, inclusive a comunicação interna da Infraestrutura de Comutação e Gerenciamento com a estação 
rádio base, que normalmente não é protegida pela criptografia da interface de rádio; 
3.2.3.28. Suportar os mecanismos Over The Air Rekeying (OTAR) para ativar a criptografia fim a fim; 
3.2.3.29. Suportar tanto as chamadas com criptografia half-duplex (operada por PTT) como as full-duplex. 
 
3.2.3.30. Ativar, desativar o terminal de rádio e desativação permanente. 
3.2.3.31. Permitir a ativação, desativação e desativação permanente remota do terminal de rádio através da 
estação de despacho e do gateway IP; 
3.2.3.32. Permitir a autenticação da ativação, desativação e desativação permanente remota do terminal de rádio; 
3.2.3.33. Suportar o disparo da ativação, desativação e desativação permanente remota do terminal de rádio 
sempre que os terminais de rádios ficarem disponíveis, por exemplo, quando os terminais de rádios forem 
desligados durante a solicitação. 
 
3.2.4. Serviços Complementares 
A infraestrutura do Sistema de Radiocomunicação deverá: 
 
3.2.4.1. Identificação de Chamada 
3.2.4.2. Suportar a Identificação de Chamada das chamadas individuais para permitir que a parte que está 
recebendo a chamada veja o número da parte que está efetuando a chamada antes da chamada ser aceita; 
3.2.4.3. Suportar a Identificação de Chamada para as chamadas telefônicas que utilizem um número de gateway e 
ramal para mostrar os números telefônicos nos terminais de rádio; 
3.2.4.4. O serviço de Identificação de Chamada deverá funcionar tanto para as chamadas com criptografia half-
duplex (operada por PTT) quanto full-duplex total. 
 
3.2.4.5. Identificação da parte que está falando 
3.2.4.6. Deverá suportar a identificação da parte que está falando (TPI) nas chamadas em grupo para permitir que 
a parte que está ouvindo veja a identidade de quem está falando. 
 
3.2.4.7. Entrada em atraso 
3.2.4.8. Suportar a LE (Late Entry) para que os terminais de rádio incluam as chamadas em grupo quando a 
primeira chamada é perdida enquanto está temporariamente fora da área de cobertura ou quando os terminais de 
rádio estiverem desligados; 
3.2.4.9. Suportar um intervalo selecionável para a transmissão das configurações das chamadas com o LE, 
intervalos estes que poderão ser configurados em pelo menos de 2 a 60 segundos. 
 
3.2.4.10. Prioridade e prioridade preventiva de chamada (PC, PPC). 
3.2.4.11. Deverá suportar até 10 níveis de prioridade, onde 0 é sem prioridade, de 1 a 5 são níveis de prioridade 
não preventiva, de 06 a 09 são níveis de prioridade preventiva e 10 é o nível de prioridade preventiva de 
emergência; 
3.2.4.12. Deverá configurar uma chamada imediatamente assim que os recursos e o terminal de rádio chamado 
estiverem disponíveis, sem precisar priorizar ou excluir recursos; 
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3.2.4.13. Deverá encaminhar primeiro, as chamadas de maior prioridade quando os recursos forem 
disponibilizados (fila de prioridades). Tanto os canais de rádio como os assinantes (terminais de rádio) são 
considerados recursos; 
3.2.4.14. Deverá excluir as chamadas existentes quando uma chamada preventiva for recebida e for bloqueada 
pela indisponibilidade de recursos de canais e do assinante; 
3.2.4.15. Não deverá excluir recursos que tenham um nível de prioridade igual ou superior do que a nova chamada 
preventiva; 
3.2.4.16. Deverá permitir que o nível de prioridade de um terminal de rádio seja designado para um nível de 
prioridade específico para as chamadas originadas neste terminal de rádio; 
3.2.4.17. Deverá permitir que o nível de prioridade de todos os terminais de rádio de uma frota seja designado 
para um nível de prioridade específico para as chamadas originadas nestes terminais de rádio de maneira a 
simplificar a designação deste parâmetro em todos os terminais de rádio desta frota; 
3.2.4.18. Deverá permitir que o nível de prioridade de um grupo seja designado para um nível de prioridade 
específico para todas as chamadas deste grupo; 
3.2.4.19. Deverá suportar a exclusão de chamadas em grupo quando uma chamada preventiva for configurada 
para um terminal de rádio que esteja participando desta chamada em grupo; 
3.2.4.20. Deverá suportar a exclusão de chamadas individuais quando uma chamada preventiva for configurada 
para um terminal de rádio que esteja em uma chamada individual naquele momento; 
3.2.4.21. Deverá gerar um tom de aviso para os participantes de uma chamada em grupo ou individual quando ela 
estiver perto de ser excluída. Este recurso deve ser configurável para personalização dos diferentes tons, 
comandos de voz e espera antes de excluir ou desativar a função. 
 
3.2.4.21. Designação Dinâmica de Número de Grupo 
3.2.4.22. A implementação do DGNA (Dynamic Group Number Assignment) deverá estar em conformidade com o 
padrão EN 300 392-12-22 e a especificação da versão 2 do TR001-03; 
3.2.4.23. Suportar o DGNA para reprogramar por via aérea a disponibilidade e as propriedades dos grupos dentro 
dos terminais de rádio. Isto permite a organização dos usuários através da formação de novos grupos com base 
nos requisitos táticos; 
3.2.4.24. Permitir a criação e exclusão de grupos DGNA nos terminais de rádio; 
3.2.4.25. Permitir a designação de prioridade de varredura (baixa, média, alta) para um grupo de DGNA criado ou 
modificado recentemente; 
3.2.4.26. Permitir a designação de um grupo selecionado ao invés de um grupo de varredura; 
3.2.4.27. Permitir a designação de um nome para o grupo DGNA. O nome deve ser composto de pelo menos 12 
caracteres utilizando o conjunto de caracteres Latino-1; 
3.2.4.28. Permitir a configuração dos modos de anexação para um grupo DGNA nos terminais de rádio. 
 
3.2.4.29. Escuta do Ambiente 
3.2.4.30. Suportar o Ambience Listening (AL) para que o despachante possa escutar as conversas próximas aos 
terminais de rádio quando um usuário destes terminais precisar de ajuda; 
3.2.4.31. A implementação do Ambience Listening (AL) deverá estar em conformidade com o padrão EN 300 392-
12-21 e a especificação da versão 2 do TR001-09. 
 
3.2.4.32. Escuta Discreta 
3.2.4.33. Suportar o Discreet Listening (DL) para que um despachante possa escutar as conversas que são de seu 
interesse, através do sistema, por motivos gerenciais ou de segurança; 
3.2.4.34. Permitir o Discreet Listening para chamadas individuais half-duplex entre os terminais de rádio; 
3.2.4.35. Permitir o Discreet Listening para chamadas individuais full-duplex entre os terminais de rádio; 
3.2.4.36. Permitir o Discreet Listening para chamadas individuais full-duplex de um terminal de rádio para um 
ramal e vice e versa; 
3.2.4.37. Permitir que uma chamada arbitrária seja desconectada através da estação de despacho. 
 
 
3.2.4.38. Identificador de Número Telefônico 
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3.2.4.39. Suportar o MS-ISDN e/ou ISSI para chamadas individuais a fim de mostrar os números telefônicos 
designados para os terminais de rádio; 
3.2.4.40. Suportar o MS-ISDN e/ou ISSI para chamadas em grupo a fim de mostrar os números telefônicos 
designados para os terminais de rádio. 
 
3.2.5. Serviço de Voz 
A infraestrutura do Sistema de Radiocomunicação deverá: 
 
3.2.5.1. Chamadas em Grupo 
3.2.5.2. Domínios de chamada 
3.2.5.3. Suportar chamadas em grupo entre os terminais de rádio e estações de despacho em qualquer 
combinação; 
3.2.5.4. Suportar chamadas individuais e em grupo de e para redes telefônicas. 
 
3.2.5.5. Facilidade das chamadas 
3.2.5.6. A propagação de chamada em grupo deverá ser garantida em sites onde os terminais móveis 
selecionaram o grupo; 
3.2.5.7. A propagação de chamadas em grupo deverá ser garantida em sites onde terminais de rádio estejam 
varrendo o grupo e a varredura seja permitida por estes terminais; 
3.2.5.8. Prever a restrição de grupos fora da área de operação por meio de regras de bloqueio, atribuídos por 
frota, VPN ou sub-VPN; 
3.2.5.9. Permitir a fila de chamadas em grupo até que os recursos se tornem disponíveis em sites essenciais; 
3.2.5.10. Respeitar as instruções de ligar/desligar dos terminais de rádio de forma a ter recursos em sites onde 
apenas terminais de rádio sem varredura sejam localizados, os quais foram anteriormente conectados a esses 
grupos como grupos de varredura; 
3.2.5.11. Garantir que um terminal seja incluído sem descontinuidade em uma chamada em grupo existente se 
terminais de rádio iniciarem uma chamada em grupo, por exemplo, se terminais em grupo abandonarem a 
chamada antes ou perderem a chamada em grupo ou chamadas de entrada posteriores. 
 
3.2.5.12. Temporizadores de chamada 
3.2.5.13. A duração máxima da chamada deverá ser configurável entre 60 e 300 segundos; 
3.2.5.14. O temporizador de inatividade por chamadas em grupo deverá ser configurável entre 1 e 30 segundos. 
 
3.2.5.15. Chamadas de voz e Short Data Messages (SDS) – Sistema não carregado 
3.2.5.16.  Completar uma chamada a um grupo em menos de 400 ms para uma chamada interna ao local, medida 
como o tempo desde o início do U-SETUP até o final da mensagem de D-SETUP em 95% do tempo; 
3.2.5.17. Completar uma chamada a um grupo em menos de 500 ms para uma chamada entre locais, medida 
como o tempo desde o início do U-SETUP até o final da mensagem de D-SETUP em 95% do tempo; 
3.2.5.18. Completar uma chamada a um grupo em menos de 500 ms para uma chamada entre sistemas, medida 
como o tempo desde o início do U-SETUP até o final da mensagem de DSETUP em 95% do tempo; 
3.2.5.19. Completar uma chamada individual half-duplex diretamente conectada em menos de 600 ms para uma 
chamada entre locais, medida como o tempo desde o início do U-SETUP até o final da mensagem de D-SETUP 
em 95% do tempo; 
3.2.5.20. Completar a transferência de uma chamada SDS de 6 caracteres em menos de 600ms para uma 
chamada entre locais, medida como o tempo desde o início do U-SDS DATA até o final da mensagem de D-SDS 
DATA em 95% do tempo; 
 
3.2.5.21. Chamadas de voz, sistema com carga. 
3.2.5.22. Completar uma chamada a um grupo com uma média de 400 ms e no máximo 600ms para uma 
chamada interna no local, medida como o tempo do início do U-SETUP ao final da mensagem D-SETUP ao 
executar 3 encaminhamentos de chamada por segundo; 
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3.2.5.23. Completar uma chamada individual half-duplex diretamente conectada em uma média de 700 ms e no 
máximo 1.100 ms para uma chamada interna no local, medida como o tempo do início do U-SETUP ao final da 
mensagem D-CONNECT ACK ao executar 3 encaminhamentos de chamada por segundo. 
 
3.2.5.24. Chamada individual half-duplex 
3.2.5.25. Domínios de chamada 
3.2.5.26. Deverá suportar chamadas individuais half-duplex entre dois terminais de rádio e estações de despacho 
em qualquer combinação. 
 
3.2.5.27. Facilidade das chamadas 
3.2.5.28. Disponibilizar o originador da chamada (CLIP) ao terminal de rádio receptor antes que a chamada seja 
aceita; 
3.2.5.29. Disponibilizar a parte conectada em conversação (TPI) para ambos os terminais de rádio; 
3.2.5.30.  Suportar encaminhamento de chamadas; 
3.2.5.31. Suportar encaminhamento de chamadas de conexão direta quando solicitada pelo terminal de rádio de 
origem; 
3.2.5.32. Ser configurável para forçar o encaminhamento de chamadas diretas. 
 
3.2.5.33.  Temporizadores de chamada. 
3.2.5.34.  Permitir uma duração máxima da chamada configurável entre 30 e 600 segundos; 
3.2.5.35. Permitir que o temporizador de inatividade para chamadas individuais half-duplex seja configurável entre 
1 e 60 segundos. 
 
3.2.5.36. Chamada individual full-duplex 
3.2.5.37. Domínios de chamada. 
3.2.5.38. Suportar chamadas individuais full-duplex entre os terminais de rádio e estações de despacho em 
qualquer combinação; 
3.2.5.39. Suportar chamadas individuais full-duplex entre os terminais de rádio e a rede telefônica; 
3.2.5.40. Suportar chamadas individuais full-duplex entre estações de despacho e a rede telefônica. 
3.2.5.41. Facilidade das chamadas 
3.2.5.42. Disponibilizar o originador da chamada (CLIP – Identificação do número chamador) ao terminal de rádio 
receptor antes que a chamada seja aceita; 
3.2.5.43. Disponibilizar a parte conectada em conversação (TPI – Identificação da parte que está falando) para 
ambos os terminais de rádio; 
3.2.5.44. Suportar encaminhamento de chamadas. 
 
3.2.5.45. Temporizadores de chamada. 
3.2.5.46. Permitir uma duração máxima da chamada configurável entre 60 e 600 segundos; 
3.2.5.47. Permitir uma duração máxima de chamada configurável por frota. 
 
3.2.5.48. Prioridades no Serviço de Voz 
3.2.5.49. As chamadas de voz com prioridade normal ou alta deverão excluir os canais não exclusivos dos pacotes 
de dados de entrada única; 
3.2.5.50. As chamadas de voz sempre deverão ter prioridade sobre as transmissões de dados. 
 
3.2.6. Estações Controladoras 
3.2.6.1. Equipamentos controladores do sistema de radiocomunicação, de tecnologia digital com capacidade de 
retransmissão, autenticação e gerência de transceptores, com os recursos necessários para criptografia, que 
possibilite modo de operação troncalizado com capacidade de operar apenas em modo half-duplex ou em modo 
half-duplex e full-duplex; 
3.2.6.2. Deverão ser fornecidas e instaladas duas controladoras com redundância local (duplicidade de 
equipamentos e recursos no local de instalação), sendo uma controladora redundante principal e outra 
controladora redundante secundária;  
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3.2.6.3. A controladora principal será instalada no Anexo do QCG/PMDF, situado no endereço: SPO, Área 
Especial, conjunto 04 - Setor Policial Sul – Brasília-DF, CEP 70.610.212 e outra controladora secundária (reserva 
de redundância geográfica da principal) será instalada no quartel do CAEAP/PMDF, situado no endereço: QNL 30 
conj. A lote 2/6, Taguatinga Norte – Taguatinga-DF, CEP 72162301; 
3.2.6.4. A Distribuição das controladoras em pontos geográficos distantes um do outro visa garantir uma margem 
de segurança física e estratégica das respectivas controladoras, que deverão estar ligadas entre si por meio de 
enlaces de micro ondas da rede corporativa da PMDF e posteriormente por meio de fibras ópticas, garantindo 
redundância em sua interligação; 
3.2.6.5. A controladora principal redundante e outra controladora secundária redundante deverão ser fornecidas 
com todos os equipamentos e recursos necessários a sua interligação á rede de dados corporativa da PMDF, 
conexão aos enlaces de micro ondas disponibilizados pela PMDF; 
3.2.6.6. A PMDF disponibilizará nos locais de instalação das Controladoras, uma sala com as dimensões 
necessárias para a instalação dos equipamentos, cabendo à Contratada toda a adequação técnica necessária ao 
perfeito funcionamento das Controladoras nas salas disponibilizadas; 
3.2.6.7.  Para a adequação técnica necessária ao perfeito funcionamento das duas Controladoras nos respectivos 
locais de instalação, a Contratada deverá fornecer e instalar sem ônus para Contratante, todos os demais 
sistemas e equipamentos necessários, tais como: Sistema de ar condicionado, de energia elétrica AC e DC, de 
aterramento, bancos de baterias, cabeamento estruturado, pisos falsos, divisórias de paredes para isolamento 
físico do ambiente de instalação das controladoras, dentre outros que se fizerem necessários; 
3.2.6.8. A Estação Controladora secundária (controladora redundante da principal) deverá espelhar toda a 
programação, rotina e atribuições da Estação Controladora principal, a Estação Controladora secundária deverá 
ainda entrar em operação imediatamente quando e por qualquer motivo, ocorra falha de operação da Estação 
Controladora principal; 
 
3.2.6.9. As Estações Controladoras deverão: 
3.2.6.10. Possuir unidade controladora de conexões de comunicação que permita a interconexão de terminais de 
radiocomunicação digital da tecnologia proposta entre si e com terminais de telefonia pública; 
3.2.6.11. As unidades controladoras devem gerenciar a autenticação e comunicações, permitir a supervisão de 
seus terminais ativos e inativos, bem como prover serviços de permanência das comunicações no deslocamento 
entre células (handoff/handover); 
3.2.6.12. As unidades de controle devem supervisionar as Estações Rádio Base Fixas interligadas e suas 
comunicações e usuários, funcionando como nó central de comutação; 
3.2.6.13. As Estações Controladoras deverão possuir capacidade mínima para interconexão de forma plena e 
completa com no mínimo 64 (sessenta e quatro) ERBs; 
3.2.6.14. As Estações Controladoras deverão possuir capacidade mínima para operarem de forma plena e 
completa no mínimo 100 (cem) Estações de despacho; 
3.2.6.15. Possuir todas as licenças necessárias para o funcionamento de no mínimo 100 (cem) Estações de 
despacho; 
3.2.6.16. Possuir capacidade mínima para que operem de forma plena e completa no mínimo 20.000 (vinte mil) 
Estações móveis (terminais de rádio); 
3.2.6.17. Possuir as licenças necessárias para o funcionamento de no mínimo 20.000 (vinte mil) Estações móveis 
(terminais de rádio fixos, móveis e portáteis), conforme requerido; 
3.2.6.18. Possuir unidade de comutação de comunicações (gateway) para interoperação entre o sistema digital e 
as redes de voz de telefonia pública; 
3.2.6.19. Interface de conexão a rede de telefonia pública por meio de protocolo padrão aberto de sinalização e 
comunicação de tronco digital (ISDN) compatível com o sistema de telefonia disponível da contratante, com no 
mínimo 30 (trinta) canais E1; 
3.2.6.20. Interface de conexão de dados entre ERB e elementos de rede (roteadores, switches, outros) por meio 
de protocolo TCP/IP por cabo UTP Categoria 6 ou superior, padrão Ethernet 10/100 Base T ou superior; 
3.2.6.21. O conjunto poderá ser interconectado por componentes intrínsecos da própria ERB ou por equipamento 
anexo que realize a função, tais como enlaces de dados, conexão virtual privativa ou outras; 
3.2.6.22. Ser capazes de operar com qualquer outra estação base designada para o sistema; 
3.2.6.23. Possuir capacidade de operar com pelo menos 500 (quinhentos) grupos de conversação; 
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3.2.6.24. Possuir construção modular, dualidade de cabeamento em interconexões externas, de modo a assegurar 
que a manutenção seja realizada por troca de módulos em campo; 
3.2.6.25. Possuir parâmetros de operações programáveis (programação, reprogramação e alinhamento) através 
de microcomputador PC por interface de rede ou pela interface USB, diretamente ou com o uso de adaptadores 
que não comprometam o desempenho significativamente, com fácil conexão visível ao usuário, sendo colocados 
software e interface de programação à disposição da contratante com licenças de uso irrestrito, com de número 
mínimo de 10 (dez) usuários conectados simultaneamente, sem custos adicionais; 
3.2.6.26. Contemplar a função de autodiagnóstico produzindo alertas visuais, sonoros e mensagens com indicação 
da falha no sistema, que devem ser enviadas automaticamente ao servidor de gerenciamento da rede. 
3.2.6.27. As Estações Controladoras devem possuir características físicas, elétricas e de radiofrequência nas 
condições estabelecidas abaixo: 
3.2.6.28. Possuir sistema de alimentação ininterrupta para garantir a alimentação dos equipamentos nas Estações 
Controladoras (principal e redundante) que permita operação do sistema mesmo na falta de energia fornecida pela 
concessionária, com autonomia mínima de funcionamento de 08 (oito) horas ininterruptas. 
3.2.6.29. Converter a alimentação de entrada da ERB para a alimentação nominal compatível com os 
equipamentos. 
3.2.6.30. Ser interconectadas às demais ERBs por meio de enlaces de transmissão digital de dados 
disponibilizados pela contratante, conforme características apresentadas no Anexo C. 
3.2.6.31. Interface de conexão com a ERB por meio de Ethernet. 
3.2.6.32. Estar acomodadas em rack ou gabinete próprio, fornecidos pela contratada com dimensões compatíveis 
com os espaços disponíveis em cada site da contratante; 
3.2.6.33. Possuir serviço de posicionamento global (GPS) com possibilidade de recepção automática, temporizada 
e configurável, e sempre quando realizada chamada das informações de georreferenciamento. 
3.2.6.34. O processamento das informações de georreferenciamento transmitidas pelo sistema GPS deverá ser 
online. 
3.2.6.35. A informação de geoposicionamento enviada ao controlador e os registros de localização de todos os 
terminais da rede devem ser armazenados em servidor de dados com interface interoperável por meio de 
Webservice/Schema XML, ou acesso direto ao banco de dados, para integração com os sistemas corporativos 
existentes, dispondo no mínimo informações de Latitude; Longitude; Data; Hora; Estação de Registro; Identificador 
do Terminal. 
3.2.6.36. Devem ser fornecidos todos os componentes, materiais, peças, acessórios e serviços necessários e 
suficientes à correta e plena operação do sistema conforme descrito. 
3.2.6.37. Deverão ser incluídos os aplicativos, suas licenças e atualizações de uso e manuais de operação, 
manutenção e configuração no fornecimento, sendo os manuais em idioma Português (Brasil) em mídia impressa 
ou digital. 
3.2.6.38. A tecnologia de comutação deverá ser baseada no protocolo IP; 
3.2.6.39. A arquitetura do sistema deverá garantir que em caso de perda de comunicação entre as ERB’s, os sítios 
isolados deverão manter as configurações e programações de sites e de terminais que estejam logados a ela, de 
forma transparente sem perda de conectividade e comunicação dos terminais usuários da ERB. 
 
3.2.6.40. Redundância 
3.2.6.41. A redundância do Sistema de radiocomunicação deverá cobrir serviços de voz, estação de despacho e 
gateway IP; 
3.2.6.42. No caso de falha de qualquer equipamento, o restabelecimento do funcionamento do sistema deverá 
ocorrer em no máximo em 30 segundos; 
3.2.6.43. Os terminais de rádio não deverão sair de serviço ou registrarem-se novamente quando chaveados para 
o sistema redundante; 
3.2.6.44. Não deverá ser necessário registrar novamente os terminais de rádio ao chavear para o sistema 
redundante de forma a atualizar a base de dados para a comutação e sites dos terminais de rádio; 
3.2.6.45. A troca para o sistema redundante não poderá reduzir a capacidade do sistema como um todo; 
3.2.6.46. A interconexão entre o sistema principal e o redundante deverá usar uma conexão IP padrão com uma 
largura de banda máxima necessária para sincronização da base de dados. 
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3.2.7. Estação Rádio Base 
3.2.7.1. Equipamento transmissor e receptor de sinais de radiofrequência, nas faixas estipuladas, de tecnologia 
digital com capacidade de retransmissão, autenticação e gerência de transceptores, com os recursos necessários 
para criptografia, que possibilite modo de operação troncalizado e capaz de operar em modo half-duplex e full-
duplex;  
3.2.7.2. Deverão ser instalados dois sites principais que estarão conectados com as suas respectivas 
controladoras, principal e redundante. Um site deverá ser instalado no Master Site da Rede Corporativa da PMDF 
e o outro no site do CAEAP/PMDF. 
3.2.7.3. As estações rádios base (ERB’s) a serem fornecidas deverão operar na faixa mínima de RF que 
compreenda a faixa de frequência de 380 MHz a 400 MHz e deverá suportar o entroncamento digital padrão 
aberto TETRA, com canais de rádio de 25 kHz e ainda a possibilidade, quando necessário de agrupamentos de 
canais de 25 kHz para atendimento das especificações técnicas da funcionalidade TEDS. 
As estações rádio base deverão: 
3.2.7.4. Ser conectadas à Rede Corporativa da Policia Militar do Distrito Federal através de conexão Ethernet 
nativa; 
3.2.7.5. Ser equipadas de fábrica com um controlador de sítio redundante, que deverá assumir automaticamente 
todas as funcionalidades do controlador ativo no caso de falha deste; 
3.2.7.6. Ser capaz de suportar no mínimo 8 (oito) portadoras de RF (31 canais lógicos e 01 canal de controle) em 
cada estação ERB. 
3.2.7.7. Permitir operações em modo local incluindo os serviços descritos neste documento; 
3.2.7.8. Ter os equipamentos necessários para sua proteção contra raios e picos de tensão, curtos circuitos e alta 
tensão; 
3.2.7.9. Estar equipadas com um retificador/flutuador ou outro equipamento específico apropriado e uma reserva 
de bateria com capacidade de pelo menos 4 (quatro) horas de energia de reserva no caso de uma falha na 
alimentação principal; 
3.2.7.10. Possuir pelo menos duas portadoras (módulo transceptor, TX e RX) habilitadas por ERB para realização 
de tráfego de dados avançado TEDS, conforme padrão TETRA tal como descrito na norma ETSI EM 300 392-2, 
sendo que unidades de portadoras TEDS deverão ser fornecidas com suas respectivas licenças para TEDS, 
considerando que a quantidade total de portadoras TEDS habilitadas por ERB será definida no Projeto Executivo 
com base no tráfego de dados a ser apurado; 
3.2.7.11. Ser fornecidas com sistema de aterramento próprio para cada ERB, e/ou interligadas sem ônus para a 
contratante aos sistemas de aterramento existentes nos sites, devendo ocorrer à devida adequação/ equalização 
dos sistemas de aterramento, conforme previsto em norma NBR específica, garantindo total escoamento de 
descargas elétricas para o solo, evitando qualquer possibilidade de dano aos equipamentos elétricos e eletrônicos 
pertencentes ao conjunto de equipamentos que compõem cada ERB; 
3.2.7.12. As licitantes interessadas em conhecer a infraestrutura de sites de telecomunicações que serão 
utilizados para a Infraestrutura de ERBs do Sistema de Rádio Comunicações a ser adquirido poderão realizar 
vistoria técnica conforme previsto no item 10.0. (Vistoria Prévia) constante do presente Termo de Referência; 
3.2.7.13. Todas as adequações técnicas necessárias à instalação das ERBs nos locais disponibilizados pela 
PMDF deverão ser realizadas pela Contratada sem ônus para a Contratante; 
 
3.2.7.14. Configurações 
3.2.7.15. Deverá oferecer a diversidade tripla de recepção em cada local; 
3.2.7.16. Deverá permitir a operação contínua mesmo sem o sinal GPS de referência. 
 
3.2.7.17. Banda de frequências 
3.2.7.18. A rede de rádio oferecida deverá operar na faixa mínima de RF que compreenda a faixa de frequência de 
380 MHz a 400 MHz ou acima de deste valor e deverá suportar a troncalização digital de padrão aberto TETRA; 
3.2.7.19. O offset de canal deverá ser configurável de 0 a 12,5 kHz; 
 
3.2.7.20. Sensibilidade do receptor 
A sensibilidade estática dos transceptores individuais deverá: 
3.2.7.21. Ser igual ou melhor que -117 dbm para BER (Bit Error Rate) de 4%. 
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3.2.7.22. Potência de saída do transmissor 
3.2.7.23. O equipamento de rádio deverá no conector de saída da ERB: 
3.2.7.24. Fornecer uma potência de saída de pelo menos 44 dBm no conector de antena para configuração com 
uma única portadora; 
3.2.7.25. Fornecer uma potência de saída de pelo menos 42 dBm no conector de antena para configuração com 2 
(duas) portadoras; 
3.2.7.26. Fornecer uma potência de saída de pelo menos 40 dBm no conector de antena para configuração com 3 
(três) ou 4 (quatro) portadoras; 
3.2.7.27. A potência de saída selecionável por estação em degraus de 1 dB; 
 
3.2.7.28. Operação alternativa 
3.2.7.29.  A estação rádio base deverá passar automaticamente para o modo alternativo se a conexão com a 
Infraestrutura de Comutação e Gerenciamento falhar; 
3.2.7.30. No caso de redundância de enlace, a estação rádio base deverá primeiramente tentar estabelecer uma 
conexão para a Infraestrutura de Comutação e Gerenciamento pelo enlace redundante, antes de passar para a 
funcionalidade alternativa; 
3.2.7.31. A estação rádio base deverá informar automaticamente os terminais de rádio que estão operando no 
modo alternativo, permitindo que eles busquem sites alternativos que estejam em contato com a Infraestrutura de 
Comutação e Gerenciamento; 
3.2.7.32. Se for o caso, o modo alternativo da estação rádio base deverá suportar a criptografia da interface de ar 
classe 2 (chaves de codificação estáticas). 
 
3.2.7.33. Modo alternativo 
O modo alternativo deverá: 
3.2.7.34. Funcionalidades 
3.2.7.35. Suportar o registro e exclusão de registro; 
3.2.7.36. Suportar chamadas em grupo; 
3.2.7.37. Suportar chamadas individuais half-duplex; 
3.2.7.38. Suportar chamadas prioritárias (enfileiramento); 
3.2.7.39. Suportar chamadas prioritárias com preempção. 
3.2.7.40. Capacidade 
3.2.7.41. O modo alternativo deverá oferecer a capacidade total das estações base para chamadas individuais e 
em grupo. 
 
3.2.7.42. Transmissão de enlace 
3.2.7.43. O link da Infraestrutura de Comutação e Gerenciamento para a estação rádio base deverá ser baseado 
em protocolos padrão IP; 
3.2.7.44. Os protocolos IP deverão ser compatíveis com UDP e TCP para permitir a transferência transparente 
através de roteadores e comutadores padrão da indústria; 
3.2.7.45. Os protocolos IP deverão suportar QoS. 
3.2.7.46.  Redundância da transmissão no enlace 
3.2.7.47. A estação rádio base deverá suportar configuração de múltiplos enlaces ou túneis de tráfego do 
backbone IP de forma a fornecer troca sem interrupções no caso de uma falha no enlace primário. O período 
máximo de troca deverá ser menor que 1 segundo. 
 
3.2.7.48. Outras funcionalidades 
3.2.7.49. Telemetria 
3.2.7.50. Cada site deverá prever uma conexão de até 10 sensores que fornecerão uma saída digital ou contato 
de relé, por exemplo, para alarmes de fonte de alimentação, alarme de arrombamento, sensores de porta e 
sensores de saída de alarme; 
3.2.7.51. Cada site deverá prever a conexão para até 2 sensores que fornecerão uma saída analógica, por 
exemplo, para monitoramento da bateria. 
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3.2.7.52. Sincronização 
3.2.7.53. A estação rádio base deverá ser sincronizada via GPS; 
3.2.7.54. Entretanto, a estação rádio base deverá continuar a fornecer todos os serviços e operar de acordo com 
as especificações em caso de falha do GPS por até no máximo 10 dias; 
3.2.7.55. A estação rádio base ou a Infraestrutura de Comutação e Gerenciamento deverá transmitir 
automaticamente o estado sincronizado de todos os terminais de rádio registrados para o caso da sincronização 
via GPS seja interrompida. 
 
3.2.7.56. Auto-diagnóstico 
3.2.7.57. As estações rádio base deverão ser capazes de monitorar a integridade do seu equipamento. Deverá ser 
possível realizar um diagnóstico de auto-teste na ativação e durante a operação. O estado deverá ser facilmente 
observado através da combinação de LEDs, displays ou via computador pessoal conectado ao repetidor. 
 
 
3.2.8. Antenas e sistemas irradiantes 
3.2.8.1. Todas as antenas, suportes de antenas, cabos de RF, conectores, combinadores, filtros e demais 
elementos ativos e passivos dos sistemas de irradiação e recepção dos sinais de RF de todas as ERBs serão de 
responsabilidade e fornecidos pela Licitante vencedora do certame. 
3.2.8.2. As antenas e sistemas irradiantes deverão possuir características que atendam com eficiência o 
funcionamento das ERBs. Deverão ser consideradas como características mínimas, sem prejuízo das demais, os 
tipos de polarização, o plano de frequência e demais parâmetros que serão definidos no estudo de viabilidade 
técnica; 
3.2.8.3. A Licitante vencedora do certame será responsável pelo fornecimento e instalação das antenas, deverá 
também fornecer os conectores, cabos de RF, braçadeiras, suportes, parafusos e porcas nas quantidades 
necessárias, bem como todo e qualquer outro material necessário à conexão entre a antena e o modulo de 
potência da ERB. 
 
 
3.2.9. Estação de Despacho 
3.2.9.1. Informações Gerais 
A Estação de Despacho deverá: 
 
3.2.9.2. Controle de Acesso 
3.2.9.3.  Autenticar por meio de usuário e senha antes que seja concedido o acesso para a operação na Interface 
Gráfica de Usuário; 
3.2.9.4. Conceder autorizações específicas, com base no nome de login, como funcionalidades e acesso a uma ou 
mais frotas (perfis de acesso). 
 
3.2.9.5. Operação básica 
3.2.9.6. Suportar pelo menos dois alto-falantes, dos quais um será utilizado para comunicações ativas e o outro 
para grupos de monitoramento; 
3.2.9.7. Ser operado com botão PTT separado, que é utilizado para falar em uma chamada em grupo ou 
individual; 
3.2.9.8. Permitir o PTT através dos botões da tela, que são operados com o mouse; 
3.2.9.9. Suportar a operação através da funcionalidade “touch screen”; 
3.2.9.10. Permitir a operação utilizando fone de ouvido além dos alto-falantes padrão; 
3.2.9.11. Permitir a operação com um interruptor de pé; 
3.2.9.12. Permitir a operação utilizando fone de ouvido com microfone além dos alto falantes e do microfone 
padrão; 
3.2.9.13. Suportar várias áreas de tela para que ela exiba diferentes visualizações (operação dia/noite); 
 
3.2.9.14. Suporte de idiomas 
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3.2.9.15. Deverá suportar o idioma português brasileiro para todos os textos na tela. 
 
3.2.9.16. Equipamentos 
3.2.9.17. Todos os equipamentos e acessórios necessários para o funcionamento da estação de despacho 
deverão ser fornecidos pela contratante, incluindo os computadores pessoais compatíveis com a solução ofertada; 
3.2.9.18. O tamanho do monitor deverá ser de pelo menos 19’ no formato 4:3, ou de 20’ no formato de 16:9 
(widescreen). 
 
3.2.9.19. Serviços de Voz 
3.2.9.20. Chamadas em grupo 
3.2.9.21. A Estação de Despacho deverá suportar o despacho orientado para um grupo, com até no mínimo 
dezesseis recursos de grupo na tela; 
3.2.9.22. A Estação de Despacho deverá suportar o despacho orientado para um grupo com até 100 recursos de 
grupo, na tela ou ocultos; 
3.2.9.23. Todos os grupos de monitoramento deverão ser ouvidos simultaneamente através do alto-falante/monitor 
quando um recurso de grupos estiver selecionado para monitoramento; 
3.2.9.24. Chamadas de voz de um grupo selecionado devem ser ouvidas através do alto falante selecionado; 
3.2.9.25. O grupo selecionado deverá ser facilmente alterado em qualquer um dos recursos de grupo da tela; 
3.2.9.26. O recurso de grupo deverá indicar quem está falando através de seu número individual, tanto para os 
grupos selecionados como para os monitorados; 
3.2.9.27. O recurso de grupo deverá indicar o nome ou o alias designado para quem está falando, tanto para os 
grupos selecionados como para os monitorados; 
3.2.9.28. O recurso de grupo deverá indicar a prioridade da chamada com pelo menos os níveis normal, prioritário 
e de emergência; 
3.2.9.29. O despachante deverá ser capaz de iniciar uma chamada em grupo através da estação de despacho, 
permitindo assim que os terminais de rádio do grupo respondam; 
3.2.9.30. O despachante deverá ser capaz de iniciar um tipo de chamada de emergência preventiva em grupo 
através da estação de despacho; 
3.2.9.31. Deverá tornar possível responder imediatamente para um grupo de monitoramento com o botão de 
controle PTT do recurso de grupo (Transmissão Imediata); 
3.2.9.32. Deverá tornar possível configurar uma prioridade de demanda de PTT para o despachante de acordo 
com os níveis de prioridade de demanda TETRA PTT; 
3.2.9.33. Deverá tornar possível configurar uma prioridade de demanda de um PTT que permita que o 
despachante interrompa uma alta prioridade de demanda TETRA do PTT; 
3.2.9.34. Deverá tornar possível controlar individualmente o volume do alto-falante para cada recurso de grupo; 
3.2.9.35. Deverá tornar possível selecionar e chamar um grupo que não aparece na tela dos recursos de grupo, a 
não ser que o grupo não faça parte das frotas que o despachante está autorizado a acessar. 
 
3.2.9.36. Chamadas individuais 
3.2.9.37. Originando Chamadas 
3.2.9.38. O despachante deverá ser capaz de iniciar uma chamada half-duplex individual (operada pelo PTT) para 
um terminal de rádio ou outra estação de despacho; 
3.2.9.39. O despachante deverá ser capaz de iniciar uma chamada full-duplex individual para um terminal de rádio, 
outra estação de despacho ou ramal; 
3.2.9.40. O despachante deverá ser capaz de discar o número dos terminais de rádio ou estação de despacho, e o 
número de telefone de um ramal; 
3.2.9.41. O despachante deverá ser capaz de pesquisar e selecionar um terminal de rádio, estação de despacho 
ou ramal com base no seu número, na lista que contém os assinantes de sua frota; 
3.2.9.42. O despachante deverá ser capaz de pesquisar e selecionar um terminal de rádio, estação de despacho 
ou ramal com base no seu nome ou alias, na lista que contém os assinantes de sua frota; 
3.2.9.43. O despachante deverá ser capaz de iniciar um tipo de chamada de emergência preventiva individual 
através da estação de despacho; 
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TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

 

Em  ___/_____/_______,  o  volume  nº _________  do 

processo  nº__________________________  foi  aberto 

com a folha nº______________ 

 

 

 _____________   ____________   ________________ 

         Rubrica             Matrícula                  Setor/Órgão 
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3.2.9.44. A estação de despacho deverá indicar claramente o status (chamando) e o motivo da falha (não pode ser 
localizado, número errado, rejeitado) se não conseguir completar a chamada. 
3.2.9.45. Recebendo chamadas 
3.2.9.46. A estação de despacho deverá permitir que o despachante veja pelo menos oito solicitações de chamada 
(chamadas ainda não atendidas, chamadas em fila); 
3.2.9.47. A estação de despacho deverá permitir que o despachante atenda pelo menos quatro chamadas; 
3.2.9.48. A estação de despacho deverá permitir que o despachante recuse uma chamada; 
3.2.9.49. A estação de despacho deverá permitir que o despachante atenda chamadas half-duplex (operadas pelo 
PTT) de um terminal de rádio ou outra estação de despacho; 
3.2.9.50. A estação de despacho deverá permitir que o despachante atenda chamadas fullduplex de um terminal 
de rádio, outra estação de despacho ou de um ramal; 
3.2.9.51. O recurso de chamada deverá indicar quem está chamando através de seu número (CLIP) antes e 
durante a chamada; 
3.2.9.52. O recurso de chamada deverá indicar quem está chamando através do nome ou alias, antes e durante a 
chamada; 
3.2.9.53. O recurso de chamada deverá indicar o tipo de chamada (half-duplex ou fullduplex). 
3.2.9.54. Informações genéricas sobre chamadas originadas e recebidas 
3.2.9.55. O recurso de chamada ativa deverá indicar a parte conectada através de seu número individual; 
3.2.9.56. O recurso de chamada ativa deverá indicar o nome ou alias da parte conectada; 
3.2.9.57. O recurso de chamada ativa deverá indicar quem está falando através de seu número individual; 
3.2.9.58. O recurso de chamada ativa deverá indicar o nome ou alias de quem está falando; 
3.2.9.59. O recurso de chamada deverá indicar a prioridade da chamada com pelo menos os níveis normal, 
prioritário e de emergência; 
3.2.9.60. Deverá ser possível desconectar uma chamada individual através da estação de despacho; 
3.2.9.61. A estação de despacho deverá desconectar automaticamente uma chamada quando o cronômetro de 
inatividade de uma chamada individual tipo half-duplex zerar; 
3.2.9.62. A estação de despacho deverá permitir que uma chamada recebida seja colocada no modo de espera; 
3.2.9.63. Deverá ser possível configurar uma prioridade de demanda de PTT para o despachante de acordo com 
os níveis de prioridade de demanda TETRA PTT; 
3.2.9.64. Deverá ser possível configurar uma prioridade de demanda de PTT que permita que o despachante 
interrompa uma alta prioridade de demanda TETRA do PTT. 
3.2.9.65. Serviços de dados 
A Estação de Despacho deverá: 
3.2.9.66. Short Data Messages (TETRA SDS) 
3.2.9.67. Transmitir mensagens curtas 
3.2.9.68. Permitir que o despachante transmita uma mensagem curta endereçada para um grupo; 
3.2.9.69. Permitir que o despachante disque o número dos terminais de rádio para enviar uma mensagem com 
dados curtos para este terminal de rádio; 
3.2.9.70. Permitir que o despachante procure e selecione um terminal de rádio por seu número (SSI), na lista que 
contém todos os assinantes desta frota, para enviar uma mensagem com dados curtos para este terminal de rádio;  
3.2.9.71. Permitir que o despachante procure e selecione um terminal de rádio por seu nome ou alias, na lista que 
contém todos os assinantes desta(s) frota(s), para enviar uma mensagem com dados curtos para este terminal de 
rádio; 
3.2.9.72. Fornecer uma visão geral das mensagens curtas transmitidas e recebidas, das quais o resultado de 
entrega é exibido, sendo que para a entrega de mensagens de texto, a estação de despacho deverá fornecer uma 
indicação de que a entrega foi bem sucedida ou falhou, incluindo o motivo da falha (não pode ser localizado, 
número errado, o terminal de rádio não pode armazenar a mensagem). 
 
3.2.9.73. Receber mensagens curtas 
3.2.9.74. Mensagens curtas recebidas deverão se entregues em uma "Caixa de Entrada" na qual todas as 
mensagens recebidas anteriormente possam ser visualizadas. 
3.2.9.75. Fornecer uma indicação clara de que as novas mensagens curtas foram recebidas; 
3.2.9.76. Permitir que o despachante exclua individualmente as mensagens recebidas; 
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3.2.9.77. Permitir que o despachante exclua todas as mensagens recebidas de uma vez só; 
3.2.9.78. Permitir que o despachante prepare com rapidez a transmissão de uma mensagem curta para os 
terminais de rádio onde a mensagem curta é mostrada na "Caixa de Entrada", de preferência somente com um 
clique no mouse; 
3.2.9.79. Mostrar as mensagens curtas recebidas endereçadas para o grupo, das quais pelo menos a última 
mensagem recebida será exibida com o número e nome de quem enviou; 
3.2.9.80. Mostrar ao despachante a visualização do histórico das mensagens curtas recebidas de cada grupo, 
onde ao menos as quatro últimas entradas deverão estar visíveis, datadas e com número ou nome de quem 
enviou. 
3.2.9.81. Informações genéricas sobre as mensagens curtas 
3.2.9.82. A estação de despacho deverá suportar o idioma Português do Brasil de acordo com o conjunto de 
caracteres ASCII 7-bit. 
3.2.9.83. Mensagem de status 
A Estação de Despacho deverá: 
3.2.9.84. Transmitir mensagens de status 
3.2.9.85. Permitir que o despachante transmita mensagens de status endereçadas para um grupo; 
3.2.9.86. Permitir que o despachante disque o número dos terminais de rádio (SSI) para enviar uma mensagem de 
status para este terminal de rádio; 
3.2.9.87. Permitir que o despachante procure e selecione um terminal de rádio por seu número (SSI), na lista que 
contém todos os assinantes desta frota, para enviar uma mensagem de status para este terminal de rádio; 
3.2.9.88. Permitir que o despachante procure e selecione um terminal de rádio por seu nome ou alias, na lista que 
contém todos os assinantes desta(s) frota(s), para enviar uma mensagem de status para este terminal de rádio; 
3.2.9.89. Permitir que o despachante selecione mensagens de status de uma lista predefinida; 
3.2.9.90. Para a entrega de mensagens de status, a estação de despacho deverá fornecer uma indicação de que a 
entrega foi bem sucedida ou falhou, incluindo o motivo da falha (não pode ser localizado, número errado, o 
terminal de rádio não pode armazenar a mensagem); 
3.2.9.91. Fornecer uma visão geral das mensagens de status das quais o resultado de entrega é mostrado. 
3.2.9.92. Receber mensagens de status 
3.2.9.93. Mensagens de status deverão ser entregues em uma "Caixa de Entrada" na qual todas as mensagens 
recebidas anteriormente poderão ser visualizadas. 
3.2.9.94. Fornecer uma indicação clara de que as novas mensagens de status foram recebidas; 
3.2.9.95. O status da linha deverá converter o número do status em texto pré-definido de status ao invés de exibir 
somente um número; 
3.2.9.96. Permitir que o despachante exclua individualmente as mensagens de status recebidas; 
3.2.9.97. Permitir que o despachante exclua todas as mensagens de status recebidas de uma vez só; 
3.2.9.98. Permitir que o despachante prepare com rapidez a transmissão de um status para os terminais de rádio 
onde a mensagem de status é mostrada na "Caixa de Entrada", de preferência somente com um clique no mouse; 
3.2.9.99. Mostrar as mensagens de status recebidas, endereçadas para recurso de grupo, das quais pelo menos a 
última mensagem recebida será exibida com o número e nome de quem enviou; 
3.2.9.100. Mostrar ao despachante a visualização do histórico das mensagens de status recebidas de cada grupo, 
aonde ao menos as quatro últimas entradas deverão estar visíveis, datadas e com número ou nome de nome de 
quem enviou. 
3.2.9.101. Serviços complementares 
A Estação de Despacho deverá: 
3.2.9.102. Escuta do Ambiente 
3.2.9.103. Permitir que o despachante disque o número dos terminais de rádio (SSI) para iniciar a escuta do 
ambiente da chamada para este terminal de rádio; 
3.2.9.104. Permitir que o despachante procure e selecione um terminal de rádio por seu número (SSI), na lista que 
contém todos os assinantes, para iniciar a escuta do ambiente da chamada para este MS; 
3.2.9.105. Permitir que o despachante procure e selecione um terminal de rádio por seu nome ou alias, na lista 
que contém todos os assinantes desta(s) frota(s), para iniciar a escuta do ambiente da chamada para este terminal 
de rádio; 
3.2.9.106. Fornecer um método intuitivo para iniciar a escuta do ambiente da chamada recebida desta parte; 



 
GO VE RNO  D O  DI ST RITO  F ED ER AL  

POL ÍCI A MI LITAR D O D IST RIT O FE DE R AL  

DEPARTAME NTO DE  LO GÍ ST IC A E  F IN AN Ç AS  

DIRET ORI A D E  AP OIO  LO GÍ ST ICO  E  F IN AN Ç AS  

SE Ç ÃO  DE  PRO CED IM ENTO S  LI CITAT Ó RIO S  

 

EDITAL DE LICITAÇÃO                    PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014 – PREGÃO/PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no tel. 08006449060. 

 

 

 
 

Folha:  504 
Processo: 054.001.055/2014 

Rubrica:____________ Matr. 195.477/6 

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 
SAISO – AE 04, Anexo do Quartel do Comando Geral, CEP 70610-200 - Brasília - DF 

3.2.9.107. Permitir que o despachante pare a escuta do ambiente da chamada; 
3.2.9.108. Permitir a operação desta função somente para despachantes autorizados. 
3.2.9.109. Escuta Discreta 
A Estação de Despacho deverá: 
3.2.9.110. Informações Gerais 
3.2.9.111. Permitir que o despachante entre em até quatro escutas discretas dos terminais de rádio; 
3.2.9.112. Permitir que ramais possam ser inseridos na escuta discreta; 
3.2.9.113. Permitir que despachantes possam ser inseridos na escuta discreta; 
3.2.9.114. Permitir a operação desta função somente para despachantes autorizados. 
3.2.9.115. Monitorar chamada de voz com a escuta discreta 
3.2.9.116. Permitir que uma chamada half-duplex seja monitorada considerando-se que quaisquer partes inseridas 
na escuta discreta estejam participando; 
3.2.9.117. Permitir que uma chamada full-duplex seja monitorada considerando-se que quaisquer partes inseridas 
na escuta discreta estejam participando; 
3.2.9.118. Permitir que uma chamada em grupo seja monitorada considerando-se que quaisquer partes inseridas 
na escuta discreta estejam participando. A escuta discreta iniciará quando as partes iniciarem uma chamada em 
grupo, e também a partir do momento que a parte responder; 
3.2.9.119. Fornecer uma indicação clara de quando a escuta discreta for disparada; 
3.2.9.120. Permitir que todas as escutas discretas de chamadas possam ser ouvidas ao mesmo tempo; 
3.2.9.121. Permitir a seleção do alto-falante onde a escuta discreta de chamadas será ouvida; 
3.2.9.122. Fornecer indicação da identificação da parte que está falando na chamada em grupo; 
3.2.9.123. Fornecer indicação da identificação da parte que está chamando e da parte que está recebendo a 
chamada em grupo em todas as chamadas monitoradas. 
3.2.9.124. Monitorar chamadas de voz com a escuta discreta e de status 
3.2.9.125. Permitir o monitoramento discreto de mensagens curtas quando a parte estiver selecionada para a 
escuta discreta; 
3.2.9.126. Permitir o monitoramento discreto de mensagens de status quando a parte estiver selecionada para a 
escuta discreta; 
3.2.9.127. Fornecer uma indicação da parte que está originando e da parte que está recebendo a chamada, assim 
como as mensagens trocadas; 
3.2.9.128. Liquidar de maneira forçada uma chamada com escuta discreta; 
3.2.9.129. Permitir que o despachante derrube uma chamada em andamento para interromper conversas 
indesejáveis. 
3.2.9.130. Talkback em uma chamada com escuta discreta 
3.2.9.131. A Estação de Despacho deverá permitir que o despachante participe de uma chamada com escuta 
discreta para informar as partes sobre conversas indesejáveis ou fornecer informações adicionais. 
3.2.9.132. Ativar, desativar e desativação permanente. 
A Estação de Despacho deverá: 
3.2.9.133. Permitir que o despachante desative ou ative remotamente um terminal de rádio para desativar rádios 
roubados ou perdidos, ou ativar rádios recuperados; 
3.2.9.134. Permitir que o despachante desative permanentemente um terminal de rádio quando houver a 
necessidade de destruir as chaves criptográficas; 
3.2.9.135. Fornecer uma indicação clara do progresso (pendente, falhou, bem sucedido) das funções ativar, 
desativar e desativação permanente; 
3.2.9.136. Permitir que o despachante solicite a ativação, desativação e desativação permanente (se aplicável) 
mesmo se os terminais de rádio estiverem desligados ou fora de área; 
3.2.9.137. Permitir a operação desta função somente para despachantes autorizados. 
3.2.9.138. Outras funções da Estação de Despacho 
3.2.9.139. Gerenciamento de configuração 
3.2.9.140. Função de configuração 
3.2.9.141. A estação de despacho deverá fornecer acesso restrito a algumas funções, para evitar o acesso não 
autorizado a estas funções. Isto deverá ser aplicado para pelo menos as funções de escuta discreta, escuta de 
ambiente, ativar/desativar e a configuração de recurso de grupo; 
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3.2.9.142. Estas restrições de funções deverão ser configuradas para cada usuário para permitir que alguns 
usuários acessem estas funções, quando necessário, com a finalidade de gerenciamento ou segurança; 
3.2.9.143. A restrição de função deverá ser armazenada na estação de despacho utilizando um método seguro, 
evitando alterações não autorizadas na configuração; 
3.2.9.144. Além disto, a restrição de funções deverá ser armazenada em um servidor central com login e 
autorização de ativação para um usuário em uma estação de despacho arbitrária. 
3.2.9.145. Configuração do recurso de grupo 
3.2.9.146. A configuração do recurso de grupo não deverá ser acessível para o despachante, a não ser que 
autorizado através da configuração de função; 
3.2.9.147. Se for autorizada, a configuração do recurso de grupo poderá ser definida dentro da estação de 
despacho com o uso de um método intuitivo como arrastar e soltar. Deverá ser possível inserir, excluir ou mover 
os recursos de grupo na tela; 
3.2.9.148. Se for autorizada, a configuração do recurso de grupo poderá ser definida utilizando uma ferramenta de 
configuração separada. Deverá ser possível inserir, excluir ou mudar as posições dos recursos de grupo na tela; 
3.2.9.149. Se previsto, a estação de despacho deverá recuperar a configuração do recurso de grupo no próprio PC 
da estação de despacho; 
3.2.9.150. Se previsto, a estação de despacho deverá recuperar a configuração do recurso de grupo de um 
servidor central com login, para despachantes em uma posição arbitrária; 
3.2.9.151. Dados curtos pré-definidos e mensagens de status 
3.2.9.152. O sistema deverá permitir a definição de mensagens curtas e de status em todo o sistema; 
3.2.9.153. Além disto, o sistema deverá permitir a definição de mensagens curtas e de status por frota. 
3.2.9.154. Chamadas perdidas 
3.2.9.155. A estação de despacho deverá fornecer uma visão geral das chamadas perdidas com o número, nome 
ou alias (se aplicável), a hora e a data da chamada recebida; 
3.2.9.156. A estação de despacho deverá fornecer um método intuitivo para retornar a chamada para a parte que 
está na lista de chamadas perdidas. 
3.2.9.157. Gravação de chamadas 
3.2.9.158. A estação de despacho deverá possuir um gravador para chamadas a fim de permitir que chamadas 
anteriormente recebidas possam ser reproduzidas; 
3.2.9.159. As chamadas gravadas deverão ser mantidas no disco rígido da estação de despacho; 
3.2.9.160. O gravador de chamadas deverá: 
3.2.9.161. Gravar chamadas em grupo, independentemente se elas estão ativas, em monitoramento ou no modo 
mudo, e se o despachante participou ou não da chamada em grupo; 
3.2.9.162. Gravar as chamadas individuais nas quais o despachante participou; 
3.2.9.163. Gravar chamadas com escuta discreta; 
3.2.9.164. Gravar a escuta do ambiente de chamadas; 
3.2.9.165. Exibir a parte ou grupo que está originando a chamada, com a hora e data da gravação dentro da lista 
de chamadas gravadas; 
3.2.9.166. Marcar claramente chamadas de emergência, através de cores diferentes, na lista das chamadas 
gravadas; 
3.2.9.167. Exibir a identificação da parte que está falando através do número, nome ou alias da parte que está 
falando durante a reprodução; 
3.2.9.168. Ter as funções de pausa e continuação da reprodução, assim como um método intuitivo de 
movimentação através da gravação; 
3.2.9.169. Fornecer uma função de salvar arquivo para salvar uma gravação para uma reprodução posterior na 
mesma estação de despacho ou em outra. A identificação da parte que está falando, a parte ou grupo que 
recebeu a chamada deverá ser mantida; 
3.2.9.170. Fornecer uma função de carregar arquivo para reproduzir um arquivo salvo anteriormente. A 
identificação da parte que está falando, a parte ou grupo que recebeu a chamada deverá estar disponível durante 
a reprodução; 
3.2.9.171. Fornecer uma função de salvar arquivo para salvar uma gravação no padrão WAV ou MP3, que possa 
ser reproduzido em qualquer PC; 
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3.2.9.172. O despachante deverá ter permissão para remover uma ou mais gravações para limitar as 
necessidades de armazenamento; 
3.2.9.173. O número de chamadas gravadas deverá ser limitado até um ponto máximo, a fim de limitar a 
necessidade de armazenamento (até 1.000). As gravações mais antigas deverão ser automaticamente excluídas; 
3.2.9.174. Também deverá ser possível configurar um prazo máximo para as chamadas gravadas, a fim de limitar 
a necessidade de armazenamento (até 7 dias). As gravações que passarem do prazo configurado deverão ser 
automaticamente excluídas. 
3.2.9.175. Capacidade de múltiplas seleções 
A estação de despacho deverá: 
3.2.9.176. Suportar a capacidade de múltiplas seleções para permitir que o despachante fale com vários grupos 
e/ou indivíduos ao mesmo tempo. Entre os terminais de rádio, somente as partes do grupo e o despachante 
poderão ouvir a comunicação; 
3.2.9.177. Permitir que o despachante defina até oito recursos de seleção múltipla; 
3.2.9.178. Permitir que o despachante inclua até oito recursos de seleção múltipla; 
3.2.9.179. Permitir a inclusão de terminais de rádio para o recurso de seleção múltipla; 
3.2.9.180. Permitir que o despachante ative ou desative um recurso de seleção múltipla definido anteriormente. 
3.2.9.181. Capacidade de fragmentar 
A estação de despacho deverá: 
3.2.9.182. Suportar as capacidades de fragmentação para permitir que diversos grupos e/ou partes individuais 
possam ser conectadas juntas como se formassem um grupo à parte. As comunicações em qualquer um dos 
grupos e partes individuais conectadas poderão então ouvir todos os outros grupos por todas as partes individuais; 
3.2.9.183. A capacidade de fragmentar não deverá aumentar a utilização de recurso nas estações radio base onde 
os grupos heterogêneos devem ser sempre designados para canais separados de tráfego; 
3.2.9.184. Permitir que o despachante defina até oito recursos de fragmentação; 
3.2.9.185. Permitir que o despachante inclua até oito recursos de fragmentação; 
3.2.9.186. Permitir a inclusão de terminais de rádio para o recurso de fragmentação ao invés de somente grupos; 
3.2.9.187. Permitir a inclusão de ramais para o recurso de fragmentação; 
3.2.9.188. Permitir que o despachante ative ou desative um recurso de fragmentação definido anteriormente. 
3.2.9.189. Conjunto de despachantes 
3.2.9.190. O sistema deverá permitir que as chamadas sejam roteadas para um número de estações de despacho, 
onde as chamadas recebidas possam ser aceitas por qualquer uma das posições de despacho; 
3.2.9.191. Retirar as chamadas recebidas da fila quando elas forem aceitas por uma estação de despacho 
diferente; 
3.2.9.192. Os terminais de rádio deverão ser capazes de solicitar uma chamada de voz halfduplex ou full-duplex 
utilizando uma chamada individual normal; 
3.2.9.193. Os terminais de rádio deverão ser capazes de solicitar uma chamada de voz utilizando uma mensagem 
pré-definida de status. 
3.2.9.194. Emudecimento (cross mute) 
3.2.9.195. A estação de despacho deverá suportar a função de emudecimento (cross mute) para evitar que a 
comunicação de um operador de despacho seja ouvida através dos alto falantes de outro, em uma estação de 
despacho instalada nas proximidades, o que causaria uma realimentação audível; 
3.2.9.196. A função de emudecimento deverá ser configurada por posição de estação de despacho, na qual as 
posições próximas poderão ser selecionadas. 
3.2.9.197. Capacidade de agenda telefônica 
A estação de despacho: 
3.2.9.198. Deverá incluir uma agenda de telefones para uma busca e seleção rápida de terminal de rádio, 
estações de despacho ou ramais telefônicos; 
3.2.9.199. Deverá comportar pelo menos 2000 entradas de forma a atender grandes frotas ou sub-frotas; 
3.2.9.200. Deverá permitir a sincronização da agenda telefônica da Infraestrutura de Comutação e Gerenciamento 
ou um servidor central, de forma a ter todas as entradas disponíveis nos terminais de rádio quando uma 
atualização for solicitada; 
3.2.9.201. Não deverá precisar de um disparo manual ou reinicialização do aplicativo de forma a ter a agenda 
sincronizada. 
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3.2.9.202. Desenvolvimento 
3.2.9.203. Deverá ser fornecida uma interface API para no mínimo 100 (cem) estações de despacho e integrada 
ao Sistema de Telecomunicações de Emergência (ETS); 
3.2.9.204.  Deverão ser fornecidos todos os matérias e equipamentos necessários para fazer a instalação das 
estações de despacho nos locais indicados pela Contratante, bem como todos os materiais e equipamentos 
necessários para prover a interligação com as duas Estações controladoras (principal e redundante) e materiais 
necessários à instalação das estações de despacho nos 05 (cinco) locais; 
3.2.9.205.  Deverá ser fornecido um sistema de gerenciamento e controle dos despachos com licenças para no 
mínimo 100 (cem) estações de despacho. 
 
3.2.10. Sistema de Gravação Digital 
3.2.10.1.  Principais Características 
3.2.10.2.  O equipamento deve gravar todas as comunicações rádio digital produzidas no sistema. 
3.2.10.3.  Ter capacidade mínima: 28 canais (com possibilidade de ampliação até 250 canais); 
3.2.10.4.  O formato de gravação deverá ser de tipo VoIP; 
3.2.10.5.  . Deverá incluir reprodutor WEB de comunicações gravadas; 
3.2.10.6.  Sistema de gestão e monitoramento de alarmes; 
3.2.10.7.  Sistema de backup formado por Quatro HDs em configuração RAID 1+0; 
3.2.10.8.  Exportação de chamadas em formato WAP, com possibilidade de gravação em DVDRAM; 
3.2.10.9.   Possibilidade de busca de gravações pelos seguintes critérios de busca: 
 

 Hora de início da chamada, 

 Hora do fim da chamada, 

  Duração da chamada, 

  Grupo; 

  Prioridade de chamada, 

  Tipo de comunicação. 
 
3.2.11. Sistema de Gerenciamento 
3.2.11.1.  Informações Gerais 
3.2.11.2.  Deverá ser fornecido um sistema de gerenciamento de elementos (NMS) da rede TETRA, que será 
disponibilizado pela Contratante. Os requisitos referentes ao NMS serão detalhados a seguir neste documento;  
O sistema de Gerenciamento TETRA deverá: 
3.2.11.3.  Oferecer a capacidade de gestão de falhas (detecção, monitoramento, emitir relatório e análise); 
3.2.11.4.  Dispor da capacidade de gestão da configuração (sistema, assinante, etc.); 
3.2.11.5.  Ter a capacidade de emitir um registro com os dados da chamada; 
3.2.11.6.  Incluir a capacidade de gestão de segurança incluindo as redes virtuais privadas. 
3.2.11.7.  Sistema de gerenciamento de elemento de rede (NMS) 
3.2.11.8.  Os elementos que compõem a rede TETRA deverão conter um sistema de gerenciamento de elementos 
de rede (NMS) com capacidade de gerenciamento FCAPS: gerenciamento de defeitos, configurações, 
contabilidade, desempenho e segurança; 
3.2.11.9.  O sistema NMS deverá informar, em forma de mensagens em tempo real ao administrador do sistema, a 
respeito de irregularidades no funcionamento da rede; 
3.2.11.10.  Ele deverá ser configurado de uma forma que permita ao administrador o reconhecimento da descrição 
detalhada da falha, disponível na abertura da mensagem de erro. A mensagem detalhada de defeito deverá 
conter: 
3.2.11.11.  Identidade única para o problema, com informações a respeito de sua causa; 
3.2.11.12.  Algoritmo de ações para o administrador; 
3.2.11.13.  Previsão do estado do defeito (em tempo real). 
3.2.11.14. O sistema NMS deverá garantir – depois de receber a ID do terminal de radio, ou a faixa de números de 
ID e o período de tempo necessário – obtendo os seguintes dados relacionados com a atividade do usuário no 
sistema: 
3.2.11.15.  Data e hora; 
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3.2.11.16.  Tipo de chamada (grupo, individual, alarme, mensagem de estado, mensagem de texto curto, 
transmissão de dados, afiliação ao sistema, afiliação a um grupo, etc.); 
3.2.11.17.  Estado da chamada (digital, analógico, criptografado, não criptografado, rejeitado, admitido, enfileirado, 
etc); 
3.2.11.18.  A direção da chamada (terminal de rádio – terminal de rádio, terminal de rádio – estação de despacho, 
terminal de rádio – grupo, terminal de rádio – telefone, etc.); 
3.2.11.19.  Identidades, identidades alternativas, endereços IP de páginas envolvidas na chamada; 
3.2.11.20.  Duração da chamada; 
3.2.11.21.  Quantidade de pacotes de dados transmitidos; 
3.2.11.22.  ID das estações rádio base envolvidas na chamada, com uma identificação única da estação rádio 
base onde o terminal da chamada está registrado. 
3.2.11.23.  O sistema NMS deverá fornecer – depois de receber o ID de um terminal de rádio ou a faixa de 
números de ID com a capacidade de importação de um arquivo criado em pelo menos um dos formatos comuns, 
tais como txt, xls, doc, etc. – obtendo dados correntes relativos ao usuário: 
3.2.11.24.  Afiliação corrente a uma célula, ou falta dela; 
3.2.11.25.  Afiliação corrente a um grupo, ou falta dele; 
3.2.11.26.  Últimos dados GPS de localização. 
3.2.11.27.  Esta informação deverá ser recuperada por uma mensagem específica enviada ao assinante ou 
usando o sistema AVL. 
3.2.11.28.  Dados básicos da base de dados de usuários – ID, ALIAS, número de série do terminal, usuário 
corrente, estado do terminal no sistema (ativo, excluído, bloqueado, reagrupado, aguardando reagrupamento ou 
bloqueio, perdido, etc.). 
3.2.11.29.  O sistema NMS deverá garantir o serviço do tráfego gerado, através de características de eficácia de 
satisfação das necessidades do usuário pelo sistema. A parametrização do desempenho do sistema deverá ser 
realizada pelo monitoramento corrente da carga das células, monitoramento e emissão de relatórios de 
características identificadas, que são relevantes para a descrição do processo de comunicações. Essas 
características deverão conter: 
3.2.11.30.  Número total de chamadas para a área indicada, tratadas como um sumário do número de chamadas e 
número de chamadas em uma dada unidade de tempo; 
3.2.11.31.  Tipo de transmissão (voz, dados); 
3.2.11.32.  Duração da transmissão; 
3.2.11.33.   Número de tipo do estado de indisponibilidade dos recursos; 
3.2.11.34.  Número de células envolvidas nas chamadas; 
3.2.11.35.  Ocupação dos canais de comunicações em uma dada área e uma dada unidade de tempo; 
3.2.11.36.  Número de usuários ativos e grupos de voz em uma dada área e dada unidade de tempo. 
3.2.11.37.  O sistema NMS deverá ser capaz de limitar os direitos dos usuários, ao definir a área de suas 
autoridades, no nível de assinante e nível administrativo. Para o nível administrativo o subsistema deverá garantir 
a capacidade de criação de contas individuais, de acesso configurável, com um registro opcional e relatório das 
ações tomadas; 
3.2.11.38.  O sistema NMS deverá dar acesso à interface para transmitir alarmes ao sistema central de 
monitoramento. 
3.2.11.39.  O sistema NMS deverá possuir capacidade mínima para gerenciar de forma plena e completa no 
mínimo 100 (cem) Estações de despacho; 
3.2.11.40.  O sistema NMS deverá possuir capacidade mínima para gerenciar de forma plena e completa no 
mínimo 20.000 (vinte mil) Estações móveis (terminais de rádio); 
3.2.11.41.  O sistema NMS deverá possuir capacidade mínima para gerenciar de forma plena e completa no 
mínimo 64 (sessenta e quatro) Estações Radio base (ERBs). 
 
3.2.12. Servidor de Chave de Autenticação 
3.2.12.1.  Um servidor redundante de chaves de autenticação (AKS) deverá ser fornecido como uma base de 
dados para armazenamento de chaves criptográficas. 
 
3.2.13. Sistema Automático de Localização de Veículos 
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3.2.13.1.  O sistema de comunicação de rádio troncalizado deverá interfacear com o sistema AVL para receber as 
informações de posicionamento geográfico a partir dos terminais de radicomunicação TETRA (terminais de rádio 
fixos, móveis e portáteis); 
3.2.13.2.  O sistema de comunicação de rádio troncalizado deverá interfacear com sistema AVL para enviar a 
solicitação de atualização do posicionamento dos terminais de radicomunicação TETRA (terminais de rádio fixos, 
móveis e portáteis); 
3.2.13.3.  O sistema AVL deverá: 
3.2.13.4.  Dispor de rastreamento preciso e em tempo real dos terminais de radicomunicação TETRA para 
despachar as viaturas de patrulhamento da polícia mais próximas para o local do incidente. As informações de 
localização dos terminais de radicomunicação TETRA deverão ser transmitidas de volta ao Centro de Operações 
através do sistema de radiocomunicação troncalizado TETRA;  
3.2.13.5.  Permitir que o Centro de Operações monitore o curso dos terminais de radicomunicação TETRA dos 
efetivos policiais em qualquer local da dentro da região geográfica do Distrito Federal onde haja cobertura de sinal 
TETRA, para facilitar a mobilização eficaz de recursos e ser capaz de armazenar os itinerários em um banco de 
dados a ser disponibilizado pela Contratada para a Contratante. 
3.2.13.6.  Possuir capacidade mínima para localização via GPS de no mínimo 20.000 (vinte mil) Estações móveis 
(terminais de rádio fixos, móveis e portáteis); 
3.2.13.7. Possuir as licenças necessárias para localização via GPS de no mínimo 20.000 (vinte mil) Estações 
móveis (terminais de rádio fixos, móveis e portáteis); 
3.2.13.8.  Possuir capacidade mínima para visualização, localização e gerência das 20.000 (vinte mil) Estações 
móveis (terminais de rádio fixos, móveis e portáteis) em pelo menos 100 (cem) estações de despachos; 
3.2.13.9.  Possuir as licenças necessárias para visualização e gerencia das 20.000 (vinte mil) Estações móveis 
(terminais de rádio fixos, móveis e portáteis) em pelo menos 100 (cem) estações de despachos; 
3.2.13.10.  Armazenar os dados das posições de GPS dos terminais de radiocomunicação em servidores próprios 
fornecidos pela contratada e instalados na infraestrutura da PMDF, em bancos de dados no Sistema gerenciador 
de banco de dados (SGBD), SQL Server 2008 R2, tendo em vista ser este o padrão utilizado pela PMDF; 
3.2.13.11.  Permitir visualização de localização dos terminais de radio por meio de protocolo WEB; 
3.2.13.12.  Possuir solução baseada em WEB SERVICE, permitindo a integração com aplicativos de visualização 
de localização desenvolvidos por terceiros ou pela Contratante ou ainda os já existentes na PMDF, com banco de 
dados em formato SQL referente às coordenadas GPS, possibilitando interfacear a comunicação entre aplicativo e 
banco de dados por meio de linguagem no formato XML; 
3.2.13.13.  Fornecer o envio de alertas e/ou indicadores nos eventos relativos aos terminais de radiocomunicação, 
por exemplo, quando do acionamento de teclas de emergência; quando do ligamento e desligamento de terminal; 
quando bateria estiver com baixo nível de carga; quando operando em um dos modos TMO ou DMO; quando 
ocorrer mudança de célula de cobertura.  
 
3.2.14. Gateway para Rede de Telefonia 
3.2.14.1. O gateway para telefonia E1 deverá: 
3.2.14.2. Telefonia E1 
3.2.14.3. Suportar um mínimo de 30 chamadas telefônicas simultâneas, expansíveis para 60 sem a adição de 
racks adicionais; 
3.2.14.4. Suportar o protocolo Qsig (ISO 11572, ISO 11574). 
3.2.14.5. Encaminhamento telefônico 
A Infraestrutura do Sistema de radiocomunicação deverá: 
3.2.14.6. Permitir o encaminhamento de chamadas telefônicas de entrada de um gateway a qualquer organização 
ou frota (VPN); 
3.2.14.7. Permitir o encaminhamento de chamadas telefônicas de entrada de um gateway a uma organização ou 
frota específica (VPN). 
3.2.14.8. Especificação ambiental 
3.2.14.9. Os gateways deverão ser projetados para temperaturas ambientes entre 10 ºC e 50ºC. 
3.2.14.10. Os gateways deverão ser projetados para operar com umidade variando na faixa de 5 a 95% sem 
condensação. 
3.2.14.11. Com relação ao EMC, o equipamento deverá obedecer à norma ETSI EN 301 489-18. 
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3.2.15. Gateway IP 
3.2.15.1. O gateway IP deverá suportar serviço de mensagens de dados e sinalização de chamadas usando 
protocolos padrão em redes IP mais recentes; 
3.2.15.2. O desenvolvimento de aplicativos deverá ser suportado através de uma API no sistema operacional 
Microsoft Windows XP / Vista / 7/ 8; 
3.2.15.3. De forma a permitir o desenvolvimento de aplicações em outras plataformas, deverão ser considerados 
protocolos abertos (tais como XML sobre UDP/IP ou TCP/IP); 
3.2.15.4. Acesso a circuitos ou streams de voz deverão ser oferecidos por meio de conexões IP; 
3.2.15.5. Deverá ser possível receber e transmitir voz codificada em ACELP sobre a API; 
3.2.15.6. O gateway IP deverá suportar múltiplas sessões para uma única aplicação de forma a tratar 
simultaneamente de diversas chamadas de voz e dados; 
3.2.15.7. O gateway IP deverá suportar pelo menos quatro servidores de aplicações, os quais poderão tratar de 
chamadas de voz e dados; 
3.2.15.8. O gateway IP deverá suportar TETRA aliasing de um servidor de aplicações, deixando que qualquer 
chamada de voz ou de dados sejam feitas para um servidor de aplicações como se ele fosse uma MS; 
3.2.15.9. Os serviços de gateway IP deverão ser tolerantes a falhas de enlace em termos de reconhecimento e 
recuperação. Reconhecimento e recuperação deverão ser completados em 10 segundos; 
3.2.15.10. Os serviços de gateway IP deverão respeitar as regras VPN relativas ao acesso a bases de dados de 
assinantes (aplicáveis a reencaminhamento de chamadas) e restrições de chamadas. 
3.2.15.11. Serviços 
3.2.15.12. Serviços de dados 
3.2.15.13. Mensagens curtas de dados 
3.2.15.14. O gateway IP deverá suportar a transmissão e recepção de mensagens curtas de dados usando o 
protocolo SDS-TL; 
3.2.15.15. Além disso, o gateway IP deverá suportar mensagens SDS tipo 1, 2, 3 ou 4; 
3.2.15.16. A aplicação deverá ser informada a respeito do progresso e resultado e estado da transmissão de 
dados curtos; 
3.2.15.17. Os serviços de dados de gateway IP deverão suportar a língua portuguesa de acordo com o conjunto 
de caracteres ASCII de 7 bits. 
3.2.15.18. Mensagens de estado 
3.2.15.19. O gateway IP deverá suportar a transmissão e recepção de mensagens de estado; 
3.2.15.20.  A aplicação deverá ser informada a respeito do progresso, estado e resultado da transmissão de dados 
curtos. 
3.2.15.21. Serviços de locação 
3.2.15.22. O gateway IP deverá suportar mensagens genéricas de locação baseadas em XML, e fornecer 
comandos genéricos para habilitar/desabilitar atualizações de locação, armar disparos de intervalo de tempo e 
disparos de distância; 
3.2.15.23. O gateway IP deverá suportar a tradução das mensagens GPS em mensagens genéricas de locação 
baseadas em XML, e fornecer comandos genéricos para habilitar/desabilitar atualizações de locação, armar 
disparos de intervalo de temo e disparos de distância; 
3.2.15.24. O gateway IP deverá suportar a tradução das mensagens TETRA LIP em mensagens genéricas de 
locação baseadas em XML, e fornecer comandos genéricos para habilitar/desabilitar atualizações de locação, 
armar disparos de intervalo de tempo e disparos de distância; 
3.2.15.25. O gateway IP deverá suportar a tradução de mensagens NMEA em mensagens genéricas de locação 
baseadas em XML. 
3.2.15.26. Serviços de voz 
3.2.15.27. Chamadas em grupo 
3.2.15.28. O gateway IP deverá suportar chamada de grupo originada; 
3.2.15.29. A prioridade de chamada deverá ser selecionável para chamadas em grupo de forma a configurar uma 
prioridade ou prioridade preemptiva (de emergência); 
3.2.15.30. O flag de broadcast deverá ser selecionável para chamadas em grupo originadas de forma a 
estabelecer chamadas de grupo nas quais as partes chamadas não possam responder; 
3.2.15.31. O gateway IP deverá informar a aplicação do progresso e resultado da chamada individual; 
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3.2.15.32. A prioridade de solicitação PTT deverá ser selecionável para um item de voz iniciado da aplicação, de 
forma a permitir a interrupção da parte que está falando; 
3.2.15.33. Deverá ser possível monitorar pelo menos oito chamadas simultâneas do grupo de entrada; 
3.2.15.34. Uma indicação no grupo chamado, parte que está falando e prioridade de chamada deverá ser 
fornecida para itens de entrada de voz; 
3.2.15.35. O fluxo de voz relacionada às chamadas do grupo atual deverá ser informado à aplicação de forma a 
correlacionar o canal ou fluxo à chamada. 
3.2.15.36. Chamadas individuais 
3.2.15.37. O gateway IP deverá suportar chamadas individuais originadas half-duplex e fullduplex; 
3.2.15.38. O gateway IP deverá suportar chamadas individuais originadas para serem feitas a qualquer dos 
domínios suportados, que incluem TETRA, estações de despacho, gateways IP e de telefonia; 
3.2.15.39. A prioridade de chamada deverá ser selecionável para chamadas individuais de forma a configurar uma 
chamada com prioridade ou prioridade preemptiva (de emergência) da aplicação; 
3.2.15.40. O gateway IP deverá informar a aplicação do progresso e resultado da chamada individual; 
3.2.15.41. O gateway IP deverá indicar chamadas terminadas half-duplex e full-duplex; 
3.2.15.42. Uma indicação no grupo que chama, da parte chamada e prioridade de chamada deverá ser fornecida 
para chamadas terminadas de voz; 
3.2.15.43. O gateway IP deverá permitir a chamada terminada seja rejeitada ou aceita; 
3.2.15.44. O gateway IP deverá suportar chamadas individuais terminadas para serem recebidas de qualquer dos 
domínios suportados, que incluem TETRA, estações de despacho, gateways IP e de telefonia; 
3.2.15.45. A prioridade de solicitação PTT deverá ser selecionável para um item de voz iniciado da aplicação, de 
forma a permitir a interrupção da parte que está falando; 
3.2.15.46. O gateway IP deverá suportar um mínimo de quatro chamadas individuais concorrentes em adição a 
possíveis chamadas em grupo simultâneas; 
3.2.15.47. Independentemente do número de chamadas individuais concorrentes, o gateway IP deverá continuar a 
suportar a indicação de novas chamadas de entrada; 
3.2.15.48. O fluxo de voz relacionada às chamadas individuais em andamento deverá ser informado à aplicação 
de forma a correlacionar o canal ou fluxo à chamada. 
3.2.15.49. Serviços suplementares 
3.2.15.50. Atribuição dinâmica do número do grupo (DGNA) 
3.2.15.51. O gateway IP deverá suportar a atribuição dinâmica de número de grupo (DGNA) de forma a 
reprogramar via rádio a disponibilidade e propriedades de grupos dentro de terminais de rádio. Isto dá à 
organização de usuários os meios para formar novos grupos com base em necessidades táticas; 
3.2.15.52. O gateway IP deverá permitir a criação e exclusão de grupos DGNA nos terminais de rádio; 
3.2.15.53. O gateway IP deverá permitir a atribuição de prioridade de varredura (baixa, média, alta) a um grupo 
DGNA recém-criado ou modificado; 
3.2.15.54. O gateway IP deverá permitir também a atribuição de um grupo selecionado ao invés de um grupo de 
varredura; 
3.2.15.55. O gateway IP deverá permitir a atribuição de um nome de grupo a um grupo DGNA. O nome deverá 
consistir de pelo menos 12 caracteres usando o conjunto de caracteres Latin-1; 
3.2.15.56. O gateway IP deverá permitir configurações de modos de chamada ao grupo DGNA em terminais de 
rádio. 
3.2.15.57. Escuta ambiente (AL) 
3.2.15.58. O gateway IP deverá permitir que chamadas de escuta ambiente sejam iniciadas e terminadas de forma 
a permitir que aplicações registrem e reproduzam conversas perto dos terminais de rádio quando os usuários de 
terminais de rádio estejam em necessidade de ajuda. 
3.2.15.59. Escuta discreta (DL) 
3.2.15.60. O gateway IP deverá permitir que chamadas de escuta discreta sejam iniciadas e terminadas de forma 
a permitir que aplicações registrem e reproduzam conversas através do sistema que sejam de interesse por 
razões da administração ou segurança. 
3.2.15.61. Acesso à base de dados 
3.2.15.62. Gerenciamento do assinante 
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3.2.15.63. O gateway IP ou serviço comparável deverá permitir o desenvolvimento de aplicações de terceiros e 
aplicações para chamada de número funcional; 
3.2.15.64. Acesso à base de dados de assinante deverá ser protegido de acesso de usuário por mecanismos 
genéricos, como definido para gestão de assinantes NMS; 
3.2.15.65. A interface de gerenciamento de assinante deverá permitir a atribuição de um nome alternativo para um 
assinante; 
3.2.15.66. A interface de gerenciamento de assinante deverá permitir a definição de um ou mais nomes 
alternativos TETRA para um assinante; 
3.2.15.67. A interface de gerenciamento de assinante deverá permitir a definição de grupos virtuais, aos quais 
grupos reais e assinantes individuais seriam atribuídos, de forma a permitir a formação de um novo grupo que 
possa ser chamado como qualquer outro; 
3.2.15.68. As tarefas de assinante suportadas deverão incluir a capacidade de adicionar ou excluir assinantes e 
modificar registros de assinantes dos quais os detalhes podem ser encontrados no segundo gerenciamento de 
assinante. 
3.2.15.69. Gerenciamento de grupo 
3.2.15.70. O gateway IP ou serviço comparável deverá prever o desenvolvimento de aplicações que interagem 
com a Infraestrutura de Comutação e Gerenciamento com base em agregações de grupos; 
3.2.15.71. O estado de gerenciamento de grupo poderá ser pesquisado ou enviado como eventos para a 
aplicação, através da qual o modo de chamada ao grupo (prioridade, seleção) é indicado por assinante para todos 
os grupos selecionados ou de varredura para aquele assinante. 
3.2.16. Projeto Executivo 
3.2.16.1. Requisitos Gerais 
3.2.16.2. Projeto Executivo 
3.2.16.3. O projeto executivo do sistema de radiocomunicação digital TETRA deverá conter: 
3.2.16.4. Estudo teórico e prático (Estudo preliminar de viabilidade técnica, Estudo de viabilidade técnica, Relatório 
de Vistoria em Campo/Site Survey, Relatório Computacional) determinando quais os sites escolhidos para 
instalação das 30 (trinta) ERB’s, dentre a relação de sites constante do Anexo A1, e ainda indicar outros pontos 
ideais dentro da região geográfica do Distrito Federal para instalação de sites que serão utilizados para prover a 
cobertura de sinal conforme especificado no presente Termo de Referência; 
3.2.16.5. Estudo de tráfego de comunicação de voz e dados para cada ERB baseado na demanda e distribuição 
de terminais/assinantes e grupos de conversação da contratante, determinando a quantidade de portadoras de RF 
por cada ERB, bem como a distribuição dos canais de RF disponibilizados pela contratante. Para a execução do 
estudo de tráfego deverão ser coletados os dados necessários junto à Contratante, de forma que seja avaliado e 
considerado o modo de operação atual e o modo de operação futura possível com a implantação da nova solução 
de radiocomunicação TETRA; 
3.2.16.6. Proposta de execução em obediência às fases da instalação previstas no presente Termo de Referência, 
funcionamento e aceitação do sistema, devendo conter cronograma das fases e valores a serem despendidos em 
cada uma delas; 
3.2.16.7. Cronograma detalhado da instalação da solução TETRA com base nas 3 (três) fases de instalação 
descritas no item 5 do presente Termo de Referência; 
3.2.16.8. O projeto executivo deverá considerar solução para fornecer cobertura externa (outdoor) suficiente para 
garantir 95% de confiabilidade e 95% de disponibilidade de sinal de RF, para perfeita comunicação (recepção e 
transmissão) dos terminais portáteis na área geográfica compreendida dentro do perímetro urbano do Distrito 
Federal, delimitado conforme figura do Anexo A3, e garantir as mesmas condições para perfeita comunicação 
(recepção e transmissão) dos terminais móveis e fixos nas demais áreas geográficas do Distrito Federal, externas 
ao perímetro urbano do Distrito Federal, considerando o nível de sinal mínimo dentro da área coberta de pelo 
menos -88 dbm para os pontos geográficos dentro do perímetro urbano e de -98 dbm para os pontos geográficos 
fora do perímetro urbano; 
3.2.16.9. O projeto executivo deverá considerar os seguintes critérios e especificações técnicas constantes do 
presente Termo de referencia;  
3.2.16.10. Fornecimento de gráficos/mapas abrangentes de predição de cobertura mostrando a cobertura de RF 
de 95% de confiabilidade da área, os gráficos/mapas deverão indicar a cobertura prevista para cada ERB e para o 
conjunto de todas as ERBs. A cobertura deverá ser considerada para terminais portáteis de mão dentro da região 
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geográfica do perímetro urbano e para terminais móveis e fixos nas demais regiões. O projeto executivo deverá 
incluir as premissas de cobertura detalhada e de projeto (tais como perdas ambientais, etc.) nos estudos de 
predição. 
3.2.16.11. Estudo preliminar de Viabilidade Técnica 
3.2.16.12. Estudo de Viabilidade Técnica que tem por objetivo definir as características técnicas de necessidades 
para a cobertura do sistema de radiocomunicação e do tráfego de dados dos rádios enlace entre as Estações 
Rádio base, tais como: cálculo para definir a taxa de transmissão em bps necessária para interconectar de forma 
eficiente cada uma das ERBs, mantendo todo o sistema interligado por meio dos enlaces de micro ondas, 
disponibilizados pela contratante, a distribuição dos 80 (oitenta) canais de RF na faixa de 380 MHz, 
disponibilizados pela Contratante para emprego nas ERBs, obedecendo a critérios técnicos de tráfego de 
comunicação de voz e dados, reuso de canais de RF, definindo a quantidade de canais de RF, necessária em 
cada uma das ERBs, os níveis de potência transmitida e recebida, tipo e altura das antenas e demais parâmetros 
técnicos necessários ao perfeito funcionamento do Sistema e a economia de recursos, de forma a dimensionar o 
sistema para oferecer uma maior eficiência com a quantidade ideal de equipamentos; 
3.2.16.13. Na elaboração do projeto executivo deverão ocorrer:  
3.2.16.14. A coleta de dados e cadastramento, mapeamento de sítios, com pessoal e equipamentos, de forma a 
atender as especificações do Termo de Referência; 
3.2.16.15. A Elaboração de projeto técnico de rádio comunicação, com Plano de distribuição e localização exata 
das Estações Rádio Base (sítios) para cobertura do perímetro urbano e demais regiões geográficas do Distrito 
Federal nos termos deste documento, com a devida caracterização da quantidade de sítios e respectivos canais 
para atendimento da cobertura de sinal de RF; 
3.2.16.16. Estudos de tráfego e distribuição dos grupos de conversação e dos canais de RF destinados à 
comunicação de voz e comunicação de dados no Distrito Federal de forma a atender as necessidades de 
comunicações da Contratante; 
3.2.16.17. A elaboração de projeto executivo técnico de interligação das ERBs através de dos enlaces de rádio 
disponibilizados pela Contratante; 
3.2.16.18. A responsabilidade sobre as licenças, emolumentos, registros em cartório, CREA - DF, FISTEL, GDF e 
demais necessárias; 
3.2.16.19. Elaboração de Projeto Executivo do Sistema de Comunicação, autorizado pela ANATEL; 
3.2.16.20. Obtenção de Licenças de autorização e funcionamento de estações emitidas pela ANATEL; 
3.2.16.21. Registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 
3.2.16.22. A obtenção das licenças de autorização e funcionamento das estações do sistema será de 
responsabilidade da empresa contratada, inclusive seus custos, registradas em nome da Contratante, com 
fornecimento dos termos de instalação e vistoria em acordo com Resolução ANATEL nº 303/02, podendo valer-se 
das isenções e descontos do artigo 13 da Lei 5.070/66, redação dada pelo artigo 51 da Lei 9.472/97, e artigo 8º da 
Resolução ANATEL nº 386/04; 
3.2.16.23. As informações técnicas do estudo serão submetidas à aprovação pela CONTRATANTE, que definirá 
os quantitativos dos itens a serem contratados em função do planejamento e das fases de implantação 
objetivando o correto funcionamento do sistema; 
3.2.16.24. Do projeto executivo deverão constar os estudos de predição para o sistema de radiocomunicação com 
base na tecnologia das ERBs que serão fornecidas, objetivando a cobertura em toda a região do Distrito Federal, 
com garantia de nível de sinal, conforme as necessidades da CONTRATANTE. 
3.2.16.25. Relatório Computacional 
Para a realização dos estudos preliminares e de viabilidade técnica para instalação de sistema de 
radiocomunicação digital troncalizado deverá ser utilizada uma ferramenta computacional de predição que tenha 
pelo menos as seguintes funcionalidades: 
3.2.16.26. Facilidades de importação e exportação de dados em formatos de tabelas em pelo menos um dos 
seguintes padrões (texto .txt, excel .xls , Acesss .mdb, Planet, Arcview, Mapinfo); 
3.2.16.27. Tratar informações de localização das estações rádio; equipamentos das estações; modelos, azimutes 
e alturas das antenas; potências de transmissão, sensibilidade do receptor e níveis de recepção, frequências dos 
canais, listas de canais vizinhos, coordenadas geográficas, altitude, comprimento do guia de onda/cabo coaxial, 
características das antenas e do sistema irradiante; 
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3.2.16.28. Permitir a importação automática de arquivos de dados geográficos (altimetria, morfologia, vetores, 
imagens de satélite, fotografias aéreas) disponíveis em sistemas padrões de mercado; 
3.2.16.29. Deverá dispor de ferramentas que facilitem a criação de objetos padronizados, cada um com 
parâmetros rádio específicos (ganhos, perdas, figura de ruído) e Os objetos que serão usados na configuração de 
qualquer equipamento. Exemplos: estações rádio, amplificadores, alimentadores (feeders) e cabos; 
3.2.16.30. Deverá permitir integração a bancos de dados relacionais SQL; 
3.2.16.31. Relatório de Vistoria em Campo 
A vistoria em campo ou site survey tem por objetivo definir o correto dimensionamento da infraestrutura de ERB’s 
do sistema de radiocomunicação, de forma a assegurar a correta especificação e configuração dos equipamentos;  
3.2.16.32. O trabalho técnico de identificação e dimensionamento da infraestrutura de ERB’s do sistema de 
radiocomunicação, a cargo da Licitante Vencedora, deverá contemplar: 
3.2.16.33. Seleção e identificação dos Sites selecionados entre os Sites disponibilizados pela Contratante, que 
tecnicamente sejam apropriados para a instalação e configuração das ERBs e demais componentes do sistema de 
rádio comunicação digital, especificar e sugerir através de estudos técnicos outros locais que sejam ideais para a 
instalação de ERBs com o objetivo de atendimento às especificações de cobertura dos sinais de RF, conforme 
descrito no presente documento; 
3.2.16.34. Material fotográfico que permita indicar com clareza os possíveis locais de instalação; 
3.2.16.35. Registro da altura do ponto adequado para instalação de antenas em relação à torre ou poste previsto 
no estudo preliminar; 
3.2.16.36. Espaço adequado nos bastidores de instalação de equipamentos; 
3.2.16.37. Reserva de pontos de conexão elétrica nos distribuidores de AC e/ou DC; 
3.2.16.38. Levantar especificidades necessárias à instalação e configuração dos equipamentos componentes; 
3.2.16.39. Análise do aspecto de melhor cobertura para instalação dos sítios de repetição, objetivando uma melhor 
cobertura dos sinais de radiocomunicação com relação à utilização de menos ERBs; 
3.2.16.40. Análise da cobertura do sinal eletromagnético, atestando sua qualidade mínima aceitável, considerando 
o nível de sinal mínimo de pelo menos -88 dBm nos pontos geográficos do perímetro urbano do Distrito Federal e 
de -98 dBm nos pontos geográficos fora do perímetro urbano do Distrito Federal. 
3.2.16.41. Plano de frequência com definição da melhor distribuição da canalização de RF na faixa de 380 MHz 
disponibilizada pela Contratante para ser utilizada nas transmissões de RF do sistema, com possibilidade de 
reutilização de canais de RF nas diversas ERBs do sistema de radiocomunicação digital, garantido a não 
interferência de canais adjacentes e co-canal, de forma que se obtenha a máxima relação entre eficiência, 
disponibilidade e taxa de transmissão/recepção desejados; 
3.2.16.42. Identificação dos melhores canais disponibilizados em 380 MHZ para que se obtenha a máxima relação 
entre eficiência, disponibilidade, interferência e taxa de transmissão/recepção; 
3.2.16.43. Mapeamento do plano de freqüências; 
3.2.16.44. Medição de ruídos nas localidades tecnicamente apropriadas definidas no estudo preliminar; 
3.2.16.45. As variáveis e os agentes externos, identificados durante os procedimentos, que ameacem a viabilidade 
técnica da implementação ou a boa utilização da Infraestrutura de comunicação; 
3.2.16.46. Nota conclusiva dos procedimentos técnicos realizados na área indicada pela CONTRATANTE, 
explicitando o estado de viabilidade técnica para implantação da infraestrutura de comunicação, a partir dos itens 
registrados neste certame; 
3.2.16.47. A elaboração de toda a documentação que contenha os dados necessários para o preenchimento das 
planilhas solicitadas pela ANATEL no procedimento de cadastramento e licenciamento de estações, e autorização 
de uso das radiofrequências que serão utilizadas nas ERBs, incluindo as informações referentes aos sistemas 
irradiantes e de infraestrutura;  
Os modelos de formulários e acessos necessários para estes procedimentos deverão ser obtidos junto à ANATEL 
no endereço eletrônico www.anatel.gov.br. 
3.2.16.48. Estudo de Viabilidade Definitivo 
3.2.16.49. Planejamento da Instalação; 
3.2.16.50. O relatório de prospecção, o qual faz parte do planejamento da instalação, deverá conter ainda fotos 
da(s) localidade(s) da(s) estação (ões) selecionadas para instalação das ERBs do sistema; 

http://www.anatel.gov.br/
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3.2.16.51 A elaboração e execução do planejamento de instalação deverão ser efetuadas por meio de ferramenta 
computacional (versão mais recente) de desenvolvimento, execução, e avaliação de projeto, devendo sua 
estrutura conter, pelo menos, os seguintes itens: 
3.2.16.52. Capa: Dados que informem o tipo de estudo e localidade, as coordenadas geográficas, a denominação 
e o endereço das estações, ERBs do sistema, juntamente com um mapa que indique as localidades das 
instalações; 
3.2.16.53. Instruções de Engenharia: Deverá conter breve descrição dos equipamentos e sistema irradiante que 
serão instalados bem como descrição de adequação de infraestrutura necessária para instalação dos 
equipamentos e sistema irradiante; 
3.2.16.54. Relatório de vistoria em campo (site survey): esse relatório deverá ser a primeira fase do planejamento 
de instalação a ser concluído e servirá para subsidiar o planejamento de instalação, de modo que garanta: 
3.2.16.55. Espaço adequado no bastidor de instalação de equipamentos; 
3.2.16.56. Reserva de pontos de alimentação elétrica nos distribuidores de AC ou DC; 
3.2.16.57. Levantar especificidades necessárias à instalação dos equipamentos componentes do Sistema; 
3.2.16.58. Formulários da ANATEL: 
3.2.16.59. A elaboração e o preenchimento dos formulários, que formaliza a ocupação e uso das radiofrequências 
junto à ANATEL, serão de responsabilidade da CONTRATADA, assim como todo o procedimento de 
autocadastramento, devendo ser acompanhado pela CONTRATANTE; 
3.2.16.60. Materiais de Instalação: O planejamento de instalação conterá planilha com a listagem de todos os 
materiais a serem utilizados na instalação das ERBS, onde conste minimamente: tipos, quantidades e amperagem 
dos disjuntores, tipos e metragem dos cabos de alimentação com respectivas quantidades, tipos e metragem dos 
cabos de RF e FI com respectivas quantidades, tipos e quantidades de conectores diversos, tipos e quantidades 
de kits diversos de instalação, tipos e quantidades de conectores e miscelâneas diversos utilizados nas 
instalações das antenas, placas de aterramento, tipos e quantidades de equipamentos ativos das ERBs;  
3.2.16.61. Lista de Equipamentos: O planejamento de instalação conterá planilha com a listagem de todos os 
equipamentos que serão instalados, onde deverá constar ao menos o nome do equipamento, modelo, quantidade, 
código de fabricante e número de série; 
3.2.16.62. Inventário: O planejamento de instalação conterá planilha com as descrições de inventário de todos os 
equipamentos envolvidos, onde conste minimamente o código do equipamento, número de série, identificação da 
ERB, número do contrato. Dessa forma, torna-se possível efetuar seus cadastros na respectiva gerência de 
configuração de elemento de rede; 
3.2.16.63. Especificações Técnicas: O planejamento de instalação conterá planilha elucidativa com as 
especificações técnicas de todos os equipamentos utilizados; 
3.2.16.64. Localização do Equipamento: O planejamento de instalação conterá desenho da projeção da instalação 
dos equipamentos nos respectivos bastidores e também no interior da sala de equipamentos, correspondente 
Estação Rádio Base. Conterá ainda as referências e identificações utilizadas, bem como foto comprobatória da 
instalação efetuada; 
3.2.16.65. Esteiramento: O planejamento de instalação conterá desenho da projeção do esteiramento instalado na 
sala de equipamentos, bem como as disposições de sua utilização, correspondente a ERB. Conterá ainda as 
referências e identificações utilizadas no referido esteiramento; 
3.2.16.66. Sistema Irradiante: O planejamento de instalação deverá conter desenho indicativo das instalações dos 
sistemas irradiantes, e seus respectivos acessórios. Deverá conter ainda pelo menos, informações relacionadas à 
altura, direção, azimute, inclinação tendo anexa foto comprobatória das conexões efetuadas; 
3.2.16.67. Plano de Face da Torre ou Poste: O planejamento de instalação conterá desenho indicativo do plano de 
face da torre ou poste, bem como as disposições / instalações das antenas sobre essa. Deverá ter destaque 
também a disposição e o esteiramento suporte dos cabos (RF, FI ou FO) e guias de ondas; 
3.2.16.68. Aterramento: O planejamento de instalação conterá desenho com as indicações dos pontos de conexão 
do aterramento dos equipamentos com as estruturas de aterramento da estação. Constarão ainda do projeto os 
tipos de acessórios utilizados para a execução do aterramento, bem como os resultados das medidas efetuadas 
indicativas da perfeita proteção aos equipamentos instalados; 
3.2.16.69. Cronograma de execução: O planejamento de instalação conterá cronograma que indique o período 
(número de dias) para cada fase do projeto: planejamento, instalação, configuração, testes funcionais, testes de 
aceitação e entrada em operação de todos os equipamentos e respectivas gerências do sistema; 
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3.2.17. Instalação 
3.2.17.1. Os equipamentos e demais materiais necessários à montagem e a instalação física da infraestrutura de 
ERBs TETRA, deverão ser fornecidos e instalados sem ônus adicionais para a Contratante de tal forma a garantir 
o perfeito funcionamento da totalidade dos equipamentos e componentes cotados, conforme especificado; 
3.2.17.2. O novo sistema de radiocomunicação deverá ser instalado observando e cumprindo as etapas e fases 
descritas no item 5 e seus subitens do presente Termo de referência, devendo ser realizados os estudos e 
trabalhos técnicos e emprego de recursos materiais e equipamentos que garantam que ocorra a transição entre o 
sistema de radiocomunicação analógico troncalizado atualmente em uso na PMDF e o novo sistema de 
radiocomunicação digital ofertado, de forma que durante o período de transição, os terminais de rádio do antigo 
sistema conversem com os terminais de rádio do novo sistema de radiocomunicação de forma transparente aos 
usuários finais;  
3.2.17.3. Nos preços já deverão estar computados os impostos, frete, seguro, material, taxas e demais despesas 
que, direta ou indiretamente tenham relação com a instalação; 
3.2.17.4. Todos os equipamentos devem ser compatíveis entre si, devendo ter total conectividade entre seus 
hardware e software; 
3.2.18. Treinamento 
3.2.18.1. Deverá ser ofertada transferência de conhecimento operacional, gerencial e técnico, dos ativos de 
comunicação, aos indicados pela CONTRATANTE; 
3.2.18.2. Para o treinamento operacional deverão ser oferecidas 60 (sessenta) vagas, com carga horária mínima 
de 40 (quarenta) horas de duração em turmas de no máximo, 20 (vinte) alunos; realizado em de Brasília - DF, em 
instalações fornecidas pela CONTRATADA, em horário comercial. 
3.2.18.3. Para o treinamento técnico deverão ser oferecidas 40 (quarenta) vagas, com carga horária mínima de 40 
(quarenta) horas de duração em turmas de no máximo, 20 (vinte) alunos, sendo que as atividades do treinamento 
serão desenvolvidas com no máximo 02 (dois) participantes por equipamento/computador e deverá ser realizado 
no Brasil, em instalações próprias da CONTRATADA, em horário comercial; 
3.2.18.4. Para o treinamento gerencial deverão ser oferecidas 40 (quarenta) vagas, com carga horária mínima de 
40 (quarenta) horas de duração em turmas de no máximo, 20 (vinte) alunos, sendo que as atividades do 
treinamento serão desenvolvidas com no máximo 02 (dois) participantes por equipamento/computador e deverá 
ser realizado no Brasil, em instalações próprias da CONTRATADA, em horário comercial. 
3.2.18.5. Os Treinamentos deverão ser reflexos do objeto especificado neste Termo de Referência, ou seja, 
deverão ser ministrados treinamentos relativos aos equipamentos de radiocomunicação, à plataforma de gerência 
e aos serviços de manutenção, suporte e fornecimento de sobressalentes, efetivamente contratados; 
3.2.18.6. Os Treinamentos deverão ser realizados, com no mínimo os conteúdos abaixo: 
3.2.18.7. Conceitos básicos sobre comunicações digitais; 
3.2.18.8. Operação e Manutenção dos equipamentos; 
3.2.18.9. Monitoração dos equipamentos e utilização de software de gerenciamento; 
3.2.18.10. Interpretação de alarmes; 
3.2.18.11. Instalação, inspeção, operação e manutenção de 2º nível (troca de placas e/ou módulos e análise de 
diagramas); 
3.2.18.12. Testes e ajustes ao nível de sistema; 
3.2.18.13. Levantamento de cobertura; 
3.2.18.14. Configuração e funcionamento dos equipamentos. 
3.2.18.15. Operação dos consoles de despacho. 
3.2.18.16. Toda a documentação didática necessária aos cursos de treinamento deverá ser provida em língua 
portuguesa do Brasil pela CONTRATADA, impressos e em mídia. 
3.2.18.17. Em caso de fornecimento de equipamentos fabricados no exterior, a CONTRATADA deverá 
providenciar todo material necessário para ministrar o treinamento, tanto na parte teórica quanto na prática de 
cada curso do treinamento em língua portuguesa brasileira. 
3.2.18.18. Após a assinatura do contrato a CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Treinamento, com a 
indicação das matérias com as respectivas ementas, carga horária e informações de pré-requisitos para 
aprovação da CONTRATANTE. 
3.2.18.19. O cronograma para realização dos cursos será definido pela CONTRATANTE em conjunto com a 
CONTRADADA, após a assinatura do contrato, sendo que os treinamentos ocorrerão após a instalação de todos 
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os sistemas e equipamentos. 
3.2.18.20. Os tipos de treinamentos especificados nesse item deverão, em princípio, ser realizados em etapas 
distintas, sem superposição de datas, de maneira a permitir a participação de uma mesma pessoa em mais de um 
desses cursos. 
3.2.18.21. A CONTRATADA deverá fornecer certificado individual de conclusão com aproveitamento do 
treinamento. 
3.2.18.22. Produtos Esperados: 
3.2.18.23. Aulas presenciais teóricas e práticas; 
3.2.18.24. Material didático aprovado pela CONTRATANTE; 
3.2.18.25. Referências para estudos e pesquisas complementares; 
3.2.18.26. Orientações técnicas para a instalação, operacionalização e tratamento de defeitos das estações e de 
Operação Inicial do sistema. 
3.2.19. Serviços de Instalação, Integração, Supervisão, planejamento e Testes.  
3.2.19.1. Correspondem aos serviços realizados durante a fase de instalação de equipamentos e sistemas para a 
instalação, programação, reprogramação, configuração e reconfiguração dos equipamentos, configuração e 
atualização dos Softwares e sistemas de gerenciamento, AVL, programação, reprogramação, configuração e 
reconfiguração das Controladoras, das ERBs e Estações de despacho, integração de todo o conjunto de ERBs e 
Controladoras, bem como todos os projetos técnicos desenvolvidos na etapa do Projeto Executivo, além de testes 
de bancada e de campo a serem realizados para garantir o perfeito funcionamento do Sistema de 
Radiocomunicação TETRA; 
3.2.19.2. Os Serviços de Instalação, Integração, Supervisão, planejamento e Testes iniciarão quando da aceitação 
do Projeto Executivo e terminarão quando do recebimento definitivo da última ERB instalada.  
 
3.2.20. Serviços de Operação Inicial e Assistida 
3.2.20.1. O serviço de operação inicial e assistida terá a duração de 12 (doze) meses, a contar do recebimento 
definitivo das ERBs instaladas na 1ª fase da 2ª etapa do cronograma de fornecimento, e logo após a emissão da 
Ordem de Serviço solicitando tal serviço e em obediência ao cronograma constante do item 5 deste Termo de 
referência, sendo que o serviço deverá ser executado de forma presencial nas dependências da Contratante por 
pelo menos 02 (dois) técnicos qualificados da Contratada; 
3.2.20.2. O serviço de operação inicial e assistida compreenderá a operação e monitoramento de forma 
ininterrupta de toda a infraestrutura TETRA, suas ERBs, controladoras, estações de despacho e demais 
equipamentos integrantes da solução TETRA; 
3.2.20.3. A Operação assistida deve ser realizada em regime 7x24, ou seja, 7 (sete) dias por semana e 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, através da gerência, operação, programação, configuração e monitoramento da rede 
TETRA, incluindo até a realização de qualquer intervenção necessária para garantir o perfeito funcionamento de 
toda a solução TETRA instalada; 
3.2.20.4. Deverá ser acionado todo e qualquer nível de suporte necessário para a realização deste serviço, seja 
ele do corpo técnico da Contratada ou de terceiros por ela indicados, ou ainda de algum fornecedor de sua 
solução, de tal forma a preservar o nível de disponibilidade do sistema conforme indicado neste documento no 
“Nível de Disponibilidade”; 
3.2.20.5. Todas as despesas necessárias ao deslocamento de pessoal para a execução desse serviço serão de 
responsabilidade da CONTRATADA; 
3.2.20.6. Todo instrumental necessário às intervenções de manutenção para solução de problemas, será de 
responsabilidade da CONTRATADA; 
3.2.20.7. Ao fim de cada atividade diária de Operação assistida, deverá ser emitido e entregue para a Contratante, 
um relatório descritivo das atividades realizadas durante o período devendo constar deste relatório, as 
intervenções técnicas de gerência, operação, programação, configuração e monitoramento da rede TETRA, 
incluindo até as relativas a realização de qualquer intervenção necessária para garantir o perfeito funcionamento 
de toda a solução TETRA instalada. 
3.2.21. Serviço de Suporte Técnico 
3.2.21.1. O Serviço de Suporte Técnico compreende a realização de Manutenção Preventiva e Corretiva em todo 
o Sistema (hardware e software) para os equipamentos e sistemas fornecidos;  
3.2.21.2. O Serviço de Suporte Técnico compreende ainda a reparação de falhas, tanto nos equipamentos e 
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software como nos sistemas de gerência e administração e ainda nos demais equipamentos de alimentação de 
energia elétrica DC, aterramentos executados, bancos de baterias e outros que tenham sido fornecidos; 
3.2.21.3. Para manutenção Preventiva e Corretiva do sistema de radiocomunicação deverá se acionado todo e 
qualquer nível de suporte técnico necessário para a realização deste serviço, seja ele do corpo técnico da 
Contratada ou de terceiros por ela indicados, ou ainda de algum fornecedor de sua solução, de tal forma a 
preservar o nível de disponibilidade do sistema conforme indicado neste documento no “Nível de Disponibilidade”; 
3.2.21.4. Todas as despesas necessárias ao deslocamento de pessoal para a execução desse serviço serão de 
responsabilidade da CONTRATADA.  
3.2.21.5. Todo instrumental necessário às intervenções de manutenção Preventiva e Corretiva para solução de 
problemas, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
3.2.21.6. O Serviço de Suporte Técnico deverá ser executado com pessoal técnico qualificado; 
3.2.21.7. Dentro do período da garantia dos equipamentos e sistemas fornecidos, deverão ocorrer as substituições 
imediatas de elementos/unidade/módulos avariados por elementos/unidade/módulos disponibilizados pela 
CONTRATADA, nos casos da impossibilidade de reparação das unidades avariadas nos prazos estipulados nas 
condições de manutenção do Hadwere;  
3.2.21.8. Os equipamentos que apresentarem defeito durante o período de garantia deverão ser imediatamente 
substituídos pela CONTRATADA, sem ônus para a Contratante, por outros com iguais características técnicas até 
o limite de tempo necessário para o reestabelecimento do sistema, conforme previstos no item 12.3, e os 
equipamentos defeituosos deverão ser reparados pela CONTRATADA em um prazo de até tantos dias corridos 
contados da notificação emitida pela CONTRATANTE, não podendo ser ultrapassado o Tempo máximo para 
solução definitiva do problema, conforme previstos no item 12.3; 
3.2.21.9. Caso os equipamentos defeituosos não possam ser devolvidos reparados neste prazo, a CONTRATADA 
deverá substituí-los permanentemente por outros, tecnicamente iguais ou superiores, de modo a manter o perfeito 
funcionamento do sistema de radiocomunicação; 
3.2.21.10. Para que seja possível a substituição imediata dos equipamentos defeituosos, a CONTRATADA deverá 
dispor no Distrito Federal de uma reserva técnica de peças/ sobressalentes e equipamentos em percentual 
suficiente para atendimento dos reparos técnicos do sistema de radiocomunicação; 
3.2.21.11. Durante o período da garantia dos equipamentos e sistemas fornecidos deverá ser executado a cada 03 
(três) meses, a atividade de manutenção preventiva com pessoal técnico qualificado objetivando: inspeção de 
equipamentos, tanto no quesito de funcionamento como de segurança, ajustes, reparos, análises, limpeza de 
equipamentos, calibração, medições de aterramento, sistemas de energia elétrica DC e etc. 
3.2.21.12. Ao fim de cada atividade de manutenção Corretiva e Preventiva efetuada, deverá ser emitido e entregue 
para a Contratante, um relatório descritivo das atividades realizadas durante as intervenções técnicas de 
manutenção; 
3.2.21.13. Para a execução do Serviço de Suporte Técnico deverá ser mantida durante 24 (vinte e quatro) horas 
por dia e durante 7 (sete) dias da semana e durante 12 (doze) meses, uma dupla de técnicos especializados em 
manutenção Corretiva e Preventiva, instalação e programação dos equipamentos e sistemas que compõe todo o 
Sistema de radiocomunicação TETRA.  
3.2.21.14. Os técnicos permanecerão à disposição da Contratante em local por ela definido, estando aptos a se 
deslocarem por meio de transporte da Contratada para os locais de sites/ERBs, das Controladoras e das estações 
de despacho, onde ocorra a necessidade de intervenção técnica. 
 
3.3. Detalhamentos dos Bens e Serviços que Compõem a Solução 
 Planilha de Relação dos itens que compõe a solução.  

 

Item Descrição QTD 

1 Equipamentos TETRA (Estação Rádio Base com 8 portadoras) 20 

2 Equipamentos TETRA (Estação Rádio Base com 4 portadoras, expansível 
até 8 portadoras). 

05 

3 Portadora Adicional TETRA 20 

4 Controladora principal 1 

5 Controladora redundante 1 
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6 Sistema de Gerenciamento de Elementos TETRA 1 

7 Estação de Despacho 40 

8 Sistema Automático de Localização de Veículos – AVL 1 

9 Serviços de Integração, Supervisão, Planejamento e Testes de ERB – 
TETRA. 

25 

10 Treinamento oficial do fabricante  3 

11 Operação Inicial e Assistida mensal 24X7 12 

12 Suporte técnico 24X7  12 

 
4. ESTIMATIVA DE PREÇOS (VALORES TOTAIS MÁXIMOS ACEITÁVEIS PARA O GRUPO)  
 
4.1. Orçamentos apresentados  
Conforme propostas apresentadas no Anexo B 
4.2. Valores totais máximos aceitáveis para a contração  
4.3. O valor total máximo aceitável para a contratação será de R$ 22.960.408,29 (vinte e dois milhões, novecentos 
e sessenta mil, quatrocentos e oito reais e vinte e nove centavos), conforme detalhamento de custos presentes no 
item 4.4 deste Termo, sendo de responsabilidade da Contratada todos os encargos, taxas, tributos e demais que 
incidirem sobre os preços ofertados. 
 
4.4. DETALHAMENTO DOS CUSTOS (VALORES TOTAIS MÁXIMOS ACEITÁVEIS PARA O GRUPO E PARA 
CADA ITEM QUE O COMPÕE E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS) 
 
4.4.1. Planilha A – Cotação valores médios de mercado em R$, reais.  
 

Item Descrição QTD Preços Médios 
Unitários em R$ 

Preços médios 
Totais em R$ 

1 Equipamentos TETRA (Estação Rádio 
Base com 8 portadoras) 

20 
R$ 512.859,05 R$ 10.257.181,00 

2 Equipamentos TETRA (Estação Rádio 
Base com 4 portadoras, expansível até 8 
portadoras). 

05 

R$ 297.241,34 R$ 1.486.206,70 

3 Portadora Adicional TETRA 20 R$ 63.226,09 R$ 1.264.521,80 

4 Controladora principal 1 R$ 969.824,54 R$ 969.824,54 

5 Controladora redundante 1 R$ 976.135,32 R$ 976.135,32 

6 Sistema de Gerenciamento de Elementos 
TETRA 

1 
R$ 515.863,39 R$ 515.863,39 

7 Estação de Despacho 40 R$ 47.698,55 R$ 1.907.942,00 

8 Sistema Automático de Localização de 
Veículos – AVL 

1 
R$ 238.835,04 R$ 238.835,04 

9 Serviços de Integração, Supervisão, 
Planejamento e Testes de ERB – TETRA. 

25 
R$ 139.804,26 R$ 3.495.106,50 

10 Treinamento oficial do fabricante  3 R$ 29.798,40 R$      89.395,20 

11 Operação Inicial e Assistida mensal 24X7 12 R$ 84.212,26 R$ 1.010.547,12 

12 Suporte técnico 24X7  12 R$ 62.404,14 R$ 748.849,68 

Valores Totais em R$ R$ 22.960.408,29 

 
4.5. CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS 
4.5.1. Disposições Gerais 
4.5.2. O pagamento será realizado de acordo com as normas de execução financeira, orçamentária e contábil do 
Distrito Federal, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17 de fevereiro de 2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, 
de 18 de fevereiro de 2011. 
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4.5.3. Detalhamento do Desembolso dos Pagamentos 
4.5.4. Condições para autorização dos pagamentos dos equipamentos 
4.5.5. Estação Rádio Base (ERB): Pagamento efetuado por unidade instalada de Estação Rádio Base (ERB) ao 
final de cada uma das três fases da etapa dois relativa aos fornecimentos de equipamentos, e que ocorrerá após 
término de instalação, apresentação do certificado de IOP tipo TMO do qual conste certificada e aprovada, a 
funcionalidade de comunicação de dados TEDS e a respectiva aceitação pela contratante, tendo sido comprovado 
perfeito funcionamento de todo o conjunto de equipamentos que comporão cada ERB e o conjunto das ERBs da 
respectiva fase da etapa 2. 
4.5.6. Portadora Adicional TETRA: Pagamento efetuado por unidade instalada, que ocorrerá após término de 
instalação de cada unidade e respectiva aceitação pela contratante, mediante comprovação do perfeito 
funcionamento da unidade em conjunto com demais equipamentos que comporão cada ERB e ao final de cada 
uma das três fases da etapa dois relativa aos fornecimentos de equipamentos. 
4.5.7. Estação de Despacho: Pagamento efetuado por unidade instalada, que ocorrerá após término de 
instalação de cada unidade e respectiva aceitação pela contratante, mediante comprovação do perfeito 
funcionamento da unidade e ao final da 3ª fase da etapa 2, relativa aos fornecimentos de equipamentos. 
4.5.8. Controladoras, principal e secundária: Pagamento unitário efetuado após término de instalação de cada 
unidade e respectiva aceitação pela contratante, tendo sido comprovado perfeito funcionamento em conjunto com 
as ERBs já instaladas até ocorrência do evento de recebimento das respectivas controladoras e ao final de cada 
uma das duas primeiras fases da etapa dois relativa aos fornecimentos de equipamentos. 
4.5.9. Condições para autorização dos pagamentos dos Sistemas 
4.5.10. Sistema de Gerenciamento de Elementos TETRA: Pagamento único efetuado após término de 
instalação de todas as Estações Rádio Base (ERBs) e respectiva aceitação pela contratante, tendo sido 
comprovado perfeito funcionamento do sistema em conjunto com todas as ERBs que comporão toda a solução 
contratada. 
4.5.11. Sistema Automático de Localização de Veículos – AVL: Pagamento único efetuado após término de 
instalação de todas as Estações Rádio Base (ERBs) e respectiva aceitação pela contratante, tendo sido 
comprovado perfeito funcionamento do sistema em conjunto com todas as ERBs que comporão toda a solução 
contratada. 
4.5.12. Condições para autorização dos pagamentos dos Serviços 
4.5.13. Serviços de Instalação, Integração, Supervisão, planejamento e Testes: Pagamento unitário efetuado 
após término da Integração, Supervisão, planejamento e Testes de cada uma das três fases da etapa dois relativa 
aos fornecimentos de equipamentos e respectiva aceitação pela contratante, tendo sido comprovado perfeito 
funcionamento do sistema em conjunto com todas as ERBs já instaladas e que comporão o conjunto de toda a 
solução contratada, o valor do pagamento total corresponderá à fração de um vinte e cinco avos do valor total 
contratado multiplicado pelo número de ERBs instaladas em cada uma das três fases da segunda etapa. 
4.5.14. Treinamento oficial do fabricante: Pagamento efetuado por evento realizado, que ocorrerá após o 
término do respectivo treinamento e após emissão e entrega de certificados que comprovem participação de 
pessoal da contratante. 
4.5.15. Operação Assistida mensal 24X7: Pagamento efetuado mensalmente, por serviço comprovadamente 
prestado no mês anterior à emissão da respectiva Nota Fiscal de Prestação de Serviço, tendo com o início da 
prestação de serviço o final da 1ª fase da 2ª etapa relativa ao fornecimento dos equipamentos. 
4.5.16. Suporte 24X7: Pagamento efetuado mensalmente, por serviço comprovadamente prestado no mês 
anterior à emissão da respectiva Nota Fiscal de Prestação de Serviço, tendo com o início da prestação de serviço 
o final da 1ª fase da 2ª etapa relativa ao fornecimento dos equipamentos. 

4.5.17.  Planilha de detalhamento das condições de efetivação dos pagamentos 

Item Descrição 
Forma 
pagamento 

Período de desembolso 

1 
Equipamentos TETRA 
(Estação Rádio Base 
com 8 portadoras) 

Por unidade 
instalada 

Após término de instalação e 
aceitação da unidade ao 

término de fase 
correspondente da 2ª etapa 
relativa ao fornecimento de 

equipamentos. 
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2 

Equipamentos TETRA 
(Estação Rádio Base 
com 4 portadoras, 
expansível até 8 
portadoras). 

Por unidade 
instalada 

Após término de instalação e 
aceitação da unidade ao 

término de fase 
correspondente da 2ª etapa 
relativa ao fornecimento de 

equipamentos 

3 
Portadora Adicional 
TETRA 

Por unidade 
instalada 

Após término de instalação e 
aceitação da unidade ao 

término de fase 
correspondente da 2ª etapa 
relativa ao fornecimento de 

equipamentos 

4 Controladora principal Única vez 

Após término de instalação e 
aceitação da unidade ao 

término de fase 
correspondente da 2ª etapa 
relativa ao fornecimento de 

equipamentos 

5 
Controladora 
redundante 

Única vez 

Após término de instalação e 
aceitação da unidade ao 

término de fase 
correspondente da 2ª etapa 
relativa ao fornecimento de 

equipamentos 

6 
Sistema de 
Gerenciamento de 
Elementos TETRA 

Única vez 
Após término de instalação e 
aceitação de todas as ERBs 

7 Estação de Despacho 
Por unidade 
instalada 

Após término de instalação e 
aceitação da unidade quando 

do final de cada uma da 3ª 
fase da etapa 2, relativa aos 

fornecimentos de 
equipamentos. 

8 
Sistema Automático de 
Localização de Veículos 
– AVL 

Única vez 
Após término de instalação e 
aceitação de todas as ERBs 

9 
Serviços de Instalação, 
Integração, Supervisão, 
Planejamento e Testes. 

Por unidade 
realizada 

Após término da Integração, 
Supervisão, planejamento e 

Testes das ERBs contratadas 
e instaladas quando do 

término de cada uma das 
fases da 2ª etapa, relativa ao 

fornecimento de 
equipamentos. 

10 
Treinamento oficial do 
fabricante  

Por evento 
realizado 

Após término de realização e 
certificação. 

11 
Operação inicial e 
Assistida mensal 24X7 

Mensalmente 
Após comprovação de 
prestação do serviço 

referente ao mês anterior. 

12 
Suporte técnico 24X7 
por 12 meses 

Mensalmente 
Após comprovação de 
prestação do serviço 

referente ao mês anterior. 
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5. CRONOGRAMA DE ENTREGA 
5.1. Etapa de Fornecimento e Instalação dos Equipamentos e prestação de serviços e garantias 
5.2.  Buscando ordenar e orientar cronologicamente e logisticamente as etapas do processo de implantação 
dos equipamentos da infraestrutura de Radiocomunicação Digital - PMR (Professional Mobile Radio), o 
fornecimento: dos equipamentos, dos serviços e da garantia destes, os fornecimentos ocorrerão em etapas e 
fases ao logo da vigência do contrato da forma a seguir, tendo seus prazos máximos de execução definidos no 
cronograma de execução e recebimento constantes do item 5.7 do presente Termo de Referência: 
5.3. 1ª Etapa – Projeto Executivo, correspondente à etapa de elaboração e aceitação do projeto executivo do 
Sistema de radiocomunicação, tendo esta etapa duração máxima de 60 dias corridos contados a partir da 
assinatura do contrato, esta etapa será dividida e 2 (duas) fases, onde na primeira a Contratada irá realizar os 
estudos técnicos com o propósito de elaborar e apresentar à Contratante, o Projeto Executivo em até 45 dias 
corridos, contados a partir da assinatura do contrato. Na segunda fase da 1ª etapa, a PMDF por meio de comissão 
de policiais militares realizará a avaliação em até 15 dias corridos, contados a partir do recebimento do Projeto 
executivo, aprovando-o ou determinado devidas adequações e/ou correções. 
5.4. 2ª Etapa - Fornecimentos, correspondente a etapa de fornecimento, instalação e aceitação dos equipamentos 
e sistemas de gerência e AVL do Sistema de radiocomunicação, sendo que esta 2ª etapa será dividida em 3 (três) 
fases distintas de fornecimento e que garantam a instalação total da infraestrutura e sua operação de acordo com 
as necessidades operacionais da PMDF, tendo esta etapa duração máxima de 180 dias corridos contados a partir 
da conclusão da 1ª etapa, quando da aprovação pela PMDF do Projeto executivo elaborado pela CONTRATADA. 
5.4.1. As fases da 2ª Etapa obedecerão à seguinte ordem: 
5.4.1.1. Fase 1 - correspondente à instalação e ativação das ERBs da área geográfica de atuação do CPRM 
(Comando de Policiamento Regional Metropolitano), nesta fase deverão ser fornecidos e instalados os 
equipamentos e sistemas destinados ao gerenciamento, comutação e comutação de toda a infraestrutura e ainda 
deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos e sistemas destinados à implantação do Master Site, bem 
como todas as ERBs que proporcionarão cobertura de sinal para parte da área geográfica do perímetro urbano do 
Distrito Federal, compreendendo as cidades de Brasília – DF, Cruzeiro – DF, Lago Sul – DF, Guará – DF, 
Candagolândia – DF garantido cobertura de sinal de Rádio TETRA nestes locais em até 120 (cento e vinte) dias 
corridos, contados a partir da aprovação pela PMDF, do projeto executivo elaborado pela Contratada. 
5.4.1.2. Fase 2 - correspondente à instalação e ativação das ERBs da área geográfica de atuação dentro do 
perímetro urbano do DF dos CPRS, CPRO e CPRL (Comandos de policiamento regional Sul, Oeste e leste, 
respectivamente), nesta fase deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos e sistemas destinados à 
implantação do segundo Site Principal, bem como todas ERBs que proporcionarão cobertura de sinal para área 
geográfica das demais cidades, no restante da área geográfica do perímetro urbano do Distrito Federal, garantido 
cobertura de sinal de rádio em todas as cidades em até 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da 
aprovação pela PMDF, do projeto executivo elaborado pela Contratada; 
5.4.1.3. Fase 3 - correspondente à instalação e ativação das ERBs da área geográfica de atuação fora do 
perímetro urbano do DF, nesta fase deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos e sistemas destinados à 
implantação das ERBs que comporão a área geográfica fora da área geográfica do perímetro urbano do Distrito 
Federal, nas diversas cidades do Distrito Federal, garantido cobertura de sinal de radio em todo o território do DF, 
em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir aprovação pela PMDF, do projeto executivo elaborado 
pela Contratada. 
5.5. 3ª Etapa – Garantia dos equipamentos, sistemas e serviços: correspondente à etapa na qual deverão ser 
prestados os serviços de garantia, operação assistida e suporte técnico em conformidade com o presente Termo 
de Referência, tendo esta etapa duração mínima de 12 meses corridos contados a partir da conclusão da 1ª fase 
da 2ª etapa. 
5.6. Cronograma das etapas e fases do fornecimento e garantia da Solução pretendida 
5.6.1. Para que todas as etapas e fases da implantação total do Sistema de radiocomunicação ocorram serão 
necessários pelo menos 18 meses contados a partir da assinatura do contrato, uma vez que a instalação total 
dos equipamentos ocorrerá em até sejam transcorridos 240 dias, contados a partir da contratação e a garantia e 
os serviços de garantia de funcionamento tais como: suporte técnico e operação assistida, a ela relacionados, 
somente terão início a partir da conclusão da 1ª fase da 2ª etapa e, portanto, verifica-se a necessidade de que a 
vigência do contrato seja superior ao período de 12 meses, mais precisamente de 18 meses, conforme 
cronograma a seguir: 
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5.7. Planilha do Cronograma das Etapas e fases dos fornecimentos e serviços 
 

Etapa Fase Evento  Nº dias para 
execução do 

evento 

Nº dias a partir da 
assinatura do 

contrato 

1ª 1ª Projeto executivo - elaboração 45 45 

1ª 2ª Projeto executivo - aprovação 15 60 

2ª 1ª Instalação ERBs da região central de 
Brasília  

120 180 

2ª 2ª Instalação ERBs do perímetro urbano 
de todas as cidades do DF. 

150 210 

2ª 3ª Instalação ERBs fora do perímetro 
urbano de todas as cidades do DF. 

180 240 

3ª 1ª Início dos serviços de suporte técnico e 
operação assistida em garantia 

360 180 

3ª 2ª Término dos serviços de suporte 
técnico e operação assistida em 
garantia 

Término dos 360 
dias de serviços 

540 

 
5.8.  PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DOS BENS 
5.9. Os equipamentos que serão fornecidos em prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias de acordo com o 
cronograma de entrega constante do item 5.7 e os serviços serão executados durante os 18 (dezoito) meses da 
vigência do Contrato de acordo com o previsto no presente Termo de Referência. 
 
6. LOCAL DE ENTREGA 
6.1. Os itens especificados neste Termo de Referência deverão ser entregues e instalados nos locais descritos no 
anexo A1 deste termo, bem como no item 3.2.6.3 do presente Termo; 
6.2. Horário para entrega: conforme horário de expediente da Corporação; 
6.3. Os itens especificados neste Termo de Referência deverão ser instalados no Distrito Federal, nos locais 
indicados à Contratada pela Contratante, conforme disposto neste Termo de Referência. 
 
7. ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
7.1. Prazo para entrega 
O prazo para a entrega do objeto da licitação, nas condições previstas no presente Termo de Referência, 
obedecerá ao previsto no Projeto Executivo, não podendo ultrapassar o período de 180 (cento e oitenta) dias 
contados a partir da data da aprovação pela PMDF do projeto executivo elaborado pela Contratada.  
 
7.2. Recebimento provisório 
O recebimento provisório se dará com a entrega e instalação dos equipamentos, após conferência/vistoria da 
Comissão ou Equipe de fiscalização do Contrato da PMDF. 
 
7.3. Recebimento definitivo 
Caso a Comissão ou Equipe de fiscalização do Contrato, constate qualquer divergência entre o material fornecido 
ou sua instalação e o previsto no Termo de Referência, deverá recusar o seu recebimento. 
O objeto contratado somente passará à condição de recebido mediante uma inspeção promovida por esta 
Comissão, que avaliará a especificações técnicas, quantidade, funcionamento, em conformidade com o Termo de 
Referência, sendo que a partir da data do recebimento definitivo, se iniciará a contagem do período de garantia. 
 
7.4. Testes de Aceitação dos Equipamentos Fornecidos e Instalados 
Os recebimentos, parcial e definitivo dos equipamentos e sistemas fornecidos e instalados ocorrerão após a 
realização de testes de aceitação que comprovem o funcionamento dos mesmos em conformidade com todas as 
suas funcionalidades e demais características descritas no presente Termo e integrantes do padrão PMR TETRA. 
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7.5. Teste de Aceitação de ERBs 
Para efeito de entendimento, compreende-se como na região geográfica a ser coberta por uma ERB, como sendo 
região de uma célula. 
Para cada ERB instalada deverão ser realizados testes de cobertura de sinal na região geográfica que 
teoricamente deverá ser coberta pela ERB (célula), levando-se em consideração o estudo teórico de prospecção 
de cobertura de sinal resultante do Projeto Executivo fornecido pela Contratada. Os testes deverão ser realizados 
em pelo menos 10 (dez) pontos geográficos distintos dentro de cada célula, estes testes deverão ser realizados 
por meio da utilização de estações móveis e portáteis disponibilizadas pela Contratada e sem ônus para a 
Contratante durante a vigência do Contrato, as estações disponibilizadas deverão ser fornecedores diversos, 
conforme marcas e modelos constantes dos Certificados de IOP TMO da solução contratada. 
Os testes verificarão o funcionamento ou não das funcionalidades disponíveis na solução contratada, inclusive as 
funcionalidades de TEDS, a qualidade da cobertura de sinal e sua área geográfica atendida. 
 
7.6. Teste de Aceitação de Controladoras 
Para cada Controladora instalada, deverão ser realizados testes de que indiquem perfeito funcionamento da 
unidade conforme descrição das especificações técnicas constantes do Termo de referência.  
Os testes verificarão o funcionamento ou não das funcionalidades disponíveis na solução contratada, inclusive as 
funcionalidades de controle das ERBS instaladas no Distrito Federal. 
 
8. Previsão dos desembolsos  
8.1. Desembolsos estimados para os equipamentos e sistemas 

Nº dias a partir da 
assinatura do contrato 

Valores de desembolsos 

45 R$ 0,00 

60 R$ 0,00 

180 R$ 6.098.415,04 

210 R$ 6.104.725,82 

240 R$ 5.413.368,93 

Valor Total R$ 17.616.509,79 

 
8.2. Desembolsos estimados para os serviços 
 

Nº dias a partir da 
assinatura do contrato 

Valores de desembolsos 

45 R$ 0,00 

60 R$ 0,00 

180 R$ 1.398.042,60 

210 R$ 1.544.659,00 

240 R$ 935.032,90 

270 R$ 146.616,40 

300 R$ 146.616,40 

330 R$ 146.616,40 

360 R$ 146.616,40 

390 R$ 146.616,40 

420 R$ 146.616,40 

450 R$ 146.616,40 

480 R$ 146.616,40 

510 R$ 146.616,40 

540 R$ 146.616,40 

Valor total R$ 5.343.898,50 
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9.  ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA 
9.1. Serviços relativos à assistência técnica durante vigência contratual compreendem os serviços descritos no 
item 3.2.20 e seus subitens e no item 3.2.21 e subitens. 
9.2. Da garantia 
9.3. Disposições Gerais 
9.4. O período de garantia de equipamentos e serviços deverá atender o período mínimo de 12 (doze) meses; 
9.5. Os equipamentos deverão ser garantidos contra quaisquer defeitos de fabricação, a contar da data de 
recebimento definitivo do bem; 
9.6. A cobertura de garantia por parte do fabricante, quando superior ao estabelecido no item 9.4, estará limitada 
ao que constar no termo de garantia ou equivalente de seus produtos, não conflitando com o Código de Defesa do 
Consumidor; 
9.7. O período de garantia tem seu início quando a CONTRATANTE realizar o recebimento definitivo dos 
equipamentos de cada uma das 3 fases da etapa 2 (etapa de fornecimento e instalação dos equipamentos);   
9.8. Após o recebimento do sistema, durante o prazo de vigência contratual, a CONTRATADA deverá assistir com 
técnicos acompanhados de pessoal indicado pela CONTRATANTE o funcionamento do sistema. 
9.9. A CONTRATADA deve garantir que os equipamentos fornecidos serão apropriados para suportar, nos locais 
onde serão instalados, as condições climáticas constantes das especificações técnicas, simultaneamente e sem 
prejuízo das características técnicas estabelecidas no Contrato. 
9.10. A CONTRATADA deve garantir a qualidade e o funcionamento dos equipamentos, e de cada uma de suas 
partes componentes do sistema, separadamente, de acordo com as características descritas neste documento, 
ressalvadas os casos de manutenção inadequada ou operação incorreta por parte da CONTRATANTE. 
9.11. A CONTRATADA deverá estar apta a atender chamados encaminhados pela CONTRATANTE ao Centro de 
Atendimento da CONTRATADA, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, para solução 
de problemas decorrentes de defeitos e falhas nos produtos, Sistema de Gerência ou Equipamento/software, ou 
seja, incluídos os problemas decorrentes do fato do produto não realizar uma funcionalidade especificada ou 
esperada. 
9.12. O número de chamados estabelecidos no item anterior não deve possuir limitação nem restrição durante a 
vigência do contrato. 
9.13. Os atendimentos deverão cumprir o estabelecido na Classificação de Eventos / Grau de Serviço Desejado, 
descritos nas Tabelas 1 e Tabela 2, respectivamente dos itens 12.2 e 12.3. 
9.14. A CONTRATADA, sem ônus para a Contratante, será responsável pelos deslocamentos de sua equipe 
técnica aos locais de sites (ERBs e Controladoras) da rede de radiocomunicação, onde serão realizados os 
serviços técnicos de manutenção, configuração, programação e outros necessários à garantia do perfeito 
funcionamento do sistema de radiocomunicação TETRA.  
9.15. Manutenção de Hardware 
9.16. As unidades que apresentarem defeitos durante o período de garantia deverão ser encaminhadas à 
CONTRATADA para recuperação. 
9.17. A troca de qualquer unidade defeituosa deverá ser realizada em conformidade com os prazos estabelecidos 
nas Tabelas 1 e Tabela 2 deste Termo de Referência.  
9.18. A unidade defeituosa deverá ser imediatamente substituída pela CONTRATADA por outra com iguais 
características técnicas até o limite de tempo necessário para o reestabelecimento do sistema, conforme previstos 
no item 12.3, e a unidade defeituosa deverá ser reparada pela CONTRATADA em um prazo de até tantos dias 
corridos contados da notificação emitida pela CONTRATANTE, não podendo ser ultrapassado o Tempo máximo 
para solução definitiva do problema, conforme previstos no item 12.3; 
9.19. Caso a unidade defeituosa não possa ser devolvida reparada neste prazo, a CONTRATADA deverá 
substituí-la por outra, tecnicamente igual ou superior, de modo a manter o perfeito funcionamento do sistema de 
radiocomunicação; 
9.20. Quando da devolução da unidade reparada, junto a ela, deve ser apresentado obrigatoriamente relatório 
técnico com, pelo menos, as seguintes informações: 
a. Código da unidade; 
b. Número de série; 
c. Falha informada; 
d. Falha constatada; 
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e. Ação para retirada da falha; 
f. Componentes substituídos/ajustes realizados; 
g. Número de série da unidade substituta (no caso de substituição da unidade enviada); 
h. Razão da substituição da unidade. 
9.21.  Fornecedor deve informar a Falha Constatada, assim como propor sugestões para correção destas. 
9.22.  A CONTRATADA deve informar a falha constatada, assim como propor sugestões para correção destas 
quando cabível. 
9.23.  Caso não haja atendimento ao prazo de dias previstos no item 9.18 e 12.3; para a entrega das unidades 
reparadas e/ou substitutas, o período de garantia para estas unidades será automaticamente estendido pelo 
mesmo tempo do atraso ocorrido. 
9.24. A CONTRATANTE rejeitará e devolverá à CONTRATADA, qualquer unidade reparada ou substituta, sempre 
que constatar: dano em qualquer de suas partes, observadas em inspeção visual; funcionamento fora das 
especificações originais; defeito constatado durante a execução de testes para verificação de funcionamento. O 
tempo em dias corridos, contado entre a comunicação da irregularidade à CONTRATADA e a efetiva reposição da 
unidade defeituosa, 
será computado como atraso para efeito de penalização. 
9.25. Caso, durante o período de garantia, o MTBF (Mean Time Between Failures ou Tempo Médio Entre Falhas) 
da(s) unidade(s) /equipamento(s) não atinja o valor definido em contrato, independente de qualquer outra ação a 
ser tomada pela CONTRATADA, este deverá fornecer tanta(s) unidade(s) /equipamento(s) quanto forem 
necessárias para restabelecer o MTBF contratado, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
9.26. A CONTRATADA deve enviar relatórios trimestrais confrontando o MTBF calculado com o real, durante a 
vigência da garantia. 
9.27. A CONTRATADA deve substituir qualquer unidade que apresente defeito na ativação dentro de um prazo de 
48 (quarenta e oito) horas. 
9.28. Manutenção de Software 
9.29. A CONTRATADA deve disponibilizar, sem ônus, a atualização de novas versões do(s) software(s) e 
firmware(s) fornecido(s), ou de parte(s) dele(s), decorrentes da evolução funcional ou correções do(s) 
anteriormente fornecido(s). 
9.30. Cabe à CONTRATADA informar quando da disponibilidade de novas versões e atualizações, assim como 
quanto aos respectivos procedimentos de instalação. Por nova versão entende-se produto que, mesmo sendo 
comercializado com novo nome, número de versão ou marca, retenha as funcionalidades exigidas na presente 
especificação técnica. 
9.31. A CONTRATANTE reserva-se o direito de aceitar ou não atualizações no software, firmware ou parte deles, 
as quais impliquem em ônus. No caso da atualização ser do interesse da CONTRATADA ou estar sendo realizada 
para corrigir falha apresentada, a mesma deve se responsabilizar pelos custos envolvidos inclusive eventuais 
trocas de hardware. 
9.32. A CONTRATADA deve garantir que uma nova versão do software ou firmware contenha todas as funções 
das versões anteriores e que a introdução desta não prejudique a interoperabilidade da mesma na rede. 
9.33. A CONTRATADA deve garantir a independência entre a correção de defeitos (patches) e a geração de 
novas versões do software ou firmware, a menos que não acarrete ônus adicional à CONTRATANTE. 
9.34. A CONTRATADA deverá garantir o correto funcionamento de todo software instalado (gerência e 
equipamento) durante um período mínimo de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo; 
9.35. O prazo estimado e acordado para o atendimento de retorno das unidades reparadas mencionadas no item 
anterior constitui-se em referência máxima para o estabelecimento desta cláusula. Deverá ser considerado o prazo 
que vier a ser informado para o tempo médio de reparo (MTTR), para efeito de contratação. 
9.36. Durante todo o período de garantia, nos casos comprovados de mau funcionamento, a CONTRATADA 
obriga-se a substituir, recuperar e/ou modificar os softwares e firmwares instalados, sem ônus de qualquer 
natureza à CONTRATANTE, de modo a ajustá-los aos resultados que atendam às especificações técnicas 
solicitadas para o equipamento quanto para a parte de gerência. 
 
10. VISTORIA PRÉVIA 
10.1. As licitantes interessadas em conhecer a infraestrutura de sites de telecomunicações que serão utilizados 
para a Infraestrutura de ERBs do Sistema de Rádio Comunicações a ser adquirido poderão realizar vistoria técnica 
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para verificar, dentre outros: espaço físico, aterramento, instalações de energia elétrica, refrigeração dos abrigos, 
torres e sistemas de enlace de dados, bastando encaminhar solicitação de visita à Diretoria de Telemática da 
PMDF por meio de correspondência oficial endereçada para SAIS AE 04, Brasília-DF, Anexo do QCG 
PMDF/DITEL, fone 55-61-31905809 ou através de email para ditel.telecom@pm.df.gov.br; 
10.2. As vistorias poderão ser realizadas no período compreendido entre a publicação do edital e dois dias úteis 
antes da abertura da sessão pública, sempre em dias úteis e no horário de expediente da contratante de 
13h00min horas as 19h00min horas; 
10.3.  Os locais onde se encontram instalados os sites da PMDF e as controladoras, constam no anexo A1 do 
presente Termo de Referência e no seu item 3.2.6.3; sendo que os deslocamentos da equipe técnica da licitante 
aos locais citados deverão ocorrer á suas expensas; 
10.4.  A licitante que realizar a vistoria técnica citada no item 3.2.7.12, deverá assinar Termo de vistoria de 
instalações de infraestrutura de telecomunicações, comprovando ter ciência das condições técnicas das 
instalações e das adequações técnicas que deverão ser realizadas para a correta implantação e instalação do 
objeto pretendido por este Termo de Referência; 
10.5.  A licitante que não tiver o interesse de realizar a vistoria técnica citada no item 3.2.7.12, deverá assinar 
Termo de conhecimento de instalações de infraestrutura de telecomunicações (Anexo VII do Edital), comprovando 
ter ciência das condições técnicas das instalações e das adequações técnicas que deverão ser realizadas para a 
correta implantação e instalação do objeto pretendido por este Termo de Referência; 
10.6. A não realização das citadas vistorias técnicas não desobriga a Contratada de realizar todas as adequações 
técnicas necessárias à instalação das ERBs nos locais disponibilizados pela PMDF deverão ser realizadas pela 
Contratada sem ônus para a Contratante; 
10.7. Os termos de vistoria de instalações de infraestrutura de telecomunicações e de Termo de conhecimento de 
instalações de infraestrutura de telecomunicações deverão ser entregues na fase de habilitação. 
 
 
11. FISCALIZAÇÃO 
11.1.  A execução do contrato será acompanhada, controlada e fiscalizada por uma Comissão ou Equipe 
fiscalização, formada por policiais militares previamente nomeados que desempenharão as funções de Gestor do 
contato, de fiscal técnico do contato, de fiscal requisitante do contato e de fiscal administrativo do contato, sendo 
que seu presidente será denominado “Gestor do contrato”. 
11.2.  O Gestor do contrato será indicado pela CONTRATANTE. 
11.3.  Durante a execução do objeto contratado caberá à CONTRATANTE, diretamente ou por quem vier a indicar, 
o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições do presente Termo de Referência, bem como vistoriar as 
instalações da LICITANTE a fim de verificar as condições para atendimento. 
11.4.  Para os fins de fiscalização, a CONTRATANTE registrará em relatório as deficiências verificadas na 
execução do contrato, encaminhando cópia à CONTRATADA, para a imediata correção das irregularidades 
apontadas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste 
contrato. 
11.5.  A ausência ou omissão da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das 
responsabilidades previstas neste contrato. 
11.6.  A CONTRATADA deverá indicar o seu preposto, e informar a CONTRATANTE. 
11.7.  Os fiscais do Contrato serão os responsáveis por todas as atividades pertinentes ao projeto, tais como 
planejamento, execução, monitoramento e controle. 
11.8.  Os fiscais do Contrato serão responsáveis pelo acompanhamento do contrato, administrativamente. Estes 
deverão interagir para solucionar qualquer assunto administrativo que impacte na execução do contrato. 
11.9.  A CONTRATANTE poderá designar fiscal (ais) de campo. 
11.10.  Cabe à comissão ou equipe de fiscalização do Contrato efetuar o acompanhamento e fiscalização, bem 
como, atestar os serviços prestados pelos profissionais contratados, nos termos da legislação vigente. 
11.11.  A comissão ou equipe de fiscalização do Contrato deverá realizar visitas regulares aos locais de 
instalação, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar o andamento das atividades da CONTRATADA. 
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12. INDICADORES DE NÍVEL DE SERVIÇOS 
12.1. Os eventos relativos aos serviços em garantia de Suporte técnico e Operação Assistida a serem prestados 
serão classificados conforme descrito na Tabela 01, sendo sua criticidade definida pela CONTRATANTE na 
ocasião da identificação do evento pela CONTRATADA e seu reporte para a CONTRATANTE. 
 
12.2. Classificação dos Eventos 

(A) EMERGENCIAL 

Criticidade emergencial onde são consideradas todas as falhas de 
funcionamento cujas consequências provoquem paralisação dos serviços de 
radiocomunicação na rede, do tráfego de voz e dados, paralisação dos 
sistemas de gerenciamento e do AVL, ou recursos de manutenção remota da 
rede e que exigem ação corretiva imediata, a qualquer hora do dia, ou dia da 
semana.  
Ex: Falha da gerência de elementos, ou sistemas de suporte à operação, 
inoperância das Unidades controladoras, inexistência parcial ou total de 
radiocomunicação, simultaneamente em várias ou em todas ERBs do sistema 
de radiocomunicação. 

(B) ALTA PRIORIDADE 

São situações que exigem atenção imediata em função de causar 
degradação severa no serviço. Tais situações, em sua maioria, classificam-se 
como sendo de criticidade alta.  
Ex: Alarmes contínuos de perda de sincronismo momentâneo ou perda de 
redundância ou situação de funcionamento parcial dos sistemas de suporte à 
operação, ou ainda falhas em alguns canais e ou grupos de conversação em 
determinadas ERBs do sistema de radiocomunicação ou ainda a inexistência 
parcial ou total de radiocomunicação em uma determinada ERB do sistema 
de radiocomunicação. 

(C) MÉDIA PRIORIDADE 

Situações que não prejudicam significativamente o funcionamento dos 
sistemas / serviços. São perturbações que afetam uma área específica de 
determinada funcionalidade, cuja degradação embora tolerada pelo sistema 
como um todo constitua em anormalidade e mau funcionamento.  
Ex: Alarmes reconhecidos pela supervisão e gerência sem indicativo claro da 
causa, falha no reconhecimento parcial dos acessos e comandos não críticos 
dos sistemas, 

Tabela 1 – Classificação de Eventos 

 

12.3. Níveis de Atendimento 

Nível Severidade 
Tempo de 

Atendimento 
Técnico 

Tempo para 
Resposta de 
Diagnóstico 

Tempo para 
Restabelecimento do 

Sistema 

Tempo para 
Solução Definitiva 

do Problema 

A EMERGENCIAL Até 1/2 hora Até 1/2 hora Até 2 horas Até 5 dias úteis 

B 
ALTA 

PRIORIDADE 
Até 1 hora Até 1 hora Até 4 horas Até 10 dias úteis 

C 
MÉDIA 

PRIORIDADE 
Até 2 horas Até 2 horas Até 8 horas Até 15 dias úteis 

Tabela 2 – Níveis de Atendimento 

12.3.1. O tempo de atendimento técnico previsto no item 12.3, compreende o tempo necessário para que sejam 
iniciadas as ações técnicas de manutenção no local onde esteja ocorrendo falhas de funcionamento em 
equipamentos ou sistemas, tendo contagem de prazo iniciada quando a Contratada tomar ciência da falha; 
12.3.2. O tempo para resposta de diagnóstico previsto no item 12.3, compreende o tempo necessário para que 
após iniciadas as ações técnicas de manutenção no local onde esteja ocorrendo falhas de funcionamento em 
equipamentos ou sistemas, sejam diagnosticadas as falhas e detectados os componentes, equipamentos e 
sistemas danificados, tendo contagem de prazo de iniciada quando do encerramento do prazo do tempo de 
atendimento técnico; 
12.3.3. O tempo para restabelecimento do Sistema previsto no item 12.3, compreende o tempo necessário para 
que depois de diagnosticadas as falhas e detectados os componentes, equipamentos e sistemas danificados, os 
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mesmos possam ser substituídos por outros com mesmas características técnicas, tendo contagem de prazo de 
iniciada quando do encerramento do tempo para resposta de diagnóstico; 
12.3.4. O tempo para solução definitiva do problema previsto no item 12.3, compreende o tempo necessário para 
que os componentes, equipamentos e sistemas danificados possam ser reparados pela Contratada e devolvidos 
aos seus locais de origem, tendo contagem de prazo de iniciada no primeiro dia útil depois de diagnosticado o 
problema ou falha de componentes, equipamentos e sistemas danificados e o encerramento do prazo quando da 
entrega definitiva dos itens reparados. 
12.3.5. O somatório dos tempos acima descritos será computado na fração de tempo em que elementos da rede 
TETRA possam estar indisponíveis e o somatório dos tempos gastos durante o período de 30 dias não poderá ser 
superior à margem percentual de tempo aceitável para a indisponibilidade de elementos da rede TETRA, e caso 
esta margem seja ultrapassada por falha na prestação dos serviços e atendimento dos níveis de disponibilidade 
previstos no item 12.4, a contratada estará sujeita as penalidades previstas no edital.  
 

12.4. Nível de Disponibilidade 
Elemento da rede TETRA Nível de Disponibilidade ao longo do período de 30 dias ou 720 horas 

Estação Controladora, Sistema de gerenciamento e Sistema AVL. 99,00% do tempo 

Estação Rádio Base, Estação de despacho e demais equipamentos. 95,00% do tempo 

Tabela 3 – Nível de Disponibilidade 
 

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
13.1. Dos aspectos técnicos da proposta 
13.1.1. Todas as especificações constantes deste Termo de referência devem ser consideradas como mínimas e 
necessárias para a qualificação das propostas. Assim, a LICITANTE pode apresentar em sua proposta 
equipamentos, serviços ou sistemas que superem as características técnicas aqui descritas, tanto em 
dimensionamento quanto em funcionalidades. Entretanto, como se trata de contratação pelo melhor preço, será tal 
proposta julgada em condições de igualdade com a de outros LICITANTES que apresentarem propostas 
habilitadas; 
13.1.2. Todos os componentes necessários ao perfeito funcionamento de cada um dos itens do objeto devem 
estar discriminados e especificados na proposta comercial da LICITANTE; 
13.1.3. Qualquer item adicional à Planilha de Formação de Preço, que vier a ser necessário para garantir o 
perfeito funcionamento, quando ocorrer à implantação em campo, será de total responsabilidade da LICITANTE, 
não cabendo ônus algum à CONTRATANTE; 
13.1.4. Entende-se como perfeito funcionamento: compatibilidade do objeto com todas as descrições deste 
documento e seus anexos, bem como o atendimento às exigências da legislação vigente; 
13.1.6. As propostas devem conter toda documentação técnica necessária para subsidiar o julgamento técnico das 
soluções ofertadas, incluindo outros documentos que a LICITANTE julgar necessário; 
13.1.7. Poderão, ainda, os LICITANTES apresentarem quaisquer considerações e informações importantes que os 
LICITANTES julgarem necessárias e relevantes; 
13.1.8. A proposta deverá conter os seguintes documentos, os quais deverão ser apresentados, 
preferencialmente, em papel e em mídia eletrônica; 
13.1.9. Planilhas de Formação de Preço para cada item, detalhando individualmente os preços e nos quantitativos 
estimados dos componentes, software, serviços de instalação, frete, impostos, assim como quaisquer outros 
insumos que signifiquem custos financeiros; 
13.1.10. Declaração de Garantia da Não Descontinuação dos Equipamentos; 
13.1.11. Folders e outros documentos de divulgação comercial dos equipamentos; 
13.1.12. Resumo do Escopo de Fornecimento, incluindo detalhamento técnico dos equipamentos ofertados, 
contendo especificações técnicas de cada equipamento e a forma como a solução ofertada irá funcionar com o 
conjunto de equipamentos ofertados; 
13.1.13. Catálogos técnicos no idioma de origem ou inglês devidamente detalhados e que contenham no mínimo 
todas as especificações técnicas descritas e requeridas no presente Termo de referência e/ ou outros documentos 
de divulgação técnica dos equipamentos ofertados; 
13.1.14. Catálogos técnicos detalhados na língua portuguesa e que contenham no mínimo todas as especificações 
técnicas descritas e requeridas no presente Termo de referência e/ ou outros documentos de divulgação técnica 
dos equipamentos ofertados; 
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13.1.15. No resumo do Escopo de fornecimento deverá constar preenchida a tabela técnica constante do item 
13.1.17 que será analisada, avaliada e comparada com os demais documentos técnicos exigidos no presente 
termo de Referência; 
13.1.16. No preenchimento da citada tabela deverá ser considerada a unidade de medida específica de cada item. 
 

13.1.17. Tabela técnica dos equipamentos ofertados 

Item Equipamento/S
istemas 

Especificação técnica Dados da 
especificação 

1 ERB Banda de RF  

2  Largura dos canais de RF em kHz.  

3 ERB Sensibilidade estática do receptor em 
dbm. 

 

4 ERB Capacidade de assinantes  

5 ERB Certificação TEDS (sim ou não)  

6 ERB Certificação MSPD (sim ou não)  

7 ERB Certificação SSPD (sim ou não)  

8 ERB Quantidade mínima de portadoras  

9 ERB Quantidade máxima de portadoras  

10 ERB Quantidade mínima de portadoras 
TEDS 

 

11 ERB Quantidade máxima de portadoras 
TEDS 

 

12 ERB BER  
13 ERB Potência do transmissor em Watts e 

dbm 
 

    

14 Controladoras Quantidade mínima de ERBs 
suportadas 

 

15 Controladoras Quantidade máxima de ERBs 
suportadas 

 

16 Controladoras Quantidade mínima de Estações de 
despacho suportadas 

 

17 Controladoras Quantidade máxima de Estações de 
despacho suportadas 

 

18 Controladoras Quantidade mínima de Estações de 
móveis suportadas - (terminais de radio) 

 

19 Controladoras Quantidade máxima de Estações de 
móveis suportadas - (terminais de radio) 

 

20 Controladoras Quantidade mínima de Grupos de        
conversação suportados 

 

15 Controladoras Quantidade máxima de Grupos de 
conversação suportados 

 

    

Esta tabela deverá ser encaminhada juntamente com os catálogos. 

14. DOCUMETOS A SEREM APRESENTADOS NO ATO DA CONTRATAÇÃO 
14.1. Por ocasião da celebração do contrato, será exigida da licitante toda documentação exigida em lei, no edital, 
e ainda, os abaixo relacionados: 
14.2. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA; 
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14.3. Relação dos profissionais técnicos e do profissional com nível de formação superior na área de engenharia 
de Telecomunicações ou correlatas, devidamente registrado no CREA, em qualquer Estado do Brasil, detentor de 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, como engenheiro responsável e que comprove experiência de execução de 
serviços de implantação de rede de radiocomunicação, independente da tecnologia utilizada ou dimensão da rede, 
o qual será o responsável técnico da implantação dos equipamentos de radiocomunicação fornecidos; 
14.4. Caso a empresa estrangeira seja definida como responsável técnica pela execução dos serviços 
relacionados à instalação dos equipamentos ofertados, deverá apresentar os documentos constantes dos itens 
14.2 e 14.3, na forma da Resolução COFEA nº 444/2000; 
14.5. Manuais técnicos traduzidos para português/Brasil, relativos à operação e manutenção de todos os 
equipamentos a serem fornecidos. 
14.6. Certificado de Homologação emitido pela ANATEL, referente aos equipamentos de radiocomunicações e 
demais passíveis de certificação, conforme regulamentação vigente, arts. 3º, 4º e 39 da Resolução ANATEL nº 
242/2000 combinados com os artigos 19, 157, 158 e 163 da Lei nº 9.472/97;  
14.7. Declaração de que possuíra aparelhamento técnico adequado para a execução do objeto, discriminando as 
suas instalações, apresentando a relação do pessoal técnico especializado incumbido da execução dos serviços, 
com a indicação da qualificação profissional dos principais membros da sua equipe técnica; 
14.8. Atestado de capacidade técnica (A.C.T.), expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado que 
comprove que a LICITANTE tenha fornecido Sistema de Comunicações de Rádio Troncalizado COMPATÍVEL EM 
CARACTERÍSTICAS, COM O OBJETO deste Termo de Referência; 
14.9. Certificado de Interoperabilidade IOP do tipo TMO, expedido pelo organismo padronizador internacional 
normatizador da tecnologia TETRA, ou de Associação oficial de fabricantes de TETRA - TCCA, que comprove a 
realização de testes funcionais de interoperabilidade TMO dos equipamentos de infraestrutura ofertados e que 
comprove certificada e aprovada, a funcionalidade de TEDS; 
14.9.1. O Certificado de Interoperabilidade IOP do tipo TMO pode ser justificado pelas informações da própria 
Associação oficial de fabricantes de TETRA - TCCA disponibiliza para domínio e conhecimento público no 
endereço eletrônico: http://www.tandcca.com/interop/page/12611; onde consta ali disponibilizado em inglês que: 
“Interoperability developed for good reasons - The TETRA - critical communications Association developed the 
Interoperability Certification process and continues managing it to enable a truly open multi-vendor market for 
TETRA equipment and systems. The multi-vendor market gives concrete benefits both to the users in terms of wide 
portfolio of compatible equipment, fast development of new product models and competition; and to the industry in 
terms of wider accessible market, faster market take-up and better possibility to invest to new development”.  
14.9.2 Em outras palavras o site da TCCA descreve que: “a TCCA desenvolve e administra continuamente o 
processo de certificação de interoperabilidade para permitir um mercado verdadeiramente aberto com múltiplos 
fornecedores de equipamentos e de sistemas TETRA; este mercado garante benefícios concretos para os 
usuários como: amplo portfólio de equipamentos compatíveis, o rápido desenvolvimento de novos de produtos e 
de novos modelos e de equipamentos e uma ampla concorrência entre os fabricantes”; 
14.9.3. A Certificação das funcionalidades no Certificado de Interoperabilidade IOP do tipo TMO, garante aos 
potenciais clientes Contratantes de equipamentos TETRA, que de fato tais funcionalidades estarão disponíveis e 
funcionais para atendimento das especificações e necessidades técnicas dos Contratantes. 
 
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
15.1. Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições estabelecidas no EDITAL e em seus ANEXOS, 
comprovando, mensalmente e sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a sua regularidade. 
15.2. Prestar a Garantia de Execução Contratual de acordo com as condições estabelecidas no contrato. 
15.3. Fornecer documentação comprobatória de que os fornecimentos possuem garantia do fabricante de no 
mínimo 12 (doze meses). 
15.4. Providenciar, quando couber, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nos termos da Lei nº 
6.496/77. 
15.5. Garantir, durante o prazo de 18 (dezoito) meses de vigência do contrato, o fornecimento de todos os itens 
propostos, responsabilizando-se pelo pagamento de impostos, fretes, seguro, material, taxas e demais despesas 
que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto. 
15.6. Entregar, instalar, integrar e testar os produtos ou equipamentos adquiridos com qualidade, eficiência, 
presteza e pontualidade, em conformidade com os termos e prazos estabelecidos. 
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15.7. Aceitar a rejeição, no todo ou em parte, dos produtos ou dos equipamentos entregues em desacordo com o 
Edital e este Termo de Referência ou com a proposta que ensejou a contratação. 
15.8. Reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 
defeitos de fabricação ou que simplesmente não funcionem a contento, assim como substituir equipamentos e 
sistemas que, durante a vigência da garantia, comprovadamente não se mostrarem capazes de cumprir os 
padrões de desempenho, níveis de serviço, padrões de qualidade e funcionalidades estabelecidas por este termo 
dentro das condições reais de operação da rede. 
15.9. Responsabilizar-se pelo perfeito cumprimento do objeto do contrato, arcar com os eventuais prejuízos 
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por dolo ou 
culpa de seus empregados ou prepostos envolvidos na execução dos serviços, respondendo integralmente pelo 
ônus decorrente de sua culpa ou dolo na entrega dos serviços, o que não exclui nem diminui a responsabilidade 
pelos danos que se constatarem, independentemente do controle e fiscalização exercidos pelo CONTRATANTE. 
15.10. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, quaisquer anormalidades, que ponham em risco o êxito e o 
cumprimento dos prazos de execução dos serviços, propondo as ações corretivas necessárias. 
15.11. Prover mão de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente à perfeita prestação dos serviços. 
15.12. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e saúde do trabalho, previstas na legislação pertinente. 
15.13. Cumprir as condições de garantia, assistência técnica e suporte do objeto contratual de acordo com o 
Termo de Referência e seus anexos. 
15.14. No ato da entrega dos equipamentos, já ter homologado os rádios, e demais componentes do sistema nos 
órgão competentes; 
15.15. Prestar toda a assistência técnica, durante os 12 (doze) meses da vigência da garantia, prestando os 
serviços de garantia dos equipamentos e sistemas, serviços de suporte técnico e de operação inicial e assistida do 
sistema de radiocomunicação, todos em regime de 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia. 
15.16. Fornecer as devidas notas fiscais/faturas, nos termos da lei e cumprir todas as obrigações fiscais 
decorrentes da execução do contrato, responsabilizando-se por quaisquer custos e despesas decorrentes do 
fornecimento ou da prestação dos serviços, bem como pelas infrações fiscais daí advindas, quando a infração 
fiscal tenha resultado de sua obrigação. 
15.17. Manter todas as condições de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e qualificação técnica, que ensejaram a 
sua contratação, devidamente atualizadas, durante toda a vigência do contrato, sem ônus para o CONTRATANTE, 
bem como a aplicação das demais penalidades. 
15.18. Entregar as documentações eventualmente solicitadas pela CONTRATANTE no prazo estabelecido. 
15.19. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sempre que necessário. 
15.20. Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informações e dados, contidos em quaisquer mídias e 
documentos, que seus empregados ou prepostos vierem a obter em função dos serviços prestados à 
CONTRATANTE, respondendo pelos danos que venham a ocorrer. 
15.21. Contratar todos os seguros a que estiver obrigada pelas leis brasileiras, em qualquer tempo, sem ônus para 
a CONTRATANTE. 
15.22. Fornecer à CONTRATANTE, os manuais dos equipamentos, objeto do Contrato, em português do Brasil. 
15.23. Repassar todo o conhecimento adquirido ou produzido na execução dos serviços para os técnicos da 
CONTRATANTE. 
15.24. Garantir a execução dos serviços sem interrupção, substituindo, caso necessário, sem ônus para a 
CONTRATANTE, qualquer profissional por outro de mesma qualificação ou superior em até 5 dias úteis. 
15.25. Manter seus empregados, quando nas dependências da CONTRATANTE ou de suas parceiras, nos locais 
da prestação dos serviços (estações), devidamente identificados com crachá subscrito pela CONTRATADA, no 
qual constará, no mínimo, sua razão social, nome completo do empregado e sua fotografia. 
15.26. Responsabilizar-se por quaisquer acréscimos ou ônus adicionais decorrentes de falha ou omissão no 
projeto técnico, quando de sua autoria, conforme especificações técnicas descritas neste Termo de Referência e 
seus anexos. 
15.27. Informar ao responsável da CONTRATANTE, antes do efetivo envio dos equipamentos e materiais, o local 
de entrega, o volume e a data prevista para a chegada. 
15.28. Enviar uma cópia da Nota Fiscal, imediatamente após sua emissão, aos responsáveis pela execução das 
atividades de controle fiscal da CONTRATANTE. 
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15.29. Fornecer, quando se aplicar, os respectivos Certificados de Registro homologados junto à ANATEL para os 
produtos que compõem a solução ofertada. Para referência, a CONTRATADA deverá informar-se sobre as 
premissas de certificação, via INTERNET, através da website www.anatel.gov.br. 
15.30. Fornecer, à CONTRATANTE, bens novos, de manufatura recente, de primeira qualidade e de tecnologia de 
vanguarda, não só no que se refere à matéria-prima utilizada para sua fabricação, mas, também, no que tange a 
design e técnica empregada. Consideram-se novos, para os efeitos deste dispositivo, os bens que forem 
submetidos ao seu primeiro uso e não tenham sofrido reparo e/ou reconstrução, ou não tenham sido instalados 
anteriormente, ainda que como teste. 
15.31. Garantir o fornecimento dos sobressalentes necessários, por um período de 10 (dez) anos. No caso de não 
dispor de sobressalente para o bem correspondente, deverá indicar um sobressalente equivalente, com a garantia 
da qualidade e da funcionalidade dos bens adquiridos. A obrigação de reposição em comento será válida pelo 
período mínimo de 10 (dez) anos contados da data de entrega de cada um dos equipamentos. 
15.32. Remover quaisquer sobras e restos de materiais, às suas custas, dos locais de instalação, restituindo as 
dependências à CONTRATANTE, ao final dos serviços, conforme lhe foram entregues, respeitando as normas 
ambientais, responsabilizando-se ainda por quaisquer danos causados em decorrência do transporte ou dos 
serviços.  
15.33. Reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer 
irregularidades verificadas no fornecimento dos produtos e na execução dos serviços, bem como responsabilizar-
se por qualquer dano ou prejuízo daí decorrente. 
15.34. Manter as dependências da CONTRATANTE e de suas parceiras, utilizadas durante a execução dos 
serviços, em perfeitas condições de conservação e limpeza. 
15.35. Aceitar as determinações da CONTRATANTE, efetuadas por escrito, para a substituição imediata dos 
empregados cuja atuação, permanência ou comportamento forem, a seu critério, considerados prejudiciais e 
inconvenientes à execução dos serviços. 
15.36. Responder pelo cumprimento dos postulados legais, cíveis, trabalhistas e tributários vigentes no âmbito 
federal e do Distrito Federal. 
15.37. Prestar, de imediato, as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que venham a 
ser solicitados pelos agentes designados pela CONTRATADA. 
15.38. Não veicular publicidade ou qualquer informação quanto à prestação do objeto desta contratação sem 
prévia autorização da CONTRATANTE. 
15.39. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor atualizado do contrato. 
15.40. Dar início aos trabalhos a partir da data da assinatura do contrato; 
15.41. Não transferir a terceiros, os direitos e obrigações assumidas durante a prestação do serviço; 
15.42. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal até o quinto dia útil do mês subsequente: 
I – Comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do contrato; 
II – Comprovante do recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais; 
15.43. Deverá, após a assinatura do Contrato, nomear um preposto para facilitar os trâmites entre a 
CONTRATANTE e a CONTRATADA; 
15.44. Deverá garantir que a infraestrutura de ERBs TETRA funcione com pelo menos 3 (três) terminais de 
diferentes marcas com os recursos e funcionalidades constante no certificado de TMO; 
15.45. A Contratada deverá apresentar após a assinatura do contrato, conforme prazo máximo estabelecido no 
item 5.7 do presente Termo de referência, um projeto executivo do sistema de radiocomunicação digital TETRA, 
contendo os documentos técnicos e outros descritos no item 3.2.16 e seus subitens; 
15.46. Entregar os equipamentos no prazo estipulado no contrato, com o devido termo de garantia do produto ou 
equivalente, conforme prescreve o Art. 50 e seu parágrafo único da Lei Federal nº 8.078/90, devendo o objeto 
estar em perfeita sintonia com todas as exigências e especificações técnicas deste Termo de Referência; 
15.47. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 
15.48. Realizar a reposição dos produtos que apresentarem defeitos, vícios ou imperfeições, durante o prazo de 
vigência da garantia;  
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15.49. Apresentar quando da entrega dos equipamentos, a documentação de comprovação da origem dos bens 
importados ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de rescisão contratual 
conforme previsto Art. 3º, inciso III do Decreto Federal 7.174/2010; 
15.50. Garantir os níveis de disponibilidade dos equipamentos, sistemas e serviços conforme item 12 do presente 
termo de Referência. 
 
16. ANEXOS 
16.1. Anexo “A 1” - Localização dos Sites PMDF; 
16.2. Anexo “A 2” - Dados da Rede PMDF; 
16.3. Anexo “A 3” - Mapa Indicativo do Perímetro Urbano do Distrito Federal; 
16.4. Anexo “A 4” – Abreviaturas; 
16.5. Anexo B - Pesquisa Mercadológica (Propostas Comerciais); 
16.6. Anexo C - Termo de Ciência da declaração de manutenção de sigilo e das normas de segurança vigentes no 
órgão Contratante; 
16.7. Anexo D - Termo de Compromisso de manutenção de sigilo e respeito as normas de segurança vigentes no 
órgão Contratante. 
 
17. AUTORES DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
Aquisição de Infraestrutura de Radiocomunicação Digital - PMR (Professional Mobile Radio) de padrão aberto 
TETRA para aplicação em comunicações críticas de Segurança Pública 
 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
I n t eg ran t e  

T écn i co  
I n t eg ran t e  

Req u i s i t an t e  
I n t eg ran t e  

Ad mi n i s t ra t i vo  

 
 
 
 

Getulio Oliveira dos Santos – 
CAP QOPMEC 

Matrícula: 17.463-7 

 
 
 
 
 

Clauder Costa de Lima – MAJ 
QOPM 

Matrícula: 50.572-2 
 

 
 
 
 
 

Leonardo dos Santos Alves – 
1º SGT QPPMC 

Matrícula: 18.486-1 
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ANEXO “A 1” AO TERMO DE REFERÊNCIA - LOCALIZAÇÃO DOS SITES PMDF 

 

Item Site Cidade Latitude Longitude Altura 

1 14 BPM PLANALTINA 15 36 38.86 S 47 39 05.15 W 100 

2 17 BPM ÁGUAS CLARAS 15 50 33.15 S 48 01 56.37 W 100 

3 18 BPM CEILÂNDIA 15 47 40.63 S 48 08 34.32 W 100 

4 26 BPM SANTA MARIA 16 01 01.07 S 48 01 05.54 W 100 

5 27 BPM RECANTO DAS EMAS 15 54 56.35 S 48 06 00.50 W 100 

6 4º DER SÃO SEBASTIÃO 15 53 53.10 S 47 36 31.1 W 100 

7 9 BPM GAMA 16 02 02.32 S 48 03 29.71 W 80 

8 13 BPM SOBRADINHO 15 39 15.15.5 S 47 47 40.34 W 80 

9 16 BPM BRAZLÂNDIA 15 41 07.90 S 48 11 48.44 W 80 

10 21 BPM SÃO SEBASTIÃO 15 54 13.24 S 47 46 38.00 W 80 

11 CAEP TAGUATINGA 15 47 53.50 S 48 03 33.79 W 80 

12 BPRV SOBRADINHO 15 41 26.60 S 47 51 07.40 W 80 

13 JARDIM SÃO SEBASTIÃO 16 00 59.9 S 47 22 45.80 W 80 

14 2 BPM TAGUATINGA 15 49 57.40 S 48 03 38.85 W 60 

15 3 BPM BRASÍLIA 15 46 43.96 S 47 54 34.28 W 60 

16 5 BPM LAGOA SUL 15 50 18.77 S 47 52 04.24 W 60 

17 7 BPM CRUZEIRO 15 47 30.50 S 47 55 46.40 W 60 

18 19 BPM SÃO SEBASTIÃO 15 54 19.30 S 47 48 34.00 W 60 

19 MASTER 1 BRASÍLIA 15 49 51.67 S 47 56 30.69 W 60 

20 MASTER 2 BRASÍLIA 15 49 51.67 S 47 56 30.69 W 60 

21 PRV 251 BRAZLÂNDIA 15 36 48.25 S 48 11 52.44 W 60 

22 FERCAL SOBRADINHO 15 36 03.59 S 47 52 18.67 W 60 

23 RIO PRETO PLANALTINA 15 45 46.90 S 47 29 30.80 W 60 

24 BPMA CANDANGOLÂNDIA 15 51 23.62 S 47 56 56.90 W 50 

25 4 BPM GUARÁ 15 50 27.80 S 47 57 53.40 W 50 

26 11 BPM SAMABAIA 15 52 25.01 S 48 05 44.41 W 50 

27 20 BPM PARANOÁ 15 45 39.75 S 47 46 56.51 W 50 

28 25 BPM 
NÚCLEO 

BANDEIRANTE 
15 52 53.90 S 47 57 48.30 W 50 

29 CIA 8BPM CEILÂNDIA 15 50 43.00 S 48 07 16.30 W 50 

30 Incra 8 BRAZLÂNDIA 15 44 32.40 S 48 10 08.70 W 50 

31 DNIT SANTA MARIA 15 58 44.10 S 47 59 30.70 W 50 

32 RPMONT RIACHO FUNDO 15 52 44.40 S 48 01 47.00 W 50 

33 PADF SÃO SEBASTIÃO 16 00 00.20 S 47 33 39.00 W 50 

34 TABATINGA SÃO SEBASTIÃO 15 49 16.90 S 47 34 16.20 W 50 

35 
PCS 

CEILAND 
CEILÂNDIA 15 49 01.42 S 48 06 09.89 W 50 pt 

36 PRV 128 PLANALTINA 15 31 41.40 S 47 37 20.60 W 50 pt 
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ANEXO “A 2” AO TERMO DE REFERÊNCIA – DADOS DA REDE PMDF 
 

A Rede Corporativa da Polícia Militar do Distrito Federal para interligação de suas unidades 
contempla uma estrutura organizada em quatro partes principais, com seus respectivos equipamentos: 
1. Gerência: Composta pelo equipamento 5620 SAM, responsável pela gerência e segurança da rede; 
2. Rede IP (7750 SR e 7210 SAS SAS-M), Composta por roteadores centrais 7750 SR e de borda 7210 SAS-M, 
responsáveis pelo tráfego IP/MPLS. 
3. Backhaul (9500 MPR): Composta por equipamentos 9500 MPR, responsáveis pela transmissão via rádio nos 
anéis. 
4. Acesso (API 175, OAW 4704 e OS 6250): Composta por switch OS 6250 e Access Points API 175, 
equipamentos responsáveis pelo acesso de borda. Também está incluso o equipamento OAW 4704, que é 
utilizado para gerência do acesso Wi-Fi. 

 
1. Topologia Lógica da Rede 
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ANEXO “A 3” AO TERMO DE REFERÊNCIA – MAPA INDICATIVO DO PERIMETRO URBANO 
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ANEXO “A 4” AO TERMO DE REFERÊNCIA – ABREVIATURAS 

 
 
ACELP: Algebraic code-excited linear prediction 
AKS: Authentication Key Server 
AL: Ambience Listening 
AP: Access Priority 
API: Application Program Interface 
AVL: Automatic Vehicle Location 
BIC: Barring of Incoming Calls 
BOC: Barring of Outgoing Calls 
BWAN: Broadband Wireless Access Network 
C4I: Command, Control, Communications, Computers and Intelligence 
CAD: Call Authorized by Dispatcher 
CCK: Common Cipher Key 
CF: Call Forwarding 
CHAP: Challenge Handshake Authentication Protocol 
CI: Call Identification 
CLIP: Caller Line Identity Presentation 
DCK: Derived Cipher Key 
DGNA: Dynamic Group Number Assignment 
DL: Discreet Listening 
DSCP: Differential Services Code Point 
EMC: ElectroMagnetic Compatibility 
EMS: Element Management System 
ETS: Emergency Telecommunication System 
FCAPS: Fault-management, Configuration, Accounting, Performance and Security 
GSSI: Group Short Subscriber Identity 
GUI: Graphical User Interface 
ID: Identification Number 
IP: Internet Protocol 
ISSI: Individual Short Subscriber Identity 
LE: Late Entry 
LRRP: Location Request/Response Protocol 
MCCH: Main Control Channel 
MS: Mobile Stations 
MS-ISDN: Mobile Station Integrated Services Digital Network 
NMS: Network Management System 
NTP: Network Time Protocol 
OTAR: Over The Air Rekeying 
PAP: Password Authentication Protocol  
PC: Priority Call 
PCC: Pre-emptive Priority Call 
PTT: Push To Talk 
QoS: Quality of Service 
SCCH: Secondary Control Channel 
SCK: Static Cipher Key 
SDS: Short Data Messages 
SDS-TL: SDS Transport Layer 
SFPG: Security and Fraud Prevention Group 
SSI: Short Subscriber Identity 
TCP: Transmission Control Protocol 
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TEA: TETRA Encryption Algorithms 
TMO: Trunked mode operation 
TPI: Talking Party Identification 
UDP: User Datagram Protocol 
VPN: Virtual Private Networking 
XML: Extensible Markup Language 
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ANEXO II 
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

   A _________________________________________, por meio de seu representante, vem apresentar proposta de preços para prestação de 

serviços de Governança de Tecnologia da Informação, referente ao Pregão nº 482014 – PMDF, conforme abaixo: 

Item Descrição QTD 
Valores Máximos 

Unitários em R$ 

Valores 

Máximos Totais 

em R$ 

VALORES UNITÁRIOS 

PROPOSTO 

VALORES TOTAIS 

PROPOSTOS 

1 
Equipamentos TETRA (Estação Rádio Base 

com 8 portadoras) 
20 R$ 512.859,05 R$ 10.257.181,00 

  

2 

Equipamentos TETRA (Estação Rádio Base 

com 4 portadoras, expansível até 8 

portadoras). 

05 R$ 297.241,34 R$ 1.486.206,70 

  

3 Portadora Adicional TETRA 20 R$ 63.226,09 R$ 1.264.521,80   

4 Controladora principal 1 R$ 969.824,54 R$ 969.824,54   

5 Controladora redundante 1 R$ 976.135,32 R$ 976.135,32   

6 
Sistema de Gerenciamento de Elementos 

TETRA 
1 R$ 515.863,39 R$ 515.863,39 

  

7 Estação de Despacho 40 R$ 47.698,55 R$ 1.907.942,00   
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8 
Sistema Automático de Localização de 

Veículos – AVL 
1 R$ 238.835,04 R$ 238.835,04 

  

9 
Serviços de Integração, Supervisão, 

Planejamento e Testes de ERB – TETRA. 
25 R$ 139.804,26 R$ 3.495.106,50 

  

10 Treinamento oficial do fabricante 3 R$ 29.798,40 R$      89.395,20   

11 Operação Inicial e Assistida mensal 24X7 12 R$ 84.212,26 R$ 1.010.547,12   

12 Suporte técnico 24X7 12 R$ 62.404,14 R$ 748.849,68   

Valores Totais R$ 22.960.408,29   

VALOR TOTAL PROPOSTO (Em reais)¹  

1
 Valor a ser inserido no comprasnet 

 
Prazo de validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias corridos da data de realização do certame. 
Declaro cumprir plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências do edital. 
 
Nome da empresa:       Endereço:     
Banco/agência/conta: 
CNPJ:         Telefone/fax:       
Email: 
 
 
Local e Data 
 
 

[Nome do Representante Legal da Empresa] Cargo e Assinatura 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 
 
A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº 
______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ 
_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em 
conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88, que não possui em seu 
quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 
   

__________________________________ 
Local e Data 

 
 

_____________________________________ 
[Nome do Representante Legal da Empresa] 

Cargo 
 
 
 

ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EM CONDIÇÕES 
DE USUFRUIR O TRATAMENTO FAVORECIDO PREVISTO NA LC Nº 123/2006. 

 
 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº 
______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ 
_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que cumpre os requisitos legais para a 
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte e que está apta a usufruir do tratamento 
favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra 
nas situações relacionadas no §4º do referido artigo. 
 
 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 
 
 
 

_____________________________ 
Representante Legal 

Cargo 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº 
______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ 
_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA para fins do disposto no artigo 2º da Lei 
Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a CONTRATANTE, bens, 
embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, 
provenientes do objeto do Pregão nº ____/2013 – PMDF, e que dará o destino legalmente estabelecido para a 
deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos. 

 
__________________________________ 

Local e Data 
_____________________________________ 
[Nome do Representante Legal da Empresa] 

Cargo 
 
 
 

ANEXO VI 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal nº ___/___ - 
___, nos termos do Padrão nº 08/2002. 
Processo nº __________________. 
 

Cláusula Primeira – Das Partes 
O Distrito Federal, por meio de sua ______________, representado por _________________, na 

qualidade de _____________, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, 
Financeira e Contábil do Distrito Federal e ________________, doravante denominada Contratada, CGC nº 
________________, com sede em _________, neste ato representada por ______________, na qualidade de 
______________. 

 
Cláusula Segunda – Do Procedimento 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº  ______ (fls. ______), da Proposta 
de fls. _____ e da Lei nº 8.666 21.06.93. 

 
Cláusula Terceira – Do Objeto 

O Contrato tem por objeto a aquisição de ____________, consoante especifica o Edital de _________ nº 
__________ (fls. ____) e a Proposta de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo. 

 
Cláusula Quarta – Da Forma de Fornecimento 

A entrega do objeto processar-se-á de forma parcelada, conforme especificação contida no Edital de 
_______ nº ___ (fls. ___) e na Proposta de fls. ___, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, 
art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela 
autoridade competente para celebrar o Contrato. 
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Cláusula Quinta – Do Valor 

5.1 - O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______(_______) ser 
atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, 
de ______, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) 
orçamento(s) seguinte(s). 

 
Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
 
I – Unidade Orçamentária: 
II – Programa de Trabalho: 
III – Natureza da Despesa: 
IV – Fonte de Recursos: 
6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, emitida 

em _______, sob o evento nº ________, na modalidade ____________. 
 

Cláusula Sétima – Do Pagamento 
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do 

Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidado até ___(_____) dias de sua 
apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato. 

 
Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 

O contrato terá vigência de ______ meses, a contar da data de sua assinatura. 
 

Cláusula Nona – Da garantia 
A garantia ou assistência técnica do bem está especificada em Termo de Garantia, anexo a este 

Contrato. 
 

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal 
O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa. 
 

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 
11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 
 
I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, 

resultantes da execução do Contrato; 
II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 
11.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da 

prestação de serviço. 
11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 
11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual 
12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com 

amparo no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, vedada a  modificação do objeto. 
 
12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização 

financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite 
do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 
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Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades 

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a 
Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a 
rescisão unilateral. 

 
Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução 

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma 
das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do 
Contrato. 

 
Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão 

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo 
processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, 
sujeitando-se a Contratada às conseqüências determinadas pelo art. 80 desse diploma lega, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis. 

 
Cláusula Décima Sexta – Dos  débitos para com a Fazenda Pública 

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em 
Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, 
ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

 
Cláusula Décima Sétima – Do Executor 

O Distrito Federal, por meio de sua ______________, designará um Executor para o Contrato, que 
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 

 
Cláusula Décima Oitava  - Da Publicação e do Registro 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na 
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias 
daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento na Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal. 
 
Cláusula Décima Nona – Do Foro 

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do 
presente Contrato. 

 
Brasília, _____ de ___________ de 20__ 
 

Pelo Distrito Federal: 
Pela Contratada: 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISTORIA PRÉVIA 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

(Nome).........................................responsável legal da empresa:........................, 

CNPJ nº .................................................................................................................................. 

Endereço: ................................................................................................................... ............ 

Fone:...........................................................Fax: .................................................. 

E-mail: ....................................................................................................................... ........ 

 

Declara que renuncia à Vistoria Prévia, nos termos do item 10 do edital, aos locais de instalações dos 

equipamentos objeto do Edital de Pregão Eletrônico nº 48/2014, e o quadro técnico da empresa tomou 

conhecimento das reais condições de execução, bem como coletaram informações de todos os dados e 

elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as 

garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que 

represento. 

 

(Cidade) – (UF), ........... de ........................ de 2014. 

 

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa: 

 

 

......................................................................................... 

 

Carteira de Identidade: ................................................. 

Órgão Expedidor: .............................. 

 

(Obs. Encaminhar juntamente com os documentos habilitatórios) 


