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 EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) DE ÂMBITO INTERNACIONAL 
OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIOCOMUNICAÇÃO  

 
 
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) INTERNACIONAL Nº   01/2015 
PROCESSO Nº 022.000.03218/2014-6 
DATA DA REALIZAÇÃO: 10/03/2015 
HORÁRIO: a partir das 08:30 horas 
LOCAL: Auditório da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
do Estado de Sergipe (Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 
49.015-320 – Aracaju/SE). 
 
 

A Secretaria de Estado da Segurança Pública, através da Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, e esta Pregoeira, a sra. KARINA CALASANS 
DO NASCIMENTO (e-mail:  karina.nascimento@seplag.se.gov.br), designada pela 
Portaria nº 1859, de 25 de abril de 2014, tornam público para conhecimento dos 
interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á 
licitação na modalidade PREGÃO (presencial), de âmbito internacional, do tipo 
MENOR PREÇO, objetivando a AQUISIÇÃO DE SISTEMA DIGITAL PARA 
REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RADIOCOMUNICAÇÃO 
DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONTEMPLANDO AS POLICIAS 
CIVIL, MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E PERICIAS NOS 75 MUNICIPIOS DO 
ESTADO DE SERGIPE,  conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital, 
sob o regime de empreitada integral, que será regida pela Lei federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas 
regulamentares e legislações aplicáveis à espécie, especialmente o Decreto 
Estadual nº 26.531, de 14 de outubro de 2009. 

 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 
seus anexos, que dele fazem parte integrante.  
 
Os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação serão 
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do 
Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame. 
 
Para que um documento proveniente do exterior seja aceito nesta licitação, é 
necessária sua autenticação pelo respectivo consulado e tradução por tradutor 
juramentado para a língua portuguesa, efetuada no Brasil, como determina o § 4º, 
do artigo 32, da lei 8.666/1993. 
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I – DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETO 
 
1. DA JUSTIFICATIVA 
 
Em 27/09/2013 o Governo de Sergipe e a União assinaram o Acordo de Cooperação 
para implementação do Programa Brasil Mais Seguro no estado e uma Matriz de 
Responsabilidades, na qual estão estabelecidas ações para a prevenção e redução 
de homicídios no estado. Dentre as ações dessa matriz pactuada está o eixo 
aperfeiçoamento tecnológico, que prevê investimentos em soluções tecnológicas 
que potencializem, otimizem e integrem as ações dos órgãos de segurança pública e 
justiça criminal, proporcionando ferramentas modernas, integradoras e seguras, para 
qualificar as ações de prevenção e repressão a criminalidade nos municípios com 
alta incidência criminal no estado. Para isso foram firmados vários convênios com o 
estado, sendo um deles o convênio nº 389/2013 (Siconv nº 793378/2013), que tem 
como etapas no plano de trabalho a aquisição de um sistema de rádio comunicação 
digital para reestruturação do Parque Tecnológico da Secretaria de Segurança de 
Sergipe. 
 
O referido projeto foi aprovado tendo em vista que no estado de Sergipe, assim 
como nos demais Estados da região nordeste, a radiocomunicação entre os órgãos 
de segurança pública é totalmente analógica, sem nenhuma segurança e não existe 
estrutura integrada de monitoramento, comando e controle. Neste contexto, se 
justifica a reestruturação do parque tecnológico de radiocomunicação dos Órgãos de 
Segurança Pública de Sergipe, com implantação de sistema de rádio comunicação 
digital, seguro, confiável, permitindo desta forma a integração entre diferentes 
usuários através do uso de protocolo de padrão mundial para comunicação rádio 
digital. 
 
 
 
2. DO OBJETO 
 
 
A licitação tem por objeto a aquisição de sistema digital para reestruturação do 
parque tecnológico de radiocomunicação dos órgãos de segurança pública, 
contemplando as policias civil, militar, corpo de bombeiros e pericias nos 75 
Municipios do Estado de Sergipe que deverá contemplar o método de acesso em 
TDMA, padrão PMR, com recursos de localização via GPS, com receptor interno 
integrado ao transceptor, compreendendo o fornecimento de infraestrutura, 
equipamentos, materiais, serviços de instalação, ativação, configuração, testes de 
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aceitação, operação assistida de no mínimo 90 (NOVENTA) dias e manutenção 
preventiva e corretiva, e Suporte Técnico (SLA) pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, contados do encerramento da operação assistida e demais insumos, para 
uso nas comunicações de voz operacionais, sem fio, entre seus operadores de 
campo e entre estes e a Central de Operações (CIOSP), localizada na Av. São 
Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, Aracaju/SE, de acordo com as 
especificações técnicas do Termo de Referência – Anexo I deste edital, conforme 
convênio nº 389/2013 (Siconv nº 793378/2013). 
 
A cobertura deverá abranger 100% dos municípios do Estado de Sergipe, inclusive o 
limite com municípios de outros Estados que fazem divisa com Sergipe, com no 
mínimo 95% de confiabilidade para os terminais fixos, móveis e portáteis. O sistema 
deve ser concebido de forma a proporcionar que no mínimo 30 (trinta) grupos 
distintos e privados de conversação, possam se comunicar entre si, com a central de 
operações ou qualquer um outro grupo que seja selecionado em seu equipamento, 
em qualquer região do Estado de Sergipe, independente de onde estejam os 
usuários. Uma vez selecionado em seu equipamento o grupo de conversação o 
usuário poderá comunicar-se com os demais integrantes de seu grupo, mesmo 
estando em trânsito em qualquer região do Estado, sem que seja necessário a 
mudança de canal. 
 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO 
 
1. Poderão participar deste Pregão os interessados que se enquadrem no ramo de 
atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste Edital, a saber: 
 
a) empresas brasileiras; 
 
b) empresas estrangeiras que não funcionem no Brasil, mas que detenham 
representação legal no país, com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa e judicialmente; 
 
c) empresas estrangeiras em funcionamento no Brasil, desde que devidamente 
autorizada por Decreto e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, ou na condição 
de consorciada com empresa nacional; 
 
d) consórcio de empresas, na forma prevista no art. 33, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
III - DA VISITA TÉCNICA E CONHECIMENTO DO PRÉ-PROJETO 
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1. As empresas interessadas em participar desta licitação deverão realizar visitas 
técnicas aos pontos previstos para instalação dos sítios elencados no Termo de 
Referência, situados nas localidades indicadas e constantes do Anexo VII deste 
Edital e conhecer o diagrama básico do pré-projeto, as quais deverão ser agendadas 
através da PM4 representada pelo Tenente Coronel Edenisson Santos da Paixao, 
ou por e-mail edenisson.paixao@pm.se.gov.br , fone: (79) 8867-6969, respeitando-
se os prazos estipulados neste certame licitatório. As visitas técnicas deverão ser 
agendadas desde a publicação do edital  até o prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis anteriores à sessão de abertura da licitação, no horário das 07:00 às 13:00 (de 
segunda a sexta-feira).  Nestas visitas técnicas serão emitidos atestados 
comprovando sua realização e que a Licitante tomou total conhecimento das 
características dos serviços pretendidos. 
 
2. Os atestados de visita técnica  (Modelo conforme ANEXO VII) deverão ser 
apresentados juntamente com a Habilitação – Envelope nº 2. 
 
IV - DO CREDENCIAMENTO 
 
1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a) Tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou cooperativa, ou 
empresário individual, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro empresarial, registrado na Junta Comercial; ou, tratando-se de sociedade 
não empresária, ato constitutivo atualizado registrado no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência dessa investidura. 
 
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da 
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na 
alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
c) Tratando-se de representante de empresas estrangeiras que não funcionem no 
país, o termo de representação legal no Brasil, com indicação de poderes 
expressos, para, em nome da representada, receber citação e responder 
administrativa e/ou judicialmente, bem como formular lances, negociar preços, 
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame. 
 
d) tratando-se de representante de consórcio de empresas, o compromisso público 



 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

 
 
 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015-320 – Aracaju/SE  

� Telefone: (0xx79)-3226-2284-Telefax: (0xx79)-3226-2246. 

 
 

5 

ou particular de constituição do consórcio, com poderes expressos para representar 
o consórcio em todas as fases do procedimento licitatório, inclusive para interpor e 
desistir de recursos, firmar o contrato e praticar todos os atos necessários, 
acompanhado do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 
comercial, registrado na Junta Comercial da empresa líder do consórcio. 
 
1.1 Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 10 do item IX 
deste edital, a qualidade de microempresa ou de empresa de pequeno porte deverá 
estar expressa no documento apresentado em cumprimento às disposições da 
alínea “a” do subitem 1. 
 
2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto. 
 
3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, 
sendo que cada um poderá representar apenas uma credenciada. 
 
 
V - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
1. A Proponente deverá apresentar uma declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II deste 
Edital, declaração esta que deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2; 
 
2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua 
parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE N.o 1 - PROPOSTA  
PREGÃO INTERNACIONAL Nº 01/2015 
PROCESSO n. 022.000.03218/2014-6 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:  
 
ENVELOPE N.o 2 – HABILITAÇÃO 
PREGÃO INTERNACIONAL Nº 01/2015 
PROCESSO n. 022.000.03218/2014-6 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:  
 
3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas 
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páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 
procurador, juntando-se a procuração. 
 
4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia 
acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da 
Equipe de Apoio, devendo ser observadas as disposições previstas neste edital 
quanto à documentação proveniente do exterior. 
 
A Proposta de Preços a ser apresentada deve seguir o que constitui o Anexo III e 
Anexo IV. 
 
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA 
 
1. A proposta de preços deverá conter os elementos a seguir indicados: 
 
a) nome, endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone, fax, endereço eletrônico (se 
houver) e, em caso de empresas consorciadas, além desses, deverá constar cópia 
do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos 
consorciados, do qual deverá, com clareza e precisão, constar indicação da 
empresa responsável pelo consórcio, que deverá atender às condições de liderança 
fixadas neste edital, ficando incumbida de todos os entendimentos com o Pregoeiro; 
 
b) Número do Processo e do Pregão; 
 
c) Descrição do objeto da presente licitação, e, relativamente aos equipamentos, a 
indicação da procedência, catálogo técnico original contendo dimensões, peso, 
qualidade, características de fabricação, marca e modelo do produto cotado, 
certificado de homologação da ANATEL, suficiente à perfeita avaliação e 
confrontação com as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I 
deste Edital); 
 
d) Planilha de proposta comercial (Anexo III e Anexo IV), contendo os preços totais, 
expressos em algarismo, em moeda corrente nacional, Euro ou dólar dos Estados 
Unidos da América e por extenso. Na proposta, as licitantes (nacionais ou 
estrangeiras) deverão demonstrar, em separado, quais os tributos incidentes sobre o 
produto, discriminando as respectivas hipóteses de incidências, base de cálculo e 
alíquotas. Caso isenta, a proponente deverá declarar a isenção, bem como, o 
detalhamento de preços de acordo com a especificação dos equipamentos, 
componentes, materiais e serviços a serem fornecidos para a aquisição de que 
cuida esta licitação e especificados no Termo de Referência – Anexo I deste Edital; 
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d.1) O valor da proposta poderá ser expresso em moeda corrente nacional, Euro ou 
em dólar dos Estados Unidos da América; 
 
d.2) A conversão em moeda nacional será feita pela taxa de conversão do câmbio 
de venda vigente no dia anterior à data designada para a licitação, disponível no 
sítio: http://www.bcb.gov.br/TXCAMBIO link “EURO” ou “Dólar Americano”, ficando 
o(s) valor(es) do câmbio(s) utilizado(s) consignado na ata de abertura da licitação.   
 
e) As propostas ofertadas por licitantes brasileiras, ou empresas em consórcio, 
devem conter o preço apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de 
qualquer encargo, financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos 
deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 
exemplo: transportes, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 
diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente 
licitação; 
 
f) As propostas ofertadas por licitantes estrangeiras, por licitantes brasileiras 
representantes de empresa estrangeira ou por consórcio entre empresas estrangeira 
com brasileira, devem conter o preço sem inclusão de qualquer encargo financeiro 
ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do 
lucro, o valor de todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes e todas 
as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o fornecimento do objeto da 
presente licitação, de acordo com o incoterms DDU, versão Incoterms ® 2010. 
Todos os riscos de perdas e danos das mercadorias são assumidos pelo vendedor 
até a entrega no local designado, a ser realizado em nome da Secretária de 
Segurança Pública do Estado de Sergipe – SSP/SE. 
 
g) A proposta apresentada por licitante sediada no exterior, caso apresentada em 
língua estrangeira, deverá vir acompanhada da tradução para a língua portuguesa 
por tradutor juramentado, tradução esta feita no Brasil, em papel timbrado da 
mesma. O original deverá, ainda, ser legalizado pela autoridade consular brasileira 
do país de origem. 
 
h) Qualquer tributo, custo ou despesa, direto ou indireto, relacionado com o 
fornecimento do objeto da presente licitação, omitido ou incorretamente cotado na 
proposta, será considerado como incluso no preço, não sendo possível pleitear 
acréscimos sob esse argumento. 
 
i) Prazo de Validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias. 
 
j) garantia e assistência técnica pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, 
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contados do recebimento definitivo do objeto e encerramento da operação asistida. 
 
k) Os custos do depósito alfandegário, e por eventuais trânsitos aduaneiros ou 
trânsito com a mercadoria já nacionalizada decorrentes da chegada dos 
equipamentos em outra localidade, serão de responsabilidade do licitante.  
 
l) O preço proposto deverá considerar incidências ou isenções de todos os custos do 
processo de importação, tais como: despesas de armazenagem,  AFRMM, 
transporte rodoviário em regime de DTA e DI, embalagem, seguro internacional, 
todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino,  desembaraço aduaneiro e 
quaisquer outros ônus que porventura possa recair  sobre o processo de importação, 
até a efetiva entrega, sem nenhum ônus adicional para a Contratante. 
 
m) Será da exclusiva e total responsabilidade do licitante obter, dos órgãos  
competentes, seja no exterior, seja no Brasil, informações sobre a incidência ou não 
de tributos, impostos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento do 
objeto  desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, considerando os 
respectivos gravames nas suas propostas, não se admitindo alegação de 
desconhecimento de incidência tributária ou outras correlatas. 
OBS: Para confirmação das alíquotas de tributação dos produtos importados 
informados pelos Licitantes Estrangeiros, será consultado através do código NCM do 
Produto o “Simulador de Tratamento Tributário e Administrativo das Importações” no 
site da Receita Federal no endereço: 
www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/SimuladorImportacao/default.htm 
 
n) Aos licitantes estabelecidos no Brasil não se aplica a condição da SSP/SE como 
importador, visto que eventual objeto importado deverá ser nacionalizado sob inteira 
responsabilidade da proponente brasileira, conforme disposto pelo Regulamento 
Aduaneiro do Brasil. Os custos de peças ou equipamentos com despacho 
alfandegário, porventura existentes, deverão estar incluídos na planilha de preço 
proposto. 
 
o) A responsabilidade pela escolha, contratação e pagamento dos honorários da 
empresa Comissária de Despacho Aduaneiro (“Despachante”), que atuará em nome 
da SSP, correrá exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa 
participante desta licitação. 
 
2. Não será admitida cotação inferior à quantidade mínima prevista neste Edital e 
seus anexos. 
 
3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
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4. A proposta de preço deverá estar acompanhada de documento indicando as 
especificações técnicas dos equipamentos que serão utilizados na execução dos 
serviços. Tais especificações deverão ser obrigatoriamente baseadas em 
documentos (v.g. catálogos) apresentados pela licitante, cabendo-lhe indicar nos 
documentos os itens que atendem o objeto licitado. Os catálogos dos equipamentos 
e materiais utilizados pela licitante, e os demais documentos não essenciais para 
habilitação e qualificação técnica da empresa, deverão ser anexados junto à 
Proposta de Preços (envelope número 1), podendo ser apresentados em inglês, 
desde que com tradução para o português, a qual não precisa ser juramentada. 
Todos os documentos aqui tratados deverão ser entregues no original, inclusive os 
catálogos de equipamentos, materiais e acessórios; 
 
4.1 As especificações da proposta da licitante deverão ser obrigatoriamente 
apresentadas e numeradas na mesma sequência do descritivo técnico constante no 
Anexo III e Anexo IV. 
 
5. Estudo de Predição para comprovação de atendimento da cobertura requerida 
neste Edital, contendo as seguintes informações: 
 
5.1 – Mapa de calor impresso de cada Sitio de Repetição, considerando os 
parâmetros para os Rádios Móveis na condição mais crítica de operação; 
 
5.2 – Mapa de calor impresso geral demonstrando a cobertura em todo Estado, 
considerando os parâmetros para os Rádios Móveis na condição mais crítica de 
operação; 
 
5.3 – Endereço e coordenadas geográficas dos Sitios de Repetição; 
 
5.4 – Descrição dos parâmetros inseridos no software utilizado para o Estudo de 
Predição; 
 
5.5 – Nome e certificação do software utilizado no Estudo de Predição; 
 
OBS: O Licitante poderá utilizar a quantidade de Sítios de Repetição necessários ao 
atendimento da cobertura do projeto e da rede redundante de radio-enlace em 4.9, 
desde que no número mínimo de 12 (doze), tendo todas as estações as 
configurações descritas no item 10 do Termo de Referência; 
 
OBS 2: O Estudo de Predição deverá apresentar, nas condições descritas acima, 
uma cobertura de no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do território do Estado 
de Sergipe. 
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6. Projeto da rede de radio-enlace em 4.9 com rotas redundantes comprovando a 
viabilidade de todos os enlaces e o atendimento da banda exigida de 200Mbps por 
enlace. Deverá ser apresentado o mapa “Path Profile” de cada enlace. 
 
 
VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N.º 2 – “DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO” 
 
1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados, os quais dizem respeito a:  
 
1.1 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e todas as alterações 
contratuais devidamente registradas na Junta Comercial, em se tratando de 
sociedade empresária ou cooperativa; 
 
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedade empresária ou cooperativa acompanhado de prova da diretoria em 
exercício (alínea “b” anterior); 
 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades não empresárias, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício; 
 
e) Decreto de autorização tratando-se de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
1.1.1 Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” do subitem 1.1, não 
precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sidos 
apresentados para o credenciamento neste Pregão; 
 
1.1.2 Em se tratando de consórcios, conforme determina o art. 33, da Lei Federal nº 
8.666/93, deverão ser apresentados para fins de Habilitação os seguintes 
documentos: 
 
1.1.2.1 Compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito 
pelos consorciados, do qual deverá, com clareza e precisão, constar indicação da 
empresa responsável pelo consórcio, que deverá atender às condições de liderança 
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fixadas neste Edital. São condições de liderança da empresa responsável pelo 
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; 
 
1.1.2.2 Composição do consórcio: deverão ser definidos o objetivo do consórcio, a 
proporção econômica e financeira da respectiva participação de cada consorciado, e 
a obrigação de cada um dos consorciados em relação ao objeto da licitação; 
 
1.1.2.3 Compromisso expresso de responsabilidade solidária de todos os 
consorciados pelos atos praticados sob o consórcio em relação à licitação, bem 
como pelos encargos fiscais administrativos referentes ao objeto da licitação; 
 
1.1.2.4 Compromisso de que o consórcio não terá sob qualquer forma, sua 
composição e constituição alterada, sem anuência da Secretária de Segurança 
Pública do Estado de Sergipe – SSP/SE; 
 
1.1.2.5 Cada empresa consorciada deverá apresentar os documentos exigidos para 
habilitação, de forma individual, conforme requerido neste Edital, com exceção das 
exigências, contidas no item 1.4 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que poderão 
referir-se à apenas uma das consorciadas, independente de ser a empresa líder do 
consórcio; 
 
1.1.2.6 No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança 
caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, conforme determina o § 1º do art. 33 
da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
1.1.2.7 É vedada a participação de empresa consorciada na mesma licitação em 
mais de um consórcio ou isoladamente e em consórcio, ou na qualidade de sub-
empreiteira, se for PROPONENTE em qualquer modalidade, conforme determina o 
inciso IV do art. 33 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
1.1.2.8 O licitante vencedor, na forma do art. 33, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, fica 
obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro do 
consórcio, nos termos de seu compromisso de constituição. 
 
 
1.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo 
à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
do certame; 
 
c) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei, expedida pelo 
órgão competente; 
 
d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social 
(INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e a dívida ativa 
da União.  
 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 
 
 
1.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e/ou extrajudicial 
expedida pelo Distribuidor do Foro da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física; 
 
 
 
1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) comprovação de aptidão para execução do objeto desta licitação, pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por 
meio de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoal jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, que 
comprove o fornecimento de sistema de radiocomunicação digital troncalizado multi-
sitios, composto por no mínimo 02 (dois) Sitios de Repetição, terminais fixos, 
terminais móveis, terminais portáteis e sistema de monitoramento e rastreamento via 
GPS, conforme especificações técnicas no Termo de Referência (ANEXO I). 
 
 
1.5 DAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS 
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1.5.1 Em se tratando de empresas estrangeiras, deverá ser apresentada para fins de 
Habilitação, comprovação de regular existência legal, mediante documento hábil, do 
País de origem da PROPONENTE, acompanhado da versão em português, 
efetuada por tradutor juramentado, tradução essa feita no Brasil, sem emendas ou 
rasuras ou sobrescritos, datadas e assinadas nas respectivas páginas finais e 
rubricadas nas demais. 
 
1.5.2  A licitante empresa estrangeira que participe diretamente e que não funcione 
no país deverá apresentar documentos equivalentes expedidos, conforme o caso, 
por entidades públicas ou privadas de seu país de origem que satisfaçam as 
exigências de habilitação contidas nos subitens 1 e 2 e suas respectivas alíneas do 
item VII deste edital ou declaração de inexistência, em seu país de origem, de tais 
documentos. Deverá ainda apresentar documentos que comprovem: 
 
1.5.2.1 Ter representante legal no Brasil, pessoa física ou jurídica, com poderes 
expressos para, em nome da representada, receber citação e responder 
administrativa e/ou judicialmente e assinar o contrato que venha a ser firmado; 
 
1.5.2.2 Ter representante técnico no Brasil em condições de prestar todos os 
serviços referentes à garantia, manutenção preventiva e corretiva, treinamentos, 
comercialização de peças de reposição, instalação e montagem dos mesmos.  
 
1.6 OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 

 
a) Atestados de visita técnica emitidos pela SSP/SE, a que se refere o item III 

deste edital. 
 
 
2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
2.1 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
 
VIII – DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
1. Os equipamentos e todos os seus acessórios, materiais e serviços deverão ter 
garantia com cobertura total irrestrita, sem ônus por no mínimo 24 (vinte e quatro) 
meses, contados da data de seu Recebimento Definitivo e encerramento da 
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operação assistida, com exceção para os seguintes equipamentos: Torres 
Autoportantes de 60m, as quais deverão ter no mínimo 10 anos de garantia. A 
garantia deverá ser prestada obrigatoriamente por um Serviço Autorizado do 
Fabricante, estabelecido no Estado de Sergipe. 
 
2. Nesse período, a contratada estará obrigada a reparar ou substituir os 
equipamentos defeituosos e/ou refazer os serviços às suas expensas, 
responsabilizando-se por todos os custos decorrentes, assegurando assistência 
técnica de boa qualidade durante o período de garantia oferecido em sua proposta, 
obedecendo o SLA especificado no Termo de Referência Anexo I. 
 
3. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar toda a infra-estrutura de Telecom e 
solução necessária para o perfeito funcionamento do sistema especificado, inclusive 
licença para dados de Geoposicionamento e Conexão a Sites por Protocolo de 
Internet. 
 
4. A CONTRATADA será inteiramente responsável pela alteração da planta (Projeto 
do sistema irradiante), inclusão ou subtração de estações bem como o 
acompanhamento do processo burocrático junto a Agencia Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL, referente à outorga das freqüências já licenciadas da 
rede de radio. 
OBS: Todas as taxas iniciais para licenciamento geral do sistema junto a ANATEL, 
ocorrerá por conta da CONTRATADA. 
 
5. A CONTRATADA deverá restabelecer o funcionamento do sítio (Estações 
Repetidoras) que venha apresentar defeitos, totais ou parciais, em prazo máximo 
definido em tabela a seguir, devendo ser acionado de imediato técnico da 
CONTRATADA para que seja atestado no local o diagnóstico da pane causada, que 
será juntado aos documentos do contrato para avaliação do serviço prestado. 
 

DISTÂNCIA DE ARACAJU PRAZO MÁXIMO PERMITIDO 

0 a 40 km 2 horas 

40 a 80 km 3 horas 

80 a 120 km 4 horas 

Acima de 120 km 6 horas 

Tabela 1: Tempo Máximo para Reestabelecer Repetidoras 
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6. A CONTRATADA deverá atender a chamados para reparo dos equipamentos de 
radiocomunicação e TIC fornecidos, recolocando-os em funcionamento ou 
substituindo os mesmos, em um prazo máximo de 48 horas. 
 
7. A CONTRATADA deverá disponibilizar a CONTRATANTE um número telefônico 
de tarifação reversa (serviço 0800), para registro de reclamações de problemas, 
disponibilizando um número de registro de ocorrência (protocolo) sempre que um 
chamado for efetuado. Esse atendimento deverá estar disponível 24 horas por dia e 
7(sete) dias por semana. Complementarmente deverá ser disponibilizado pela 
CONTRATADA site na Internet para registro e acompanhamento das chamadas 
realizadas, bem como do estado de funcionamento geral dos diversos equipamentos 
e repetidoras utilizados para atender aos serviços contratados. 
 
8. A CONTRATADA deverá manter a infra-estrutura de Telecom em operação 24 
horas por dia, 7 dias por semana, mesmo em caso de falta prolongada de energia 
elétrica da rede pública, dispondo de sistemas ininterruptos de energia ou de grupos 
geradores para tal fim. 
 
9. A CONTRATADA deverá ter comprovadamente Assistência Técnica que seja 
Serviço Autorizado do fabricante dos equipamentos de Radiocomunicação, 
obrigatoriamente Local (Estado de Sergipe), que fornecerá serviços de consultoria 
técnica, manutenção de urgência (em caso de pane) e manutenção de reparo de 
partes e peças, durante o período de vigência do contrato dos serviços  objeto deste 
termo de referência, sendo em nome deste Serviço Autorizado os serviços exigidos 
no item 7 deste tópico. 
 
10. A CONTRATADA será inteiramente responsável por todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários, sociais a de acidentes de trabalho, 
taxas, seguros a outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 
contratado. 
 
IX- DA PROPOSTA DE PREÇO  
 
1. A proposta de preços deverá ser entregue digitada, no idioma português do Brasil 
e apresentada sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas 
devem estar numeradas sequencialmente e rubricadas e a última deverá estar 
assinada pelo representante legal da licitante; no caso de cópia(s) a(s) mesma(s) 
deverá(ão) estar autenticada(s) por cartório competente ou conferida(s) por servidor 
membro da Equipe de Apoio, devendo ainda:  
 
2. Conter o nome da proponente, endereço completo, telefone e fax e, no que 
couber, números do CNPJ e da Inscrição Estadual; 
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3. Conter preço total e unitário do item cotado, em REAIS, EURO ou DÓLARES 
NORTE AMERICANOS (US$), o qual deverá ser indicado em algarismos arábicos e 
por extenso, prevalecendo em caso de divergências entre os valores, a indicação 
por extenso.  
 
4. Para bens oferecidos de DENTRO DO BRASIL [Nacional (is) ou nacionalizado 
(s)], as propostas deverão apresentar os preços unitários e o preço total dos itens 
em moeda nacional (REAL), EURO ou DÓLARES AMERICANOS (US$), devendo 
apresentar planilha (conforme modelo constante do ANEXO III ao Edital), 
identificando separadamente os seguintes componentes: 
 
4.1 Preço Unitário Posto-Fábrica, sem impostos, no estabelecimento do vendedor, 
ou em outro local nomeado (fábrica, armazém, etc.), excluídos os valores relativos 
ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ao Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), ao Programa de Integração Social (PIS) e à 
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS); 
 
4.2 Custo Unitário de Encargos Relativos a Tributos e Taxas incidentes sobre o 
objeto tais como: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 
 
4.3 Custo Unitário do Transporte Doméstico, gastos incidentes sobre a entrega 
dos equipamentos no destino final no Brasil, no caso os respectivos locais de 
instalação conforme Termo de Referência que segue como Anexo I deste Edital;  
 
4.4 Custo Unitário do Transporte + Tributos e Taxas seguro e outros, incidentes 
sobre a entrega dos equipamentos no destino final no Brasil.  
 
4.5 Custo dos Serviços Decorrentes, tais como instalação, testes e/ou colocação 
em funcionamento dos equipamentos fornecidos; fornecimento de ferramentas 
necessárias para a montagem e manutenção; fornecimento de manual detalhado de 
operação, manutenção para cada unidade apropriada aos objetos fornecidos com 
tradução em português e treinamento operacional; 
 
4.6 Custo dos Serviços de Garantia e Assistência Técnica, tais como garantia de 
funcionamento, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, incluindo 
peças de reposição, para garantir o funcionamento do equipamento durante o 
período de garantia.  
 
5. Para bens oferecidos DO EXTERIOR através de importação direta em nome do 
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próprio – O ESTADO DE SERGIPE, com amparo na Lei Federal nº 8.032, de 12 abr. 
1990, que concede os benefícios fiscais, e demais legislações vigentes, as licitantes 
deverão apresentar planilha conforme modelo constante do ANEXO IV cotando os 
equipamentos pelo Preço Mercadoria Entregue no Local - Delivered At Place (DAP), 
acrescido do desembaraço para importação, descarregamento de veículo 
transportador, armazenagem, frete até o local de destino final, seguro de transporte, 
assumindo todos os riscos e custos, taxas e outros encargos incidentes na 
importação, identificando separadamente os seguintes componentes:  
 
5.1. Preço Unitário da mercadoria, à disposição do comprador em porto brasileiro, 
sem estar desembaraçada para importação e sem descarregamento do veículo 
transportador;  
 
5.2. Custo Unitário do Desembaraço de Importação, incluídos os valores relativos 
à movimentação no terminal de carga, armazenagem, taxas portuárias, licenças de 
importação, etc;  
 
5.3. Valor Aduaneiro: apurado na forma prevista no Acordo Sobre a Implementação 
do Artigo VII do GATT (Acordo de Valoração Aduaneira - AVA-GATT), aprovado pelo 
Decreto Legislativo n° 30/94, promulgado pelo Decreto Executivo nº 1.355/94 e 
disciplinado pela Instrução Normativa SRF nº 327, de 9 de maio de 2003.  
 
5.4 Custo Unitário do Transporte Doméstico, seguro e outros, incidentes sobre a 
entrega dos equipamentos no destino final no Brasil, considerando os locais de 
entrega indicados no anexo I termo de referência deste edital inclusive os tributos 
incidentes.  
 
5.5 Custo Unitário do Transporte + Tributos e Taxas seguro e outros, incidentes 
sobre a entrega dos equipamentos no destino final no Brasil. 
 
5.6 Preço Unitário DAP (Preço Destino Final), incluídos todos os riscos e custos 
relativos ao transporte e entrega da mercadoria no local de destino designado; o 
valor deve ser igual ao preço unitário da mercadoria, acrescido do custo de 
desembaraço de importação, de encargos e dos custos de transporte doméstico, 
seguro e outros incidentes; 
 
5.7 Custo dos Serviços Decorrentes, tais como instalação, testes e/ou colocação 
em funcionamento dos equipamentos fornecidos; fornecimento de ferramentas 
necessárias para a montagem e manutenção; fornecimento de manual detalhado de 
operação e manutenção para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos 
com tradução em português, contratação da carta de crédito (abertura, aviso, 
negociação e demais despesas decorrentes), etc, inclusive com os tributos 
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incidentes discriminando-os.  
 
5.8 Custo dos Serviços de Garantia e Assistência Técnica, tais como garantia de 
funcionamento, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, incluindo 
peças de reposição, para garantir o funcionamento do equipamento durante o 
período de garantia, inclusive com os tributos incidentes discriminando-os.  
 
6. A responsabilidade pela escolha, contratação e pagamento dos honorários da 
empresa Comissária de Despacho Aduaneiro (“Despachante”) correrá 
exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa que representar o(s) 
proponente(s) estrangeiro(s) no Brasil, participantes desta licitação.  
 
7. O preço proposto deverá considerar incidências ou isenções de todos os custos 
do processo de importação, tais como: despesas de armazenagem, AFRMM, 
transporte rodoviário em regime de DTA e DI, embalagem, seguro internacional, 
todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino, desembaraço aduaneiro e 
quaisquer outros ônus que porventura possa recair sobre o processo de importação, 
até a efetiva entrega do bem no destino final conforme anexo I termo de referência 
do edital, sem nenhum ônus adicional para a Contratante. 
 
7.1. Os tributos de que trata o item anterior referem-se apenas àqueles ligados 
diretamente à importação. 
 
10. A terceira casa decimal, eventualmente constante da proposta, será 
desconsiderada na ocasião do julgamento. 
 
11. Conter a descrição dos produtos cotados (serviços, materiais e acessórios) com 
todas as suas características, especificações, preço unitário e total, bem como 
com a indicação do país fabricante, da marca, modelo e a referência, as quais 
deverão atender as características mínimas exigidas pela Administração contidas no 
Termo de Referência que segue como Anexo I deste Edital. 
 
12. Apresentar catálogos e/ou prospectos que contenham a descrição ou 
informações do objeto cotado (tecnologia, materiais e equipamentos): fotos; 
especificações técnicas; marca e modelo dos produtos/equipamentos; as quais 
comprovarão que efetivamente o produto/equipamento ofertado existe no mercado e 
que apresenta as especificações técnicas mínimas exigidas pela Administração. 
 
13. Conter prazo de entrega do objeto de acordo com as quantidades e definições 
constantes no Anexo I ao Edital (Termo de Referência).  
 
14. Conter o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 
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(noventa) dias, contados da data de sua entrega.  
 
15. Conter declaração expressa preferencialmente nos seguintes termos: os preços 
ofertados englobam as despesas com material, mão-de-obra, encargos sociais, 
trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, fretes, transportes, seguros, 
embalagens, tributos incidentes, isenções, treinamento de pessoal e quaisquer 
outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta 
licitação. 
 
16. A omissão de qualquer despesa ou custo necessário à perfeita execução do 
objeto desta licitação será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, 
não podendo o licitante pleitear quaisquer acréscimos após a entrega da proposta.  
 
17. Conter Termo de Garantia com prazo mínimo, de 24 (vinte e quatro) meses de 
garantia geral contra qualquer defeito de fabricação (manufatura, construção, 
montagem) ou de concepção (projeto, design), contados da data do recebimento 
definitivo do objeto, com exceção para os seguintes equipamentos: as Torres 
Autoportantes de 60m, as quais deverão ter no mínimo 10 anos de garantia. 
  
18. O Termo de Garantia de que trata o item acima deverá conter o prazo para 
correção de eventuais vícios encontrados nos equipamentos no decurso do prazo de 
garantia, sendo, no máximo, de 30 (trinta) dias corridos a contar da devolução do 
bem por parte da Administração à contratada. 
 
19. O licitante deverá optar por única moeda para composição da cotação (REAL, 
EURO OU DÓLARES AMERICANOS), não sendo admitida a apresentação de 
proposta contendo moedas diversas. 
 
20. Por ocasião do julgamento das propostas de preços, o valor apresentado em 
moeda estrangeira será convertido pela taxa de câmbio para Reais (R$), segundo o 
valor vigente no fechamento do dia útil imediatamente anterior ao recebimento dos 
invólucros, e disponibilizado pelo Sistema de Informações do Banco Central do 
Brasil – SISBACEN (www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp), Boletim de 
Fechamento.  
 
21. As empresas deverão evitar a utilização de expressões soltas, tais como: 
“conforme o Edital” ou outra equivalente em sua proposta de preços, para evitar 
dúvidas na interpretação de seus teores, o que poderá acarretar em sua 
desclassificação. Caso mencione a expressão “conforme edital”, deverá especificar 
um maior detalhamento os pontos a serem abordados, exemplificando: item, subitem 
e páginas do edital. 
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22. Será da exclusiva e total responsabilidade do licitante obter, dos órgãos 
competentes, seja no exterior, seja no Brasil, informações sobre a incidência ou não 
de tributos (impostos, taxas, contribuições etc) de qualquer natureza devidas para o 
fornecimento do objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, 
considerando os respectivos gravames nas suas propostas, não se admitindo 
alegação de desconhecimento de incidência tributária ou outras correlatas. 
 
23. Aos licitantes estabelecidos no Brasil não se aplica a condição do Estado de 
Sergipe como importador, visto que eventual objeto importado deverá ser 
nacionalizado sob inteira responsabilidade da proponente brasileira, conforme 
disposto pelo Regulamento Aduaneiro do Brasil. Os custos de peças ou 
equipamentos com despacho alfandegário, porventura existentes, deverão estar 
incluídos na planilha de preço proposto.  
 
24. O preço proposto será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe 
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo.  
 
25. A proposta apresentada não poderá ser alterada, seja com relação a prazo e 
especificações do produto ofertado, seja com relação a qualquer condição que 
importe modificação dos seus termos originais, bem como, não serão admitidos 
quaisquer acréscimos, supressões, retificações ou desistência de propostas, salvo 
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro e Equipe 
de Apoio para relevação de erros ou omissões formais, de que não resultem prejuízo 
para o entendimento das propostas.  
 
26. Serão desclassificadas as propostas que não satisfizerem ao especificado neste 
edital. 
 
27. Em se tratando de licitante de cidades localizadas em outro estado da 
Federação, deverão ser informados o nome, endereço, telefone, e-mail e fax de 
representante nesta capital, se existir.  
 
28. Serão corrigidos, automaticamente pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, quaisquer 
erros de soma, multiplicação, subtração e divisão, porventura identificados.  
 
29. A falta de data, rubrica, CNPJ (se houver), numeração e/ou endereço completo 
na proposta, poderá ser suprida pelo representante legal, presente à reunião de 
abertura dos envelopes, com poderes para esse fim. 
 

X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de 
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processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame. 

 
2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 
estabelecido no Anexo II deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de 
preços e os documentos de habilitação. 
 
2.1 Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta de preços estará encerrado 
o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos 
participantes no certame.  
 
3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste 
Edital; 
 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
licitantes. 
 
3.1 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços 
unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor total 
da proposta. 
 
3.2 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 
demais licitantes.  
 
4. Havendo disputa entre empresa brasileira cotando produto do mercado interno e 
empresa estrangeira, ou brasileiras representantes de empresas estrangeiras, para 
efeito de julgamento das propostas, os preços serão equiparados aos preços para 
fornecimento de produto do mercado interno, de acordo com os seguintes critérios: 
 
a) Os preços em moeda estrangeira serão convertidos para o Real; 

 
b) Nos termos do §4º do art. 42 da Lei nº 8.666/93, deverá fazer constar, de forma 
destacada e para efeitos exclusivos de julgamento das propostas, os possíveis 
gravames dos mesmos tributos que onerem exclusivamente os licitantes brasileiros 
quanto à operação final de venda, na forma da legislação vigente, para fins de 
equalização das propostas apresentadas entre empresas brasileiras e estrangeiras. 
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A Aplicação das alíquotas deverá seguir a metodologia descrita no item “D” da 
planilha de Proposta Comercial (Material proveniente do Mercado Interno), 
considerando apenas os tributos que não compuseram os custos dos produtos 
estrangeiros.  O item cotado proveniente do mercado estrangeiro, mesmo que 
possua isenção de impostos, para fins de equiparação com o item do mercado 
interno, sofrerá os acréscimos tributários. 
 
5. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 
com observância dos seguintes critérios: 
 
a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela. 
 
b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 
máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 
propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.  
 
5.1 Para efeito de seleção será considerado o preço total global. 
 
6. O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço e as demais, em ordem decrescente de valor. 
 
7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores 
à proposta oferecida pelo próprio licitante, observada a redução mínima entre os 
lances, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aplicável inclusive em relação ao 
primeiro lance. A aplicação do valor da redução mínima entre os lances incidirá 
sobre o preço total global da proposta. 
 
7.1. Os lances deverão ser feitos em Reais (R$), ainda que a proposta de preços do 
licitante tenha sido formulada em dólar ou euro. Após o encerramento da disputa de 
lances far-se-á novamente a conversão para a moeda original da proposta da 
licitante arrematante, pelo câmbio do dia anterior (valor de venda), uma vez que a 
proposta definitiva, para a contratação, será firmada na mesma moeda em que a 
licitante apresentou a proposta escrita de preços. 
 
8. A licitante que não apresentar lance verbal, quando convidada pelo Pregoeiro fica 
excluída das rodadas posteriores da oferta de lances, valendo o último lance 
registrado para efeito de classificação de sua proposta ao final da etapa competitiva. 
Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 
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9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances.  
 
10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e 
não selecionadas para esta etapa, na ordem crescente dos valores, considerando-se 
para as selecionadas o último preço ofertado. Com base nesta classificação, será 
assegurada às Licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência 
à contratação, observadas as seguintes regras: 
 
10.1 O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, 
detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores forem iguais ou 
superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para 
que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 05 (cinco) 
minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 
 
10.1.1 A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas 
empatadas, nas condições do item 10.1. 
 
10.2 Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta 
melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, 
respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas ou empresas de 
pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas 
no item 10.1. 
 
10.3 Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata 
o subitem 10, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será 
assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do 
preço. 
 
11. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com 
base nas disposições dos subitens 10.1 e 10.2, ou, na falta desta, com base na 
classificação de que trata o item 10, com vistas à redução do preço. 
 
12. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 
12.1 O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar as licitantes a composição de 
preços unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais 
esclarecimentos que julgar necessários. 
 
13. Após a sessão de lances o percentual de desconto fornecido pelo licitante será 
aplicado sobre o preço global do fornecimento por ele ofertado no pregão, sendo 
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que o desconto será igual para cada item da sua proposta de preços. 
 
14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo 
os documentos de habilitação de seu autor. 
 
15. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, 
até a decisão sobre a habilitação. 
 
15.1 Caso necessário,  a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de 
informações, será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos do 
processo de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, 
salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
15.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 
verificação, a licitante será inabilitada.  
 
15.3 Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será 
exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação 
dos documentos indicados no subitem 1.2. (alíneas “a” a “e”) do item VII deste 
Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida 
comprovação. 
 
15.3.1 Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada que não se 
enquadra nas condições do subitem 15.3 supra, deverá comprovar sua regularidade 
fiscal e trabalhista, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15.3.2 A comprovação de que trata o subitem 15.3.1 deste item IX, deverá ser 
efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, 
ou positiva com efeitos de negativas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da Administração. 
 
16. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no item 2.1 do 
item VII, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de 
Fornecedores do Estado de Sergipe. 
 
17. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
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18. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 
10 deste item IX, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o 
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 
vencedor. 
 
 
XI - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro 
à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente 
para a homologação. 
 
3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  
 
4. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 
homologará o procedimento. 
 
5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
6. A adjudicação será feita  pela totalidade do objeto. 
 
 
XII - DA CONTRATAÇÃO 
 
1. Será firmado Contrato com o licitante vencedor, o deverá comparecer no prazo 
máximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de sua 
convocação, por escrito, para assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado uma 
vez, por igual período, quando solicitado pela parte e desde que ocorra motivo 
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justificado e aceito pela Contratante. 
 
2. decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial para 
assinatura do contrato, observado o disposto no § 1º do art. 64 da Lei 8.666/93, e 
não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à 
contratação e estará sujeita às penalidades previstas neste edital. 
 
3. Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para 
assinatura do contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em 
caso de perda dos requisitos de manutenção da habilitação, será aplicado o disposto 
no inciso XIII, do artigo 15, do Decreto Estadual nº 26.531/2009, com a convocação 
do licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta classificada, obedecida 
às exigências de habilitação do tópico VII deste edital. 
 
4. O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração 
do Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao licitante que 
não cumprir os compromissos assumidos no certame. 
 
5. A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões determinados pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor contratado, na forma do artigo 65 § 1º da Lei nº 8.666/93. 
 
6. Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será 
formalizado por escrito e também integrará o Contrato. 
 
7. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos arts. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
 
8. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de 
termo de contrato, cujas respectivas minutas, conforme a origem dos bens 
adjudicados, constituem o Anexo V e o Anexo VI deste Edital. 
 
8.1 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 
débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e as Fazendas Públicas, estiverem com os 
prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio 
eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e 
anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada.  
 
8.2 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a 
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua 
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situação de regularidade de que trata o subitem 8.1 deste item XIV, mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob 
pena de a contratação não se realizar.  
 
9. Constitui condição para a celebração da contratação a inexistência de registros 
em nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de Sergipe - CADIN ESTADUAL”.   
 
10. A contratação será celebrada com duração de 24 (vinte e quatro) meses, 
contados da data do recebimento definitivo do objeto da licitação e término da 
operação assistida, prazo esse, correspondente à garantia e assistência técnica. 
 
11. Quando da assinatura do contrato, a contratada deverá entregar relação das 
autorizadas e das assistências técnicas conforme solicitado abaixo: 
 
a) Nome completo da Autorizada ou da Assistência Técnica; 
b) Número do CNPJ; 
c) Endereço completo; 
d) Nome do Proprietário ou Responsável pela assistência técnica ou pela 
autorizada; 
e) Números de Telefone, Fax e e-mail para contato. 
 
 
XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 
Estado de Sergipe pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002.  
 
2. A sanção de que trata o subitem anterior, poderá ser aplicada juntamente com as 
multas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa. 
 
3. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra, observados 
os seguintes limites máximos: 
 

a) - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, 
sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado; 
 

b) - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não 
cumprida. 
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XIV - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
1. Após a adjudicação do objeto do certame e em até 20 (vinte) dias úteis da data de 
convocação para a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá prestar 
garantia correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor da contratação, em 
conformidade com o disposto no § 3o do artigo 56 da Lei federal n.o 8.666/93. 
 
1.1 A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:  
  
a) Caução em dinheiro ou título da dívida ativa;  
  
b) Seguro-garantia; ou  
  
c) Fiança bancária.  
  
1.2 Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou 
prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tal como a 
responsabilidade por multas.  
  
1.3 No caso de dinheiro, o depósito deverá ser efetuado no BANESE, mediante 
depósito identificado a crédito da CONTRATANTE.  
  
1.4 Caso a opção por utilizar títulos da dívida pública, estes devem 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.  
  
1.5  A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá 
ter validade durante a vigência do presente Contrato.  
  
1.6 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.  
  
1.7 No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.  
  
1.8 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, 
para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por 
conduta da CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.  
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1.9 A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral 
de todas as obrigações contratuais inclusive aquelas pertinentes à garantia técnica 
oferecida e do término da vigência do contrato e, quando em dinheiro, será 
atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º do artigo 56 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
1.10 A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração 
do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando 
a Adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas e à aplicação de multa. 
 
 
XV- DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 
DA LICITAÇÃO 
 
1. Os bens e serviços objeto desta licitação deverão ser entregues, instalados e 
estar em operação no prazo de 210 dias corridos a contar da assinatura do contrato, 
conforme condições estabelecidas no item 8 do Termo de Referência – Anexo I 
deste Edital. 
 
2. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não 
serem danificados durante a operação de transporte, carga e descarga, assinalando-
se na embalagem a operação de número de licença de importação ou documento 
equivalente, quando for o caso, e as demais características que os identifiquem. 
Deverão acompanhá-los 02 (duas) vias da fatura comercial com as suas 
especificações detalhadas ou documento equivalente, necessário à conferência dos 
equipamentos. 
 
3. São de responsabilidade da licitante vencedora: a obtenção da licença de 
importação, pagamento de seguro, custos de desembaraço e todos os custos 
(despesas) de formalidades alfandegárias pagáveis na importação. A 
CONTRATANTE fornecerá toda a documentação, de sua responsabilidade, 
necessária à licitante vencedora para que sejam efetuados os trâmites 
alfandegários. Deverá considerar ainda em seus custos: o transporte, o depósito dos 
equipamentos, e as demais despesas e encargos incidentes, entrega dos 
equipamentos nos locais onde serão instalados, serviços e instalações, necessárias 
para a entrega em plena operação do objeto deste Edital. 
 
4. Os equipamentos deverão ser instalados nos locais indicados pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de Sergipe – SSP/SE, descritos nos Anexos VII e VIII. 
deste Edital. 
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5. Deverão os equipamentos ser enviados com a “plaqueta” do número do 
patrimônio SSP/SE, a ser por este fornecida, devidamente afixada, em local 
previamente combinado com o responsável pela Equipe de Material e Patrimônio da 
SSP/SE, anotando-se referido número na parte externa da caixa que acondiciona o 
equipamento. 
 
6. É de responsabilidade da Contratada, a instalação e a programação dos 
equipamentos dos demais componentes, arcando com todos os custos, não 
cabendo quaisquer ônus adicionais à CONTRATANTE. 
 
7. Não serão aceitos equipamentos, bem como quaisquer de seus componentes, 
refabricados ou recondicionados. 
 
 
XVI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
1 Quando da entrega dos equipamentos, de posse da(s) Nota(s) Fiscal(s) os fiscais 
do contrato farão o RECEBIMENTO PROVISÓRIO por meio de Certidão de 
Recebimento. O Recebimento Provisório é o ato que representa a conferência das 
descrições do equipamento, do valor unitário, dos acessórios e do quantitativo dos 
produtos entregues pela CONTRATADA.  
 

a. O recebimento provisório dos equipamentos dar-se-á quando da chegada 
dos equipamentos ao local de armazenamento temporário definido pela 
CONTRATADA, antes de seu envio aos sítios onde serão instalados. A 
CONTRATANTE fará a conferência do material recebido e de posse da Fatura 
pró-forma e do check list dos equipamentos emitirá o “Certificado Provisório de 
Entrega dos Equipamentos”; 
 
b. Na entrega dos equipamentos, a CONTRATADA deverá fornecer um 
inventário completo e detalhado, contendo a relação dos equipamentos, 
identificação de todos os equipamentos e componentes fornecidos (números 
de série), por subsistema, visando o patrimoniamento e a futura contratação de 
serviços de manutenção, após o período de garantia; 
 

 
1.1 Quando da conclusão dos serviços de instalações requisitados e previstos neste 
Termo, o Gestores do Contrato farão a vistoria para expedirem Laudo Técnico de 
que todos os serviços oriundos a instalação foram realizados a contento.  
 
1.2 O período de inspeção para formulação do Laudo Técnico será de até 15 dias 
úteis, contados da data de conclusão dos trabalhos da Contratante, na qual 
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informará através de ofício a conclusão dos trabalhos de instalação dos 
equipamentos aos Gestores do contrato.  
 
1.3 Se eventualmente for detectado problema em algum dos equipamentos, ou 
ainda na execução dos serviços decorrente da execução, a Contratada será 
notificada pelos gestores do contrato para providenciar as devidas correções, que 
deverão ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de 
recebimento da notificação.   
 
1.4 Estando os equipamentos instalados de acordo com o Contrato, ou seja, se nos 
Laudos Técnicos estiverem descritos que os bens entregues estejam devidamente 
instalados para pleno uso, os gestores do contrato realizarão os RECEBIMENTOS 
DEFINITIVOS, apondo o carimbo de ATESTO na(s) nota(s) fiscal(s). 
 
1.5. Definitivamente, após a expedição do respectivo Certificado de Recebimento 
Definitivo do objeto da licitação, atestando que todas as condições estabelecidas no 
Edital foram atendidas. 
 
 
2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 
 
2.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 
 
2.1.1 Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação da Administração, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
 
2.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis 
e 
 
2.2.1 Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
3. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações 
contratadas, mediante “Certificado de Aceitação Definitiva do Objeto”. 
 
4. O armazenamento temporário dos equipamentos será de responsabilidade da  
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CONTRATADA, cabendo-lhe arcar com todos os custos envolvidos tais como 
aluguel do local, os seguros pertinentes e demais encargos envolvidos, bem como, 
contratar a segurança patrimonial para manter este armazém em funcionamento, 
com total segurança. A distribuição, assim como o transporte destes equipamentos 
até os locais de sua instalação definitiva descritos nos Anexos IX e X, deverá ser 
executada pela CONTRATADA, de acordo com o Plano Logístico a ser estabelecido 
pela CONTRATANTE;  
 
 
XVII – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 
 
XVIII - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
1. No caso de empresas brasileiras, oferecendo produto no mercado interno, os 
pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação 
da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) e à vista dos Certificados de Aceitação/Recebimento 
Definitivos nas formas previstas nos subitens 1.4 e 1.5 do item XVI, firmado por 
servidores a este fim designados, conforme o previsto no cronograma físico-
financeiro a que se refere a Cláusula Segunda do Contrato (Anexos V e VI), junto ao 
Núcleo de Finanças da Assessoria de Planejamento da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de Sergipe – SSP/SE, sito à Praça Tobias Barreto, nº 20, bairro 
São José, nesta cidade. 
 
1.1 O faturamento deverá ser efetuado pela CONTRATADA de acordo com a 
Planilha de proposta comercial (Anexos III e IV) deste Edital. 
 
1.1.1 O pagamento ao licitante vencedor brasileiro será efetuado em moeda 
brasileira, à taxa de câmbio vigente do Euro ou Dólar comercial em seu valor de 
venda do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento, nos termos do 
parágrafo 2.º do artigo 42, da Lei Federal 8.666, de 21.06.1993; 
 
1.1.2 A(s) nota(s) fiscai(s)/fatura(s) que apresentarem incorreções serão devolvidas 
à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30(trinta) dias após a data de sua 
apresentação válida.  
 
1.2 O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente em nome da 
Contratada no Banco em que for indicado pela mesma.  
 
1.3 No caso de atraso nos pagamentos, será utilizado para atualização de valor o 
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Indice Nacional de Preços ao consumidor (INPC/IBGE).  
 
2. No caso de empresas brasileiras representantes de empresas estrangeiras e de 
empresas estrangeiras, os pagamentos serão efetuados por meio de carta de crédito 
irrevogável e intransferível, à vista, que será liberada em 30 (trinta) dias contados da 
data dos Termos de Recebimento/Aceitação Definitivos, nas formas previstas nos 
subitens 1.1.1 e 1.1.2 deste item XVIII. 
 
2.1 As empresas estrangeiras ou representantes de empresas estrangeiras deverão 
apresentar a fatura PROFORMA INVOICE, em língua portuguesa. 
 
2.2 Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência de registros 
em nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de Sergipe – CADIN ESTADUAL”,  o qual 
deverá ser consultado por ocasião da realização dos pagamentos.  
 
 
XIX - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação 
orçamentária abaixo especificada: 

 
 
XX - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS  
 
1. Todos os tributos, direitos, encargos e contribuições de qualquer natureza, 
inclusive parafiscais, de competência da União, dos estados e dos municípios, que 
incidam sobre a prestação do objeto deste Contrato, tenham ou não sido 
considerados em sua proposta, serão de responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive quanto aos pagamentos e recolhimentos respectivos, exceto:  

  
a. Os Impostos e Contribuições Federais (CONSIRF), que serão recolhidos 

pela CONTRATANTE, em atendimento a IN SRF 480, de 2004 e suas 
alterações; 
 

b. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que nos termos 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

 

CLASSIFICAÇÃO 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 
 

PROJETO OU 
ATIVIDADE 

 

ELEMENTO 
DE 

DESPESA 

FONTE DE 
RECURSO 

 

22101 06.181.0010 1812 3.3.90.39/4.4.9
0.51/4.4.90.52 

0224/ 0120 
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do inciso II do §2º do artigo 6º da Lei Complementar nº 116, de 2003, será 
integralmente retido e recolhido pela CONTRATANTE;  
  

2. Caso a CONTRATADA seja autuada, notificada ou intimada pela autoridade 
competente por inobservância do disposto no Item 1 e isto implicar em 
responsabilidade solidária da CONTRATANTE, esta poderá reter, dos pagamentos 
vincendos, um montante equivalente ao encargo não recolhido pela CONTRATADA, 
até que esta satisfaça o pagamento devido, não incidindo, nessa hipótese, quaisquer 
juros ou reajustamento sobre as parcelas retidas.  

  
3. Serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA quaisquer indenizações 
por danos ou prejuízos causados por sua ação ou omissão ou de seus prepostos à 
CONTRATANTE ou a terceiros, bem como pela inobservância ou infração de 
disposições previstas em lei, regulamentos ou normas vigentes, em decorrência da 
execução do objeto contratado.  
  
4. Caso a CONTRATANTE consiga isenção fiscal, os tributos isentos não serão 
medidos à CONTRATADA. 
 
 
XXI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
 
2.1 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 
 
3. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e 
as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que 
desejarem. 
 
4. O resultado do presente certame será divulgado no D.O.E. e no endereço 
eletrônico www.comprasnet.se.gov.br. 
 
5. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado. 
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6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 
ficarão à disposição para retirada na Secretaria de Estado do Planejamento de 
Sergipe, durante 05 (cinco) dias úteis após a celebração do contrato. Os envelopes 
não retirados nesse prazo serão inutilizados. 
 
7. Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação ou de solicitar 
esclarecimentos perante a Administração, a licitante que não o fizer antes do 
segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas. 
 
7.1 A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, por meio do endereço 
eletrônico do pregoeiro, indicado na 1ª folha deste edital, que decidirá no prazo de 
até 01 (um) dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas. 
 
8. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame.  
 
9. As solicitações de esclarecimentos serão respondidas por e-mail ao solicitante e 
os demais interessados poderão ter conhecimento através do site 
www.comprasnet.se.gov.br.   
 
10. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
11. Integram o presente Edital: 
 
a) Anexo I – Termo de Referência; 
 
b) Anexo II – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação; 
 
c) Anexo III – Modelo de planilha resumo da proposta comercial, (MATERIAL 
PROVENIENTE DO MERCADO INTERNO);  
 
d) Anexo IV – Modelo de planilha resumo da proposta comercial, (MATERIAL 
PROVENIENTE DO MERCADO EXTERNO); 
 
e) Anexo V - Minuta de Contrato para equipamentos provenientes do mercado 
interno; 
 
h) Anexo VI - Minuta de Contrato para equipamentos provenientes do mercado 
externo; 
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i) Anexo VII – Declaração de Visita e Conhecimento do Pré-projeto; 
 
j) Anexo VIII – Distribuição dos Terminais Fixo, Móvel e Portátil. 
 
 
12. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de 
Sergipe. 

 
Aracaju/SE, 19 de janeiro de 2014. 

 
 

KARINA CALASANS DO NASCIMENTO 
PREGOEIRA – SGCC/SEPLAG/SE 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 
1 OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto deste Termo de Referência a Reestruturação do parque 

tecnológico de radiocomunicação dos Órgãos de Segurança Pública, 

contemplando as Policias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e Pericias 

nos 75 Municipios do Estado de Sergipe. 

1.2 A tecnologia de radiocomunicação das Polícias Sergipana deverá contemplar 

o método de acesso em TDMA que garanta uma eficiência espectral de no 

mínimo 6,25 KHz, padrão PMR, com recursos de localização via GPS, com 

receptor interno integrado ao transceptor, compreendendo o fornecimento de 

infraestrutura, equipamentos, materiais, serviços de instalação, ativação, 

configuração, testes de aceitação, operação assistida de no mínimo 90 

(NOVENTA) dias e manutenção preventiva e corretiva, e Suporte Técnico 

(SLA) pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contados do encerramento 

da operação assistida e demais insumos, para uso nas comunicações de voz 

operacionais, sem fio, entre seus operadores de campo e entre estes e a 

Central de Operações (CIOSP), localizada na Av. São Paulo, nº 3005, Bairro 

José Conrado de Araújo, Aracaju/SE. 

 

2 LEGISLAÇÃO 

2.1 O Sistema de Rádio deverá atender integralmente aos requisitos da 

Legislação de Telecomunicações e demais recomendações emanadas da 

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL para a faixa de freqüência 

de 148 a 174 MHz ou 380 a 400 MHz, com largura tipo de emissão 
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compatível com a norma de canalização da ANATEL, aplicável nesta faixa de 

freqüência, conforme Resoluções Nº568, de 15 de junho de 2011 e Nº557 de 

20 de dezembro de 2010. 

 

3 DESCRIÇÃO TÉCNICA 

3.1 Características 

3.1.1 O Sistema de Rádio troncalizado deverá ser de modulação Digital, com 

método de acesso em TDMA que garanta uma eficiência espectral de no 

mínimo 6,25 KHz, padrão PMR, 

 

3.2 Cobertura 

3.2.1 A cobertura deverá abranger todo o Estado de Sergipe totalizando 

100% de seus municípios, inclusive o limite com outros Estados, com no 

mínimo 95% de confiabilidade para os terminais fixos, móveis e portáteis. 

3.2.2 IMPORTANTÍSSIMO: O sistema deverá ser concebido de forma a 

proporcionar que no mínimo 30 (trinta) grupos distintos e privados de 

conversação, podendo cada grupo ser subdividido em no mínimo 100 

(cem) subgrupos e que possam se comunicar entre si, com a central de 

operações ou qualquer um outro grupo/subgrupo que seja selecionado em 

seu equipamento, em qualquer região do Estado de Sergipe, 

independente de onde estejam os usuários. Uma vez selecionado em seu 

equipamento o grupo/subgrupo de conversação o usuário poderá 

comunicar-se com os demais integrantes de seu grupo/subgrupo, mesmo 

estando em trânsito em qualquer região do Estado, sem que seja 

necessário a mudança de canal. 

 
4 DESCRIÇÃO FUNCIONAL 

4.1 O Sistema de Rádio deverá ser capaz de prover comunicação via 
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radiofreqüência entre quaisquer usuários localizados dentro da área de 

cobertura e a central de controle e operar de acordo com as características 

descritas neste item e seus subitens. 

4.2 Estrutura da rede 

4.2.1 O Sistema de Rádio será formado pelos seguintes componentes: 

4.2.1.1 Controlador / Servidor Central: Este equipamento será instalado 

no prédio da Central de Operações. Tem por finalidade integrar, gerenciar 

e controlar todas as funcionalidades do Sistema de Radiocomunicação. 

4.2.1.1.1 Características mínimas do Controlador / Servidor Central: 

Deverá ser fornecido um sistema de monitoramento com aplicação 

baseada no conceito cliente-servidor que monitora todo o tráfego 

de dados em todas as repetidoras e em um único servidor. 

Tipos de dados a serem exibidos: 

– Pacotes de Registro ARS 

– Pacote de GPS 

– Todas as chamadas de rádio, com informação do RSSI 

(Intensidade do sinal de recepção) do rádio que realizou a 

transmissão, indicação do ID do radio que iniciou a chamada, 

indicação do destino da chamada (grupo ou outro rádio privativo) e 

a repetidora pela qual a chamada entrou. 

– Pacotes de Telemetria 

– Pacotes de comandos (alerta de chamada, desativação de rádio) 

– Sinais de Interferência 

 

4.2.1.1.2 Topologia da rede: 

O sistema deverá fornecer visualização completa da topologia do 

sistema com todas as repetidoras e todos os links exibidos em uma 

só tela e como opção de visualizar apenas um repetidor por vez. 



 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

 
 
 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015-320 – Aracaju/SE  

� Telefone: (0xx79)-3226-2284-Telefax: (0xx79)-3226-2246. 

 
 

40 

Deverá possuir módulo de controle e gerenciamento da condição 

das repetidoras, medindo alarmes na repetidora. 

Também deverá ser possível enviar comandos para a repetidora: 

Desativar, reiniciar, alterar potência, alterar canal, etc. 

O sistema de monitoramento deverá possuir sistema de gravação de 

todas as comunicações que passarem pelas repetidoras, incluindo 

as chamadas privadas e mensagens de texto entre usuários de 

rádio. 

As chamadas devem ser exportadas no formato WAV. 

4.2.1.1.3  Análise de Dados 

O sistema de monitoramento deverá oferecer a possibilidade de 

gerar diversos relatórios de utilização do sistema, com informações 

do tráfego que cada repetidora teve em determinado mês. 

Os relatórios deverão ser exportados para diversos formatos (PDF, 

CSV, HTML, etc). 

4.2.1.1.4 Mapa de Cobertura 

Através dos dados de GPS recebidos, o sistema de monitoramento 

deverá montar um MAPA DE COBERTURA baseado na intensidade 

do sinal dos pacotes GPS enviados pelos rádios. 

4.2.1.1.5 Notificação de Alarmes 

Caso alguma repetidora envie um alarme para o software ou algum 

link seja interrompido, o sistema de monitoramento deverá notificar 

diversos destinatários de e-mails sobre esses alarmes. 

4.2.1.2 Subsistema de gerenciamento: composto por uma console de 

supervisão, uma impressora colorida laser, unidades de processamento e 

armazenamento de dados, interfaces e demais equipamentos e aplicativos 

necessários à aquisição de dados, monitoramento, gerenciamento e 

supervisão de todos os componentes, funcionalidades e recursos 



 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

 
 
 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015-320 – Aracaju/SE  

� Telefone: (0xx79)-3226-2284-Telefax: (0xx79)-3226-2246. 

 
 

41 

operacionais do Sistema de Rádio, bem como para emissão de relatórios 

de desempenho do sistema.  

 

4.2.1.3 Subsistema de repetição troncalizado: composto por no 

mínimo 12 (doze) sítios de repetição sendo 01 (um) deles situado na 

Capital e demais sítios no Interior do Estado. Os sítios de repetição 

deverão ter, cada um deles, capacidade mínima 11 (onze) canais de voz, 

permitindo o compartilhamento entre 30 grupos de conversação, podendo 

cada grupo ser subdividido em no mínimo  100 (cem) subgrupos, 04 

(quatro) canais de dados e 01 (um) canal de controle, incluindo hardware 

ou software controladores de sítio, estações repetidoras digitais com 

potencia mínima de 80 watts em VHF e mínima de 40 watts em UHF (não 

será aceita a utilização de amplificadores de potência externos ao 

repetidor), sistema irradiante eficiente, sistema ininterrupto de energia 

elétrica, torre autoportante, abrigo metálico, cerca perimetral e toda a 

infraestrutura física para proporcionar cobertura às redes de comunicação 

de voz. Cada canal ocupará no máximo largura de 25 KHz utilizando 

método de acesso em TDMA que garanta uma eficiência espectral de no 

mínimo 6,25 KHz, padrão PMR. O local e todos os recursos necessários 

para instalação, operação do sítio de repetição será provido pela 

CONTRATADA. 

OBS: O pré-projeto definiu a quantidade mínima de 12 (doze) Sítios de 

Repetição, sendo 05 (cinco) deles localizados em áreas publicas que 

serão cedidas pela SSP/SE para implantação das Estações de Telecom, 

já os demais pontos são de responsabilidade da CONTRATADA e devem 

ser concedidas para SSP/SE as cessões de uso por prazo indeterminado 

das áreas para implantação das Estações de Telecom, sendo estes 

termos de “Cessão de Uso” fornecidos pelo CONTRATADO em nome da 
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SSP/SE, devendo estar obrigatoriamente assinados e com firma 

reconhecida em cartório pelos proprietários legítimos dos terrenos, sendo 

a propriedade comprovada através da apresentação da Certidão de 

Inteiro Teor do imóvel em nome do CEDENTE/ASSINANTE do termo de 

Cessão de Uso. 

Qualquer terminal pertencente ao Sistema de Radiocomunicação, ao ser 

ligado, deverá afiliar-se-á automaticamente na rede e buscará o seu 

grupo/subgrupo, para o qual será estabelecido um algoritmo de 

comunicação de dados para a afiliação daquele terminal ao Sistema e no 

grupo/subgrupo de conversação designado. Quando um usuário já 

afiliado ao sistema mudar seu grupo/subgrupo de conversação, o terminal 

deverá realizar a afiliação ao novo grupo/subgrupo, desafiliando-se do 

anterior. Ao desligar o terminal, este será desafiliado do grupo/subgrupo 

de conversação e do sistema. 

O processo de afiliação consiste no mínimo, dos seguintes eventos:  
 

• Transmissão de uma sequência de dados pelo terminal, contendo sua 

identificação e o grupo/subgrupo de conversação designado pelo 

usuário;  

• Análise dos dados, verificando se o terminal pertence ao Sistema, se 

está habilitado e apto a se afiliar na área em que se encontra e no 

grupo/subgrupo escolhido e se há mensagens ou comandos 

pendentes, destinados àquele terminal;  

• Retorno de uma sequência de dados ao terminal, autorizando a sua 

afiliação ao sistema ou não. No Caso de afiliação concluída, o terminal 

deverá exibir o grupo/subgrupo de conversação no visor. No caso de 

não afiliação, o terminal deverá emitir um sinal audível e visual 

correspondente.  
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4.2.1.3.1 O sistema não necessita de nenhuma operação especial, 

ou seja, considerando-se que todos os equipamentos terminais 

estejam programados para operação dentro do sistema, basta o 

usuário pressionar a tecla “PTT”, em seguida iniciar a chamada e soltar 

a tecla “PTT”. Nesse instante o sistema deverá ter disponibilizado um 

canal de voz habilitando o mesmo para conversação. 

4.2.1.3.2 Ao final de cada mensagem o usuário deverá ouvir um 

“BEEP” de sinalização indicando que pode responder a mensagem. 

4.2.1.3.3 Em caso que o sistema esteja ocupado, após executar a 

primeira chamada e soltar a tecla “PTT”, o usuário deverá receber uma 

indicação de “Sistema Ocupado” (tom de ocupado). 

4.2.1.3.4 Todos os terminais terão números de identificação na 

rede. A estrutura de numeração deverá ser flexível, possibilitando 

agregar informações de interesse da CONTRATANTE. Cada terminal 

possuirá um único número de identificação. 

4.2.1.3.5 Encriptação das comunicações de voz entre as estações 

repetidoras, terminais portáteis, móveis e estações bases de controle. 

4.2.1.3.6 Os sítios de Repetição em VHF/FM ou UHF/FM deverão 

estar interconectados através de uma rede Wireless com Links em 4.9 

GHz (frequência licenciada e especifica para segurança pública), com 

interligação dos sítios de repetição ao Controlador / Servidor Central: 

4.2.1.3.7 O método de acesso deverá ser baseado em 

equipamentos que utilizem a tecnologia TDMA (Time Division Multiple 

Access), padrão PMR, 

 

4.3 Tipos de chamadas 

4.3.1 Chamada de Grupo: 
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4.3.1.1 Estando o terminal ligado e em seu estado inicial, ao pressionar 

a tecla “PTT”, o usuário deverá iniciar automaticamente, uma chamada no 

grupo/subgrupo de conversação a que estiver afiliado. Essa chamada será 

direcionada a todos os demais terminais afiliados no mesmo 

grupo/subgrupo de conversação. 

4.3.1.2 Todos os terminais do Sistema (estações móveis, portáteis e 

fixas) serão capazes de se afiliar em diferentes grupo/subgrupo de 

conversação, estabelecidos através de programação, possibilitando 

realizar e/ou receber chamadas nesses grupo/subgrupo. Essa 

programação será definida em função das necessidades de comunicação 

e critérios operacionais da CONTRATANTE e será definida entre esta e a 

CONTRATADA, após a formalização do contrato. 

4.3.1.3 O Sistema de Radiocomunicação deverá permitir a configuração 

de grupos de anúncio, mediante programação prévia, que consistem em 

grupos maiores, formados por dois ou mais grupos de conversação. 

Apenas o usuário afiliado em um grupo de anúncio será capaz de se 

comunicar simultaneamente com todos os grupos de conversação 

subordinados, tanto realizar e receber chamadas. 

 

4.3.2 Chamada privativa 

4.3.2.1 A realização de chamada privativa deverá ser restrita apenas 

aos terminais habilitados para tal. Entretanto, todos os terminais do 

sistema poderão ser habilitados para apenas receber esse tipo de 

chamada e comunicar-se privativamente com o terminal habilitado que 

originou a chamada. 

4.3.2.2 Uma chamada privativa deverá ser iniciada com o usuário 

teclando o número de identificação do terminal de destino (“ID”) e em 

seguida pressionando a tecla “PTT”. O terminal de destino receberá o 
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tom de chamada característico e mostrará o “ID” do terminal de origem. 

A chamada será respondida pelo terminal chamado, mediante o simples 

acionamento da tecla “PTT” desse terminal. A conversação seguirá 

normalmente apenas com acionamento das teclas “PTT” dos 

interlocutores.  

4.3.2.3 A chamada privativa deverá ser encerrada mediante 

acionamento de uma tecla pré-programada no terminal de origem ou por 

decurso do tempo programado para essa operação (“time-out”), 

prevalecendo o que ocorrer primeiro. O “time-out” de encerramento da 

chamada privativa deverá ser pré-programado quando da habilitação 

dos terminais no sistema.  

 

4.4 Chamada de emergência 

4.4.1 Os terminais do sistema que estarão habilitados para realizar 

chamadas de emergência, realizarão esse tipo de chamada com 

prioridade máxima no acesso ao canal de comunicação. 

4.4.2  A realização da chamada de emergência deverá ser iniciada mediante 

o pressionamento da tecla PTT no grupo “Emergência”, que será exclusivo 

para essa finalidade, quando será desencadeado o algoritmo de 

comunicação. O evento será enviado a todos os equipamentos do 

grupo/subgrupo ou todos os grupos/subgrupos que forem habilitados para 

tal, bem como para à Console de Despacho, sinalizando a chamada, 

mediante emissão de um sinal de alerta sonoro, indicando a ocorrência de 

emergência, com identificação do respectivo terminal chamador.  

4.4.3  A chamada de emergência deverá se desenvolver em um grupo 

especial para esse tipo de chamada ou no próprio grupo/subgrupo de 

conversação ao qual o terminal estava afiliado, mantendo-se a prioridade 

máxima para o terminal de origem. Em ambos os casos, os terminais 
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afiliados no mesmo grupo/subgrupo de conversação do terminal de origem 

deverão participar da chamada.  

4.4.4 A chamada de emergência deverá ser encerrada por comando, quando 

os terminais envolvidos retornarão ao seu estado inicial.  

 

4.5 Mensagens de texto  

4.5.1 O Sistema de Rádio deverá ser capaz de encaminhar mensagens de 

texto, geradas pela console de despacho ou por quaisquer dos terminais 

da rede que estejam habilitados para tal, encaminhando-as para outros 

terminais ou console. As mensagens de texto terão tamanho mínimo de 

128 caracteres e serão mostradas no display dos terminais e na tela da 

console. 

4.5.2 Os terminais destinatários das mensagens de texto receberão sinal 

audível característico, indicando existência de novas mensagens. Essas 

mensagens serão armazenadas no Sistema e nos terminais, para 

posterior consulta, podendo ser eliminadas do terminal através de 

comando do usuário.  

4.5.3 Deverá ser possível a definição de mensagens de texto padronizadas, 

as quais permanecerão armazenadas para uso oportuno, sem 

necessidade de redigitação.  

 

4.6 Recursos do Sistema de Rádio  

4.6.1 Por meio do subsistema de gerenciamento, será possível a inibição de 

terminal via aérea, tornando-o totalmente inoperante. Terá a possibilidade 

da reabilitação de terminal desabilitado. Ambas as ações serão acionadas 

via comando por meio do subsistema de gerenciamento.  
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4.7 Redundância  

4.7.1 O sítio de repetição contará com sistema alternativo de energia elétrica, 

composto por dispositivos “retificadores” e banco de baterias com 

autonomia de até 4 horas com funcionamento a plena carga, de modo que 

não haja interrupção na operação dos equipamentos do Sistema de Rádio.  

 

5 COMPOSIÇÃO DO SISTEMA  

5.1 SERVIDOR CENTRAL - 01 (UM) 

5.1.1 Deverão ser fornecidos e instalados equipamentos, aplicativos e 

serviços necessários à implantação e operação do Servidor Central do 

Sistema de Rádio. 

5.1.2 A sala para abrigar o Servidor Central será de responsabilidade da 

CONTRATADA, fazendo as adequações necessárias, quanto a 

iluminação, sistema de ar condicionado, quadro de energia elétrica, 

cabeamento estruturado e outras que se fizer necessário.  

5.1.3 Deverá ser fornecido sistema de gravação digital, dimensionado para 

gravação simultânea de todas as chamadas realizadas no Sistema de 

Rádio, com capacidade de armazenamento em disco rígido de no mínimo 

180 dias e recursos para transferência dos arquivos de áudio, em formato 

wav, para mídia ótica (DVD+/-R e RW). 

OBS: Deverá ser fornecida redundância para este item, para que no caso 

de pane do servidor principal o equipamento backup assuma 

automaticamente a função. 

 

5.2 SUBSISTEMA DE DESPACHO (SOFTWARE + HARDWARE)- 01 (UM) 

5.2.1 Deverão ser fornecidas e instaladas 15 (quinze) consoles de despacho, 

com respectivas interfaces de comunicação e demais equipamentos e 

aplicativos necessários ao seu funcionamento, as quais serão instaladas 
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na Central de Operações, sendo 10 (dez) consoles de despacho para 

Policia Militar, 02 (duas) para Policia Civil, 02 (duas) para o Corpo de 

Bombeiros, e 01 (uma) para a Coordenadoria Geral de Perícias 

(COGERP). Toda a infraestrutura necessária à interligação das consoles 

de despacho ao sistema será de responsabilidade da CONTRATADA.  

5.2.2 Para a console deverá ser fornecido um manual impresso, editado em 

língua portuguesa, abrangendo todas as funcionalidades da console de 

despacho / supervisão.  

5.2.3 A CONSOLE possuirá as seguintes características e recursos:  

5.2.3.1 Permitir a comunicação dos seus operadores com os terminais 

em campo, nos diversos tipos de chamadas e com possibilidade de 

monitorar e operar simultaneamente pelo menos 16 grupos de 

conversação, selecionáveis pelo operador. 

5.2.3.2 Visualizar, por meio de monitor colorido LED, com no minimo 

18”, as atividades dos grupos de operação configurados para as 

respectivas posições de despacho, com interface gráfica de fácil utilização, 

de forma que o usuário tenha acesso instantâneo às funcionalidades do 

sistema. 

5.2.3.3 Funcionar sob sistema operacional apropriado, utilizando 

plataforma PC compatível, configurado apropriadamente para as funções 

de console de despacho.  

5.2.3.4 Deverá possuir comando de acionamento de transmissão 

manual e também por comutador de pé (pedal de PTT), permitindo o 

acionamento do recurso selecionado sem a utilização das mãos.  

5.2.3.5 Para cada console de despacho deverá ser fornecido 10 (dez) 

combinados de cabeça com fone de ouvido (equipamento individual), com 

proteção de sobre-tensão de áudio e microfone labial.  

5.2.3.6 As consoles deverão ser formadas por meio de terminal de 



 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

 
 
 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015-320 – Aracaju/SE  

� Telefone: (0xx79)-3226-2284-Telefax: (0xx79)-3226-2246. 

 
 

49 

computador, operando em rede local e gerenciando o subsistema de 

despacho, utilizando interface gráfica intuitiva e de fácil uso dos 

operadores, com todos os comandos em português.  

5.2.3.7 Deverá ter a possibilidade de criar configurações de telas 

individualizadas para cada operador de console de despacho, de modo 

que o mesmo possa acessar os recursos de radiocomunicação 

necessários.  

5.2.3.8 A console deverá permitir a associação da identificação (ID) de 

cada terminal portátil/móvel a um nome (conjunto de caracteres 

alfanuméricos), mostrando em sua tela, opcionalmente, o nome da 

unidade de rádio em vez da identificação numérica.  

5.2.3.9 A console deverá armazenar histórico de atividades, baseado no 

acionamento dos grupos, contendo o ID da unidade chamadora, hora e 

data da atividade no grupo.  

5.2.3.10 A console de despacho deverá ser capaz de assumir as 

funções de console de supervisão, com recursos e funcionalidades 

próprias para a gestão e supervisão das atividades. 

 

5.3 SUBSISTEMA DE TERMINAIS (PORTÁTEIS, MÓVEIS E FIXOS) 

5.3.1  Os terminais de campo do Sistema de Rádio serão distribuídos da 

seguinte forma: Terminais Portáteis no total de 1.659 (um mil, seiscentos e 

cinquenta e nove), sendo 986 (novecentos e oitenta e seis) para Policia 

Militar, 526 (quinhentos e vinte e seis) para Policia Civil, 120 (cento e 

vinte) para o Corpo de Bombeiros, 15 (quinze) para SSP e 12 (doze) para 

o COGERP; Terminais Móveis veiculares no total de 971 (novecentos e 

setenta e um), sendo 541 (quinhentos e quarenta e um) para Policia 

Militar, 349 (trezentos e quarenta e nove) para Policia Civil, 60 (sessenta) 

para o Corpo de Bombeiros, 11 (onze) para SSP e 10 (dez) para o 
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COGERP; Terminais Fixos no total de 389 (trezentos e oitenta e nove), 

sendo 249 (duzentos e quarenta e nove) para a Polícia Militar, 112 (cento 

e doze) para Policia Civil, 15 (quinze) para o Corpo de Bombeiros, 05 

(cinco) para SSP, 04 (quatro) para o COGERP e 04 (quatro) para o 

CIOSP. 

5.3.2 Deverão ser fornecidas e instaladas todas as estações de rádio do 

sistema, com respectivas interfaces e acessórios necessários ao seu 

funcionamento.  

 

6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SUBSISTEMA DE GERENCIAMENTO 

(SOFTWARE) E SERVIDOR CENTRAL E CONSOLES DE DESPACHO 

(HARDWARE): 

6.1 Objetivo 

6.1.1 Fixar os parâmetros técnicos para o Subsistema de gerenciamento que 

farão parte do Servidor Central: 

6.1.2 O principal objetivo deste tipo de estação é permitir o emprego rápido e 

eficaz de comunicação de voz e dados com todos os equipamentos do 

sistema, utilizando recursos eletrônicos de sinalização proporcionados por 

um Sistema de Radiocomunicação Digital, que propicie, principalmente, 

todas as funções de gerenciamento e monitoramento de GPS. 

6.1.3 Todo o gerenciamento e monitoramento deverão ser realizados com 

base na TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação, utilizando a 

computação como ferramenta fundamental, assim sendo, cada Estação 

Fixa de Gerenciamento e Monitoramento deverá ser baseado em matriz 

digital. 

6.1.4 O sistema de rádio despacho tem por finalidade orientar, despachar e 

acompanhar as atividades operacionais. É composto de console de 

operação, energia de contingência e todos os materiais e equipamentos 
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necessários que permitam seu funcionamento ininterrupto. 

6.1.5 O sistema de rádio despacho terá a função de despachar, monitorar, 

gravar, supervisionar e gerenciar as diversas redes de voz do sistema de 

radiocomunicação, tendo a possibilidade de controlar todos os grupos de 

rádio. 

6.1.6 O sistema de rádio despacho é composto de uma Console de 

Operação e Gerenciamento das redes. A console deverá possuir interface 

gráfica amigável para a visualização das unidades disponíveis, a 

localização de cada uma para a atividade de despacho através de ícones 

intuitivamente reconhecidos.  

6.1.7 A console deverá ter a capacidade de operar com até 16 (dezesseis) 

redes diferentes, sendo o seu acesso por login e senha por usuário e 

administrador. 

6.1.8 Os transceptores deverão ter a possibilidade de trabalhar com uma 

comunicação segura e sigilosa, no padrão de modulação digital, devendo 

ainda possuir chave de encriptografia como medida de segurança. 

6.1.9 A console deverá estar interligada via IP, com o sitio de repetição. 

6.1.10 O Sistema deverá disponibilizar diversas informações, como, 

através da emissão de textos, iniciar uma ação a partir do centro de 

controle para as unidades portáteis, fixas e móveis, e assim, restringir o 

uso da comunicação por voz e uma consequente necessidade de 

repetição. 

6.1.11 Este sistema deverá permitir a localização, através de GPS 

incorporado ao rádio transceptor portátil e móvel suportando por minuto, o 

mínimo de 400 atualizações por site, em um mapa digital do local onde se 

encontra cada unidade de rádio do sistema, para servir como ferramenta 

operacional. 
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6.2 SUBSISTEMA DE DADOS (SOFTWARE): 

6.2.1 Tem como objetivo, determinar as plataformas de hardware, software e 

protocolos de comunicação para construção de um canal de dados sobre 

o sistema de rádio comunicação.  

Deverá ser fornecido um sistema de monitoramento com aplicação 

baseada no conceito cliente-servidor que monitora todo o tráfego de 

dados de todas as repetidoras e em um único servidor. 

Tipos de dados a serem exibidos: 

– Pacotes de Registro ARS 

– Pacote de GPS e trafego das informações de localização via satélite 

das unidades portáteis e móveis em campo. 

– Todas as chamadas de rádio, com informação do RSSI (Intensidade do 

sinal de recepção) do rádio que realizou a transmissão, indicação do ID 

do radio que iniciou a chamada, indicação do destino da chamada (grupo 

ou outro rádio privativo) e a repetidora pela qual a chamada entrou. 

– Pacotes de Telemetria 

– Pacotes de comandos (alerta de chamada, desativação de rádio) 

– Sinais de Interferência 

TOPOLOGIA DA REDE 

O sistema deverá fornecer visualização completa da topologia do sistema 

com todas as repetidoras e todos os links exibidos em uma só tela e como 

opção de visualizar apenas um repetidor por vez. 

Deverá possuir módulo de controle e gerenciamento da condição das 

repetidoras, medindo alarmes na repetidora. 

Também deverá ser possível enviar comandos para a repetidora: 

Desativar, reiniciar, alterar potência, alterar canal, etc. 

O sistema de monitoramento deverá possuir sistema de gravação de 

todas as comunicações que passarem pela repetidora, incluindo as 
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chamadas privadas e mensagens de texto entre usuários de rádio. As 

chamadas devem ser exportadas no formato WAV. 

6.2.2 O sistema de dados poderá trafegar na mesma plataforma do canal de 

voz ou ter grupos específicos para trafegar os dados.  

6.2.3 Deverá ser previsto um sistema de apoio, para complementação das 

atividades de atendimento, denominado Sistema AVL de localização 

automática de veículos. 

6.2.3.1 Através de um microcomputador tipo PC de comunicação, será 

provida uma interface por software para capturar dados do Sistema de 

Localização (rádios portáteis e móveis) GPS/AVL, como latitude, longitude, 

identificação da unidade e velocidade da mesma, de tal forma que seja 

permitido posicionar automaticamente as unidades no Mapa Digital 

Georeferenciado com nível de detalhamento para grandes centros de 

visualização de ruas e para zonas rurais visualização de estradas, o qual 

deverá ser fornecido pela Contratada. 

6.2.3.2 Informações complementares em diferentes e variados formatos, 

deverão ser armazenadas e recuperadas quando necessárias. O software 

do sistema deverá funcionar como um visualizador de Sistemas de 

Informações Geográficas e deverá possibilitar: 

• Reproduzir trajetos anteriores com os dados e os históricos 

armazenados; 

• Permitir a definição de múltiplos limites geográficos com 

indicação em tempo real na tela, quando o rádio entra e sai dos 

referidos limites; 

6.2.4 O software deverá suportar ser instalado em PC com plataforma 

Compatível com a sua aplicação ou superior. 

6.2.5 A CONTRATADA deverá fornecer todas as máquinas que compõem os 

softwares e hardwares dos sistemas que serão instalados para a 
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montagem da Central de Controle Operacional - CCO. 

 

6.3 SUBSISTEMA DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO: 

6.3.1 Deverá ser implementado Sistema de Gerenciamento e Supervisão no 

CCO que permita gerenciar de forma rápida e segura as atividades de 

comunicação da rede. 

Deverá ser fornecido um sistema de monitoramento com aplicação 

baseada no conceito cliente-servidor que monitora todo o tráfego de dados 

nas repetidoras e em um único servidor. 

Tipos de dados a serem exibidos: 

– Pacotes de Registro ARS 

– Pacote de GPS e trafego das informações de localização via satélite das 

unidades portáteis em campo. 

– Todas as chamadas de rádio, com informação do RSSI (Intensidade do 

sinal de recepção) do rádio que realizou a transmissão, indicação do ID do 

radio que iniciou a chamada, indicação do destino da chamada (grupo ou 

outro rádio privativo) e a repetidora pela qual a chamada entrou. 

– Pacotes de Telemetria 

– Pacotes de comandos (alerta de chamada, desativação de rádio) 

– Sinais de Interferência 

 

 

Topologia da rede 

O sistema deverá fornecer visualização completa da topologia do sistema 

com todas as repetidoras e todos os links exibidos em uma só tela e como 

opção de visualizar apenas um repetidor por vez. 

Deverá possuir módulo de controle e gerenciamento da condição das 

repetidoras, medindo alarmes na repetidora. 
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Também deverá ser possível enviar comandos para a repetidora: 

Desativar, reiniciar, alterar potência, alterar canal, etc. 

O sistema de monitoramento deverá possuir sistema de gravação de todas 

as comunicações que passarem pela repetidora, incluindo as chamadas 

privadas e mensagens de texto entre usuários de rádio. 

As chamadas devem ser exportadas no formato WAV. 

6.3.2 As informações de gerenciamento e supervisão deverão objetivar a 

disciplina das redes de comunicação dentre outras funções. Os aplicativos 

da Console de Despacho deverão permitir no mínimo que o operador 

acesse qualquer função, inclusive mudança de canal de rádios e PTT, 

através de seleção na tela do computador através do cursor do mouse, 

bem como deverá apresentar sob a forma de ícone amigável, a 

identificação se um rádio está ligado ou desligado, gráfico de intensidade 

de sinal de áudio recebido e transmitido. 

6.3.3 Como mencionado anteriormente, as ferramentas de gerenciamento e 

controle deverão estar baseadas em matriz digital, utilizando ferramentas 

de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 

6.3.4 A CCO – Central de Controle Operacional deverá ser composta por 

duas Infraestruturas, quais sejam: 

1 – Composição Básica da Infraestrutura da Central de 

Comunicação: 

• 15 (quinze) Consoles de Despacho, Monitoramento e 

Gerenciamento e Controle, dotadas de um monitor de LED no 

mínimo 18”, mouse, teclado e cabos; 

• 01 (uma) TV de LED, com no mínimo 55”. 

2 – Composição Básica da Infraestrutura da Rede de 

Comunicação: 

• 01 (um) Servidor do Sistema. 
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• 01 (uma) Switch padrão 19” com no mínimo 24 portas, 

com no mínimo as seguintes configurações de portas: 20 auto-

sensing 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 

802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T), 

Media Type: Auto-MDIX, Duplex: 10Base-T/100Base-TX: half or 

full; 1000Base-T: full only; 4 dual-personality ports, each port can 

be used as either an RJ-45 10/100/1000 port or an open mini-

GBIC slot (for use with mini-GBIC transceivers). 

• Rack para servidor padrão 19 polegadas, com altura 

necessária para comportar os equipamentos. 

- Estrutura feita em aço carbono pré-zincado com espessura 2,0 

mm. 

- Pintura epóxi-pó de alta resistência. 

- Porta com vidro temperado transparente e travamento através 

de fechos lingüeta com chave e segredos individuais. 

- Sistema de ventilação forçada pelo teto. 

- Tampas laterais removíveis através de fecho rápido (travas). 

- Parte traseira com recorte regulável para passagem de cabos. 

- Acompanhado de 2 ventiladores instalados no teto para melhor 

dissipação do calor. 

- Kit de fixação incluso. (porcas gaiolas e parafusos M5). 

 

6.3.5 Características Técnicas dos Equipamentos da Infraestrutura da 

Central de Controle Operacional: 

6.3.5.1 Visão Geral  

A infraestrutura da Central de Controle Operacional como mencionado 

anteriormente, deverão receber posições de trabalho (consoles) as quais 

receberão as comunicações de voz e dados de campo por meio das 
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estações Repetidoras VHF/FM ou UHF/FM que estarão interconectadas a 

uma rede Wireless com Link em 4.9 GHz licenciada, cujo licenciamento 

será de responsabilidade da Contratada. 

6.3.5.2 As consoles deverão estar conectadas ao servidor do sistema 

através de uma rede LAN (Local Área Network) e, este servidor deverá 

estar ligado a rede de comunicação de despacho. 

6.3.5.3 O subsistema tem por finalidade permitir a comunicação de voz 

e dados da Central de Controle Operacional com todas as unidades 

operacionais que utilizam equipamentos de radiocomunicação, bem como 

permitirá a comunicação de voz reunindo ainda todas as funções de 

gerenciamento, monitoramento e controle do sistema de 

radiocomunicação e de todos os equipamentos que compõem a rede de 

radiocomunicação do sistema. 

6.3.5.4 O principal objetivo deste tipo de estação é permitir o emprego 

rápido e eficaz de comunicação de voz e dados com todos os 

equipamentos do sistema, utilizando recursos eletrônicos de sinalização 

proporcionados por um sistema de radiocomunicação digital, que propicie, 

principalmente, todas as funções de gerenciamento e monitoramento. 

6.3.5.5 O sistema de dados deverá trafegar na mesma plataforma do 

canal de voz, sendo que a estação repetidora deverá operar grupos 

suficientes para esta operação. 

6.3.5.6 O sistema de trafego de dados entre a central e as estações 

repetidoras do sistema, deverá possuir redundância. 

 

6.4 COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA INFRAESTRUTURA DA REDE DO 

CONTROLADOR / SERVIDOR CENTRAL: 

6.4.1 01 (um) Servidor para montagem em rack padrão 19”, capacidade de 

no mínimo 4 TB, acompanhado de: 
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• Teclado USB, Português-Brasil (ABNT2). 

• Mouse óptico USB, 2 botões e botão de rolagem, e mouse pad. 

• Monitor de 15 (quinze) polegadas de LED. 

6.4.2 01 (um) rack do tipo fechado, padrão 19 polegadas, com altura 

necessária para comportar os equipamentos. 

6.4.3 01 (um) switch de rede gerenciável padrão Ethernet (conforme já 

descrita anteriormente). 

6.4.4 01 (um) Aplicativo Software para transmissão de Dados Móveis em 

língua portuguesa; 

6.4.5 01 (um) Aplicativo Software de Gerenciamento e gravação de voz em 

língua portuguesa; 

6.4.6 01 (um) Aplicativo Software de Gerenciamento de GPS em língua 

portuguesa; 

6.4.7 02 (dois) Cabos de interligação da estação de controle e computador 

servidor; 

6.4.8 Cabos de rede; 

6.4.9 01 (um) Nobreak com autonomia mínima de 60 minutos alimentando o 

computador, monitores e demais componentes do sistema. 

OBS: Deverá ser fornecida redundância para este item, para que no caso de 

pane do servidor principal o equipamento backup assuma automaticamente a 

função. 

 

6.5 COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA INFRAESTRUTURA DOS CONSOLES DE 

CONTROLE, DESPACHO E GERENCIAMENTO (VOZ E DADOS) 

 

6.5.1 Cada Console de Controle, Despacho e Gerenciamento, será baseada 

em matriz digital, utilizando a computação como ferramenta operacional. 
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Sua composição básica deverá ser: 

6.5.1.1 01 (um) microcomputador tipo PC – Estação de Trabalho – para 

uso corporativo com Compatível com a sua aplicação ou superior. 

6.5.1.2 01 (um) módulo de PTT do transmissor com acionamento no pé 

e na mão. 

6.5.1.3 10 (dez) microfones labiais com fone tipo hand set para 

comunicação de voz. 

6.5.1.4 01 (um) conjunto de cabos para interligação com os servidores. 

6.5.1.5 01 (uma) Licença de software Compatível com a sua aplicação 

Professional ou superior; 

6.5.1.6 01 (um) Aplicativo Software para transmissão de Dados Móveis 

em língua portuguesa; 

6.5.1.7 01 (um) Aplicativo Software de Gerenciamento e gravação de 

voz em língua portuguesa; 

6.5.1.8 01 (um) Monitor de no mínimo 18 polegadas com tecnologia LED 

para despacho, para visualização dos rádios portáteis e móveis através de 

GPS. 

6.5.1.9 A CONTRATADA deverá disponibilizar toda a infraestrutura de 

console, softwares e licenças, e sendo instalada na Central de Operação. 

 

6.5.2 A Central de Operação, oferecerá uma infraestrutura de comunicação 

já adequada para a entrada de novas estações de trabalho, contado com 

os seguintes aspectos: 

6.5.2.1 Uma rede elétrica estabilizada com sistemas de redundância 

fornecidos por nobreak e banco de baterias. 

6.5.2.2 Uma rede de comunicação de dados montada com sistema de 

cabeamento estruturado e formação de endereçamento lógico baseada 

em protocolo IP. 
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6.5.2.3 Sala técnica para acomodação dos equipamentos que conta 

com ambiente climatizado e disponibilidade de espaço em mesa de 

trabalho. 

6.5.2.4 A CONTRATADA deverá prover a conexão de comunicação 

para a recepção dos dados provenientes das unidades em campo. 

 

7 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DOS TERMINAIS PORTÁTEIS DIGITAIS COM 

GPS 

7.1 Objetivo 

7.1.1 Fixar os parâmetros técnicos para as Estações Portáteis em VHF/FM 

ou UHF/FM, faixa de frequência de 148 a 174 MHz ou 380 a 400 MHz, 

com largura máxima de canal e tipo de emissão compatível com a norma 

de canalização da ANATEL aplicável nesta faixa de frequência, com 

modulação digital, para emprego em redes de radiocomunicação digital. 

7.1.2 Equipamento certificado e/ou homologado na ANATEL. 

7.1.3 O painel do transceptor deverá possuir mostrador digital alfanumérico 

(display), com no mínimo 20 caracteres, para visualização dos grupos de 

conversação, mensagens de texto e outras funções do rádio; chave liga-

desliga; controle de volume (que poderá estar acoplado à chave liga-

desliga); seletor de grupos de conversação e tecla de emergência. 

7.1.4 Tecnologia baseada em microprocessador, com funções programáveis 

via software, por meio de interface física, conectável a equipamento tipo 

PC. A programação do rádio será armazenada em memória eletrônica 

interna, e deverá ser mantida mesmo com o rádio desligado da 

alimentação.  

7.1.5 Programação de no mínimo 30 grupos de conversação podendo cada 

grupo ser subdividido em no mínimo 100 (cem) subgrupos, indicados no 

mostrador digital alfanumérico no painel frontal.  
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7.1.6 Envio de identificação eletrônica do rádio (ID);  

7.1.7 Proteção contra sobretensão de alimentação, descasamento de 

impedância de RF, potência do transmissor acima do limite nominal do 

modelo, acionamento contínuo do transmissor por tempo superior ao 

permitido, reciclável em cada acionamento, com aviso sonoro ao usuário 

de “tempo esgotado” (programável). 

 

7.2 Composição Básica das Estações Portáteis (cada uma) 

7.2.1 01 (um) transceptor VHF/FM ou UHF/FM com modulação digital e GPS 

incorporado, acompanhado das devidas Licenças necessárias para 

inclusão nos subsistemas de controle e despacho; 

7.2.2 01 (um) carregador de baterias com tensão de entrada 100 a 240VAC 

(Full Range). 

7.2.3 01 (uma) antena heliflex; 

7.2.4 02 (duas) baterias de Li-ion, sendo 01(uma) sobressalente, com 

capacidade mínima de 1600 mAh; 

7.2.5 01(um) Fone/Microfone PTT de ombro tipo supervisor;  

7.2.6 01(um) manual de operação impresso em português;  

7.2.7 Serviços de programação e habilitação das estações ao sistema de 

repetição, manutenção e suporte técnico pelo período de 24 (vinte e 

quatro) meses; 

 

7.3 Características Operacionais 

7.3.1 Fácil manuseio e operação. 

7.3.2 Operação em modo digital. 

7.3.3 Indicação de no mínimo os seguintes status operacionais: 

7.3.4 Monitoração. 

7.3.5 Varredura. 
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7.3.6 Varredura de prioridade. 

7.3.7 Emergência. 

7.3.8 Comunicação direta. 

7.3.9 Chamada em grupo/chamada geral. 

7.3.10 Possibilidade de transferência de informações de programação 

de transceptor a transceptor (cloning). 

7.3.11 Número de grupos - mínimo de 30 (trinta) podendo cada grupo 

ser subdividido em no mínimo 100 (cem) subgrupos. 

7.3.12 Varredura de grupos – Possibilitar que o rádio monitore vários 

grupos de uma lista programável e participe de uma chamada assim que 

detectar atividade em qualquer um deles. Deve ser possível a varredura 

de grupos digitais. 

7.3.13 Capacidade de operação rádio a rádio (ponto – a – ponto), sem 

a utilização de infraestrutura no modo digital. 

7.3.14 Controles do painel: 

7.3.15 Liga – desliga. 

7.3.16 Volume. 

7.3.17 Seletor de grupos. 

7.3.18 Botão de acionamento de alarme de emergência. 

7.3.19 Display digital alfanumérico, com no mínimo 20 caracteres 

 

 

7.4 Recursos Operacionais 

7.4.1 Envio de identificação eletrônica do rádio. 

7.4.2 Alarme de emergência. 

7.4.3 Inibição e reabilitação de rádio. 

7.4.4 Envio de chamada geral. 

7.4.5 Recepção de monitor remoto. 



 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

 
 
 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015-320 – Aracaju/SE  

� Telefone: (0xx79)-3226-2284-Telefax: (0xx79)-3226-2246. 

 
 

63 

 

7.5 Identificação e Especificação Mecânica 

7.5.1 Número de série do equipamento gravado no chassi ou fixado a ele por 

meio de etiqueta adesiva. 

7.5.2 Gabinete leve, vedado à entrada de umidade, respingos de chuvas, e 

em condições de operar sujeito às vibrações mecânicas do tipo 

encontradas nos veículos nacionais e motociclos. 

7.5.3 Atender a Norma MIL STD 810 C,D e F. 

7.5.4 Atender as Especificação IP57 para submergibilidade. 

7.5.5 Terminais, conectores e contatos banhados, a fim de reduzir a 

probabilidade de perdas ou maus contatos. 

7.5.6 Circuitos impressos protegidos contra corrosão. 

7.5.7 Fácil identificação de componentes e módulos. 

7.5.8 Dimensões máximas: Altura 132mm x Largura 64mm x Profundidade 

42mm. 

7.5.9 Peso máximo com bateria 400g. 

 

8 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DOS TERMINAIS FIXOS: 

8.1 Objetivo  

8.1.1 Fixar os parâmetros técnicos as Estações Fixas em VHF/FM ou 

UHF/FM, faixa de frequência de 148 a 174 MHz ou 380 a 400 MHz, com 

modulação digital, para emprego em redes de radiocomunicação. 

 

8.2 Composição Básica dos Terminais Fixos (cada um) 

8.2.1 01 (um) transceptor VHF/FM ou UHF/FM com modulação digital, 

acompanhado das devidas Licenças necessárias para inclusão nos 

subsistemas de controle e despacho; 

8.2.2 01 (um) microfone de mão com tecla PTT. 

8.2.3 01 (uma) fonte de alimentação com gabinete para alojar o rádio, com 
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corrente de no mínimo 26Amp com flutuador de bateria, com tensão de 

entrada de 100 a 240 Vac. 

8.2.4 01(uma) bateria tipo estacionária com no mínimo 115 A/h como 

sistema de energia suplementar caso ocorra falta de energia na rede 

publica. 

8.2.5 01(um) kit coaxial tipo RGC-213/U, com no mínimo 30 (trinta) metros, 

de baixa perda, com os devidos conectores necessários à instalação e 

protetores contra descargas atmosféricas; 

8.2.6 01 (uma) antena direcional tipo YAGI com no mínimo 6 dB, com 

suporte de fixação. 

8.2.7  01 (um) Manual de operação original em língua portuguesa. 

8.2.8 Composição mínima da Infraestrutura para os Sistemas 

Irradiantes dos Terminais Fixos: são compostos por mastros 

galvanizados de no mínimo 05 metros de altura, Polimontes de no 

mínimo 3 metros e Torre de 60 metros, e devem ser fornecidos e 

instalados da seguinte forma: 56 (cinquenta e seis) Sistemas irradiantes 

de Terminais Fixos em 33 (trinta e três) mastros galvanizado de no 

mínimo 05 metros de altura; 04 (quatro) Terminais Fixos referentes as 

Estações de Despacho devem ser instalados no Centro de Operações 

e Controle (CIOSP) em 01 (uma) TORRE AUTOPORTANTE de 60 

metros. E os demais Terminais Fixos, em polimontes, galvanizados a 

fogo, com no mínimo 03 metros de altura, adequado para cada 

localidade a ser instalada. Totalizando em 389 (trezentos e oitenta e 

nove) kits, fornecidos e instalados pela CONTRATADA. 

8.2.8.1 TORRE (60 METROS) A SER INSTALADA NA SEDE DO 

CENTRO DE OPERAÇÕES - CIOSP 

Torre autoportante, seção transversal quadrangular ou triangular, com alturas 

mínimas de 60m, abertura na base e no topo mínimas conforme tabela 
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abaixo, trecho reto e trecho tronco piramidal mínimos conforme tabela abaixo. 

Colunas em perfis cantoneiras ou chapa dobrada, de alta resistência ASTM 

A572 GR50, em forma de “L” 90º, diagonais e travamentos de cantoneiras 

laminadas ASTM A36. Parafusos estruturais tipo ASTM A-325. Escada de 

acesso com guarda-corpo, conjugada com esteira vertical (400 mm de 

largura) e plataformas de trabalho conforme especificações. Devendo 

obedecer a prática Telebrás assim como as normas descritas abaixo. 

 

ALTURA 
(m) 

PESO 
(Kg) 

VOL. 
FUNDAÇÃO 

(m³) 

CAPACID
ADE (m²) 

ABERTURAS 
(mm) 

TRECHOS (m) 

BASE TOPO RETO PIRAMIDAL 
60 4800 10,0 2,0 3890 2000 18 42 

 
Descrição dos Acessórios 
 
Escada de Acesso 

Escada tipo marinheiro construída com longarinas em perfis cantoneiras ASTM A-36, 

com bitola de 38,1 x 4,76mm, degraus em perfis redondo maciço SAE 1020, com 

bitola 15,88mm. 

A escada deve possuir largura nominal de 400mm, os degraus são distanciados a 

cada 300mm. 

A escada em módulos de 5994mm, soldados, unidos através de parafusos com 

ASTM A-307, com bitolas de 9,53 x 31,4mm e travados a estrutura através dos 

travamentos internos da torre. 

A escada terá início a 2,5m ao nível “0” da estrutura e será fornecido módulo 

removível com 3000mm 

 

Abaixo Croqui de Fornecimento: 
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Esteira vertical para cabos 

Esteira vertical para cabos, construída com longarinas em perfis cantoneiras ASTM 

A-36, com bitola de 38,1 x 4,76mm, travamentos em perfis cantoneiras ASTM A-36 

com bitola de 38,1 x 4,76mm, conjugada com a escada de acesso, com 500mm de 

largura nominal, travamentos espaçados a cada 600mm, construída em módulos 

soldados de 5994mm, unidos através de parafusos ASTM A-307, com bitola de 9,53 

x 31,4mm. A esteira será fixada a torre através dos travamentos internos da 

estrutura. 

 

Abaixo croqui de fornecimento: 
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Esteira Horizontal para cabos 

Conjunto de esteiramento horizontal para cabos, construído em perfis de ferro chato 

ASTM A-36, com bitola de 38,1 x 6,35mm, soldados, unidos através de parafusos 

ASTM A-307, com bitola de 9,53 x 31,4mm. Serão fornecidos postes de com 

3000mm de altura para fixação da esteira, até que chegue perfeitamente ao shelter. 

A transição esteira vertical / horizontal dar – se – á por meio de curva com raio 

mínimo de 1500mm, O comprimento previsto é de 15m. 

 

Abaixo croqui de fornecimento: 
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Guarda – Corpo 

O escopo de fornecimento inclui a instalação de guarda – corpo ao longo de toda 

estrutura construída através de ferros chatos, com bitola de 38,1 x 4,76mm, 

dispostos em anéis fixados com varas, aparafusados a cada 1000mm.  

O guarda – coro possuí diâmetro nominal de 1000mm, afim de permitir a livre 

passagem dos torristas. 

Abaixo croqui de fornecimento: 

 

Plataformas de descanso e trabalho. 
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Serão executadas plataformas de descanso com guarda – corpo num intervalo de 

12m, construídas em perfis cantoneiras ASTM A-36 e piso em grade expandida, de 

maneira a permitir escoamento da água, com espessura de 6,35mm. 

As plataformas de trabalho serão internas, instaladas a 1000mm abaixo do nível das 

antenas a serem instaladas na torre, de maneira a permitir o acesso seguro para 

manutenção do sistema. São construídas em perfis cantoneiras ASTM A-36 e grade 

expandida com espessura de 6,35mm. 

As plataformas possuem largura mínima de 800mm. 

Abaixo croqui de fornecimento: 

 
 

Sistema trava - quedas. 

As torres devem possuir sistema de segurança tipo trava – quedas, composto por 

cabo de aço flexível 8mm, alma de aço, com fios dispostos de 9 x 16, sendo fixadas 

através de esticadores do tipo NEA 20, 5/8” x 8”, gancho x olhal. 

Ao longo da altura possuem espaçadores fixados aos degraus de escada em um 

intervalo de 5000mm. 

Abaixo croqui de fornecimento: 
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Balizamentos, noturno e diurno. 

Conforme portaria do ministério da aeronáutica Nº 1131, o sistema de balizamento 

noturno será executado com sinalizador duplo ao topo de cada estrutura, em globo 

de vidro vermelho e intermediário conforme altura da estrutura, com lâmpada do tipo 

LED,  60W – 220V. 

A descida será por cabo tipo PP, com 3 x 2,5mm², em eletroduto 1” de alumínio, 
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fixados a estrutura com abraçadeiras tipo “D”, com caixas tipo “C” a cada 6000mm. 

Para controle do balizamento será fornecido equipamento com fotocélula e protetor 

de surto. Anexamos manual técnico do produto. 

O balizamento diurno deverá conter sempre 7 faixas de cores, sendo 4 faixas na cor 

laranja e 3 faixas na cor branca, iniciando e terminando sempre na cor laranja. 

A tinta utilizada será a base de PU específica para esta finalidade. 

 

Abaixo croquis de fornecimento: 

 

 
 
 

 

 

 

Aterramento das torres: 

O aterramento das torres será composto por seis hastes terra, com bitola de 15,88 x 
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3000mm, interligadas entre si através de cabo de cobre nu com diâmetro de 70mm². 

O cabo será protegido por eletroduto de PVC, bitola ¾”. 

Será instalado uma haste a um metro do “pé” de cada torre e num dos pés será 

instalado mais duas hastes distanciadas entre si de 3000mm. Cada haste terá uma 

caixa de inspeção visual com 600mm de profundidade. 

As interligações da haste com o cabo são feitas por meio de solda exotérmica, Nº 

115. 

As interligações do cabo com a torre será por meio de terminal específico. 

 

Abaixo croqui de fornecimento: 

 
Suportes de antena: 

Os suportes de antena serão confeccionados de acordo com o tipo e tamanho das 

antenas seguindo criteriosamente a orientação do fabricante da antena.  

Para parábolas com diâmetro superior a 1,8m recomenda – se que seja instalada 

com suporte fixado a face da torre. 

O suporte tem suas barras compostas por cantoneiras laminadas ASTM A-36, 



 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

 
 
 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015-320 – Aracaju/SE  

� Telefone: (0xx79)-3226-2284-Telefax: (0xx79)-3226-2246. 

 
 

73 

dimensionadas de acordo com a carga de vento atuante na antena a ser fixada no 

mesmo. O polimonte das antenas será tubular, com diâmetro nominal não inferior a 

114mm e espessura de 4,75mm. Estão inclusos nesta proposta oito unidades de 

suportes para antenas. 

Abaixo croqui de fornecimento: 

 
 
Para raio: 

O para raio será do tipo franklim, com 4 ponteiras e duas descidas de cabo de cobre 

nu 70mm². O cabo será interligado ao topo da torre por meio de conector específico. 

Conforme disposições da NBR 5419 – Proteção contra descargas atmosféricas, a 

própria estrutura é condutora de eletricidade, não havendo desta forma a 

necessidade de descida de cabo de cobre nu ao longo da estrutura. 

Abaixo croqui de fornecimento: 
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PR01
HASTE DO PÁRA-RAIO

TERMINAL PARA
CABO #70

CABO DE COBRE NÚ #70mm
ATERRAMENTO TOPO-BASE

P12.7x38.1 A-325

 

 

Placa de Identificação: 

Será instalada junto a escada marinheiro aos 2,5m de altura uma placa de 

identificação em aço inox, com escritas em baixo relevo, constando o proprietário, o 

local de instalação, as coordenadas geográficas, a altura final da torre, o peso total, 

a capacidade final de carga, carga instalada, empresa projetista, fabricante e a área 

de pintura da torre. 

Abaixo croqui de fornecimento: 
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Disposições dos projetos 

 

Das Estruturas: 

Os esforços atuantes nas torres devem ser calculados e fornecidos conforme NBR 

6123/88. 

Os projetos das torres devem ser apresentados em Auto Cad, versão 2006. 

Para a verificação estrutural devem ser consideradas as seguintes ações: 

a. Peso próprio da estrutura (obtido automaticamente pelo programa de cálculo), 

acessórios, antenas, cargas acidentais e etc; 

b. Vento atuando na estrutura da torre; 

c. Vento atuando nas antenas; 

d. Vento atuando nos acessórios (plataformas, escadas, esteiras, guias de ondas, 

cabos, etc.); 

A metodologia de cálculo a ser empregada deve obedecer as seguintes práticas: 

1. Características da Torre 

2. Normas Utilizadas 
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3. Metodologia de cálculo 

4. Carregamentos 

4.1 Cargas Permanentes 

4.2 Cargas Acidentais 

4.3 Cargas de vento 

4.3.1. Cargas de vento na torre 

4.3.2. Vento nas antenas e plataformas 

4.3.3. Vento na escada, esteira vertical  cabos 

5. Casos de Carga 

6. Combinações de carga 

7. Materiais Utilizados 

8. Dimensionamento da estrutura 

9. 

Dimensionamento e verificações - estrutura e 

conectores 

9.1 Estrutura 

9.1.1. Tensão atuante 

9.1.2. Tensão admissível 

9.2 Conectores 

9.2.1. Tensão atuante de cisalhamento 

9.2.2. Tensão admissível  de cisalhamento 

9.3 Montantes 

9.4 Diagonais 

9.5 Horizontais 

10. Base 

10.1 Reações de apoio 

11. Deformações 

11.1 Deflexão 

11.2 Torção 
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12. Verificação dos Chumbadores e Placa de Base 

12.1 Chumbadores: 

12.1.

1. Tensão Admissível de Ruptura da parte rosqueada 

12.1.

2. Força Cortante 

12.1.

3. Tração e Força Cortante Combinados 

12.1.

4. Verificação de Escorregamento 

12.2 Flange Base: 

12.2.

1. Verificação do Flange para Esforço de Tração 

12.2.

2. 

Verificação do Flange para Esforço de 

Compressão 

12.2.

3. 

Tensão Máxima entre Tensões de Compressão e 

Tração 

12.2.

4. Verificação da Resistência do Concreto 

 

Para dimensionamento das estruturas devem ser utilizadas as seguintes qualidades 

de materiais, comprovando a veracidade da mesma no fornecimento através de 

apresentação de certificados de qualidade expedidos pela usina e notas fiscais. 

Material Qualidade 

Perfis laminados (Cantoneiras) – Diagonais, 

travamentos 

ASTM-A 36 

Perfis laminados (Cantoneiras) - Montantes ASTM A-572 GRAU 50 
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Material Qualidade 

Talas de Emendas dos Montantes USISAC- 350 

Flange-Base USISAC- 350 

Barras redondas (Chumbadores) SAE-1045 

Parafusos ASTM-A325 

 
Descrição USISAC 350 ASTM A-572 

GRAU 50 
ASTM A-36 

Tensão de 
Escoamento 

Fy = 3.50 tf / 
cm2 

Fy = 3.50 tf / cm2 Fy = 2.50 tf / 
cm2 

Tensão de Ruptura Fu = 5.50 tf / 
cm2 

Fu = 5.50 tf / cm2 Fy = 4.00 tf / 
cm2 

Módulo de Elasticidade E = 2100 tf  / 
cm2 

E = 2100 tf  / cm2 E = 2100 tf  / 
cm2 

Todas as barras da estrutura (montantes, diagonais e horizontais) devem ser 

dimensionadas pelo método das tensões admissíveis definido pela AISC, de acordo 

com o procedimento abaixo : 

Tensão atuante 

A tensão atuante é obtida dividindo-se o esforço de compressão atuante no 

elemento estrutural pela área da seção transversal do mesmo 

 
gA

P
af = , onde: 

   fa = tensão atuante 
   P = esforço de compressão 
   Ag = área da seção transversal 

Tensão admissível 

 
A tensão admissível do elemento é dada pelas expressões abaixo : 
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r

KL
=λ   , onde: 

   K = fator de flambagem (= 1 p/ estrutura treliçada) 
   L = comprimento de flambagem 
   r = raio de giração 
 

 C’c= 
Qfy

E

.

2 2
π

,onde: 

   E = módulo de elasticidade do material 

   fy = tensão de escoamento  ( 250 MPa : aço A-36  

               345 MPa : aço A-572) 

   Q = coeficiente de redução da flambagem local 

 

 seλ<Cc⇒ ya f

cCcC

cCQF

3

3

2

2

'8'8

3

3

5

)
'2

1(

λλ

λ

−+

−

=  

 

 seλ>C’c⇒
223

12 2

λ

π E
Fa =  

 

Portanto, comparando a tensão atuante no elemento com a tensão admissível do 

mesmo, deve ser verificado se a peça estrutural satisfaz ao carregamento atuante, 

considerando como aceitável uma majoração de 33% do valor da resistência do 

elemento, permitida pela AISC, quando se considera ação do vento entre os 

esforços atuantes na estrutura. 

 

Conectores 

Deve-se efetuar o dimensionamento dos parafusos de ligação dos elementos 

estruturais em função do cisalhamento atuante. 
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Tensão atuante de cisalhamento 
Obtemos o valor da tensão de cisalhamento dividindo o esforço atuante pelo produto 

entre o número de planos de corte do parafuso (verificando se ocorre cisalhamento 

simples ou duplo), a quantidade de parafusos e a área do parafuso adotado. 

Agmn

P
fv

**
= ,onde:  

   fv : tensão atuante de cisalhamento 

   P = esforço de compressão atuante 

   n = quantidade de parafusos 

   m = número de planos de corte do parafuso 

   Ag = área da seção transversal do parafuso 

 

 

Tensão admissível de cisalhamento 
A tensão de cisalhamento admissível adotada no cálculo é de 1400 kgf / cm2  

(utilizando parafusos ASTM A - 325). 

Fv = 1400 kgf / cm2  (tensão admissível de cisalhamento) 

Com isso, deve ser verificado a conformidade no dimensionamento dos parafusos, 

observando se o valor da tensão atuante de cisalhamento não supera a tensão 

admissível do mesmo.  

 

NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS: 

• NBR-8681 - Ações e segurança nas estruturas; 

• NBR-8800 - Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios; 

• NBR-6120 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações; 

• NBR-6123 - Forças devidas ao vento em edificações; 
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• NBR-6355 - Perfis estruturais, de aços , formados a frio; 

• NBR 5884 - Perfis estruturais soldados de aço; 

• NBR 6657 - Perfil de estruturas soldados de aço; 

• NBR 7398 - Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão à 

quente - Verificação da aderência ao revestimento; 

• NBR 7399 - Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão à 

quente - Verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo; 

• NBR 11003 - Tintas - Determinação da aderência; 

• NBR 6663 - Requisitos gerais para chapas finas de aço-carbono e aço de baixa 

liga e alta resistência;  

• NBR 6664 – Requisitos gerais para chapas grossas de aço-carbono e aço de 

baixa liga e alta resistência; 

• PNB-117 - Cálculo e execução de estrutura em aço soldada; 

• PEB-344 - Zincagem em produtos de aço ou ferro fundido - ABNT; 

• MB-4 - Determinação das propriedades mecânicas à tração de materiais 

metálicos; 

• MB-25 - Ensaios do revestimento de zinco em produtos de aço ou ferro fundido -

 ABNT; 

• AISC (American Institute of Steel Construction) - Load and Resistence Factor 

Design Specification for Structural Steel Buildings; 

• AISC - Code of standard practice for steel building and bridges; 

• AISC - LRFD Specification for Structural Joints Using ASTMA325 or A490 Bolts; 

• AISI (American Iron and Steel Institute) - Load and Resistance Factor Design 

Specification for Cold-Formed Steel Structural Members, 1991; 

• AISC - A guide to the shop paiting of structural steel; 

• ASTM A123 – Standard specification for zinc coating (hot-dip galvanized) on iron 
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and steel products; 

• ASTM A153 - Standard specification for zinc coating (hot-dip galvanized) on iron 

and steel hardware; 

• ASTM A283 e ASTM A36 - Perfis e chapas de aço estrutural; 

• ASTM A394 e ASTM A325 - Parafusos, porcas e arruelas galvanizados; 

• ASTM A307 - Parafusos e porcas - ligações secundárias; 

• ASTM - Part IV 1978 - Structural steel and others; 

• SAE 1045 - Chumbadores e barras redondas; 

• AWS D1.1 - Structural welding code, edição 1996; 

• AWS D1.0 - Welding in building construction; 

• AWS A5.1 - Specification for Coveved Carbon Steel Arc Welding Electrodes; 

• AWS A5.5 - Specification for Low-alloy Steel Coveved Arc Welding Electrodes; 

• AWS A5.17 - Specification for Carbons Steel Electrodes and Fluxes for 

Submerged are Welding; 

• ASTM A6 - Standard specifications for general requirements for rolled steel, 

plates, shapes, sheet piling and bars for structural use; 

 

Das Fundações: 

A execução da sondagem tipo SPT deve fazer parte deste escopo de fornecimento. 

A metodologia de cálculo deve compreender as seguintes verificações: 

- Verificação a compressão 

- Verificação pelo método russo nas duas direções de vento 

- Verificação a tração 

- Verificação ao arranque 

- Verificação da reação do esforço de arranque 

- Verificação ao esforço horizontal 
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As armaduras devem ser calculadas para resistir a flexo – tração utilizando o 

momento máximo onde a força cortante for nula. 

 

 

MODELO DAS ESTRUTURAS: 

 

Notas: 

A torre deve acompanhar os projetos detalhados da estrutura e de montagem, 

projeto da fundação, projetos do balizamento e aterramento, memorial de cálculo 

para a torre e a fundação, atestado de procedência do aço utilizado, atestado de 

garantia de fabricação e montagem da Torre, laudo de galvanização a fogo, ART ou 

acervo técnico dos serviços realizados. 

No valor orçado deve ser considerado fundação em concreto armado, usinado ou 

manual, bombeável ou não, em tubulão a céu aberto para solo coesivo, escavável 
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manualmente sem necessidade de escoramento, isento de água, isento de matacão, 

SPT mínimo igual a 7, ângulo de atrito interno mínimo de 15 graus e peso específico 

mínimo de 1,6 t/m3.  

Devem também estar incluso na proposta toda documentação necessária para 

legalização dos sites, tais como: COMAR, prefeituras municipais, CREA, e quais 

outros órgãos governamentais que se façam necessários. 

8.2.8.1.1 Grupo Gerador de no mínimo 200kVA para alimentação de 

Backup do CIOSP 

MOTOR diesel de 6 cilindros refrigerado a água. ALTERNADOR potência 

mínima 200kVA, regulação electrónica. Tensão de trabalho 380 / 220 volts, 

com Intensidade nominal de 300 amperes. ISO 8528-3. GRUPO formado por 

conjunto motor alternador montado sobre chassis electrosoldado em perfil de 

aço, com tratamento anti-corrosão através de impregnação fosfatante pintura 

final.  CANÓPIA METÁLICA INSONORIZADA, coberta interiormente por 

material isolante de ruídos pelo que juntamente com o silenciador permite um 

nível de ruído no máximo de 68.db, a 7 meros de distância. LIGAÇÕES 

ELÉCTRICAS, efectuadas aos BORNES de aperto mecânico. 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, Voltímetro, Amperímetro, Frequencímetro, 

Conta Horas, Indicador nível combustível e de agua motor. INSTRUMENTOS 

DE SEGURANÇA, betoneira de segurança, interruptor diferencial, interruptor 

magneto térmico. 

Potencia Mínima      kVA   200                    
Potencia Mínima     KW   160                    
Corrente      amp   300                    
Dimensões Máximas     Comp   3800                   
Dimensões Máximas     Larg   1400                   
Dimensões Máximas     Alt   2500                   
Peso Máximo      kg   3700                   
Deposito Mínimo      Diesel_lt  380                    
Consumo Máximo      lt_h   40           
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8.2.8.2 MASTROS GALVANIZADOS DE NO MINIMO 05 (CINCO) METROS 

DE ALTURA A SEREM INSTALADOS NAS SEDES DOS BATAHÕES, 

COMPANHIAS E PELOTÕES DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO 

Mastro galvanizado de no mínimo 05 (cinco) metros de altura. Sua estrutura deverá 
ser capaz de suportar a antena da estação fixa, acompanhada do cabo coaxial e 
conector. O licitante vendedor, deverá apresentar projeto estrutural do mastro, 
detalhando sua forma de fixação nos devidos pontos. 
 
A serem instaladas nas seguintes localidades: 

1º BATALHÃO POLICIA COMUNITÁRIA (1º BPCOM) QUANT QUANT 

UNIDADE ENDEREÇO SISTEMA 
IRRAD. 

MASTROS 
05M 

SEDE 
Av Principal, s/nº, Bairro Santa Maria, 
Aracaju/SE - E-mail: 
1bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 3179-
4615

1 1 

1ª/1º BPM 
Avenida Irineu Neri, nº 346, Apicum 
Merém, São Cristóvão/SE. - E-mail: 
1cia.1bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 

1 1 

1º Pelotão da 1ª Cia/1º 
BPCom 

Rua F, nº 54, Conjunto Arnaldo 
Garcez, Centro, Município de 
Itaporanga D’Ájuda - Tel: (79) 3264-
2560 / 3264-1518 

1 1 

Sede da 2ª Cia/1º 
BPCom 

Avenida Heráclito Rollemberg, s/nº - 
conjunto Augusto Franco, Aracaju/SE. 4 1 

Sede da 3ª Cia/1º 
BPCom 

Rua Oscar Valois Galvão, s/nº - Conj. 
Leite Neto, Aracaju/SE. - E-mail: 
3cia.1bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 
3217-0142 / 3217-2891 (Orelhão) 

7 1 

Sede da 4ª Cia/1º 
BPCom 

Av. Principal, s/nº, Bairro Santa Maria, 
Aracaju/SE. - E-mail: 
4cia.1bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 
8821-2898 

1 1 

Sede da 5ª Cia/1º 
BPCom - CPTur 

Endereço: Av. Santos Dumont, s/nº, 
Bairro Atalaia/SE - E-mail: 
cptur@pm.se.gov.br - Tel: (79) 3223-
2313

1 1 

TOTAL 16 7 

2º BATALHÃO POLICIA MILITAR (2º BPM) QUANT QUANT 
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UNIDADE ENDEREÇO SISTEMA 
IRRAD. 

MASTROS 
05M 

SEDE 

Av. E, s/n, Distrito Industrial, 
Propriá/SE – E-mail: 
2bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 3322-
1192 / 2271 / 1911 

1 1 

Sede da 2ª Cia/2º BPM Rua São João, s/n, Neópolis/SE - Tel: 
(79) 3344-2211 

1 1 

Sede da 3ª Cia/2º BPM 

Endereço: Rua Prefeito Alberto Cruz, 
70. Bairro Novo. Carmópolis/SE 
(Local temporário, pois a Sede oficial 
está em reforma) - E-mail: 
3cia.2bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 
3277-1166 

3 1 

TOTAL 5 3 

3º BATALHÃO POLICIA MILITAR (3º BPM) QUANT QUANT 

UNIDADE ENDEREÇO SISTEMA 
IRRAD. 

MASTROS 
05M 

SEDE 
Av. Manoel Antônio dos Santos, s/n, 
Itabaiana/SE 1 1 

Sede da 1ª Cia/3º BPM 
Praça da Bandeira, 21, Centro, Areia 
Branca/SE. 3 1 

1º Pelotão da 1ª Cia 
do 3º BPM 

Rua Aristóteles de Almeida, 35, 
Campo do Brito/SE - Tel: (79) 3443-
1022 

1 1 

2ª Cia/3º BPM 
Praça Olímpio Rabelo de Moraes, 93, 
Carira/SE - Tel: (79) 3445-1307 / 1756 1 1 

Sede da 3ª Cia/3º BPM Rua Frei Inocêncio, s/n, Centro. 
Ribeirópolis/SE 

2 1 

TOTAL 8 5 
4º BATALHÃO POLICIA MILITAR (4º BPM) QUANT QUANT 

UNIDADE ENDEREÇO SISTEMA 
IRRAD. 

MASTROS 
05M 

SEDE 
Av. Rita Feitosa, s/n, bairro Olaria. 
Canindé do São Francisco/SE 2 1 

Sede da 2ª Cia/4º BPM 
Rua Major João Gonçalves, 1782, 
Porto da Folha/SE - E-mail: 
2cia.4bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 
3349-1706 

1 1 
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Sede da 3ª Cia/4º BPM 
Av. 26 de Setembro, s/n, bairro 
Brasília. Nossa Senhora da Glória/SE 
- Tel: (79) 3411-1443 

1 1 

TOTAL 4 3 

5º BATALHÃO POLICIA COMUNITÁRIA (5º BPCOM) QUANT QUANT 

UNIDADE ENDEREÇO SISTEMA 
IRRAD. 

MASTROS 
05M 

Sede do 5º PCom 
Rua 8, nº 519, quadra 15 - Distrito 
Industrial, Nossa Senhora do 
Socorro/SE - E-mail: 

1 1 

Sede da 2ª Cia/5º BPM 
Av. Coletora A, s/n, Complexo Sesi, 
Marcos Freire I, Nossa Senhora do 
Socorro/SE - Tel: (79) 8822-2926 

1 1 

Sede da 3ª Cia/5º BPM 
Rua 23, Parque dos Faróis, Nossa 
Senhora do Socorro/SE  - E-mail: 
terceiracia.5bpm@pm.se.gov.br 

1 1 

TOTAL 3 3 
6º BATALHÃO POLICIA MILITAR (6º BPM) QUANT QUANT 

UNIDADE ENDEREÇO SISTEMA 
IRRAD. 

MASTROS 
05M 

Sede do 6º BPM 

Endereço: Av. João Lima da Silveira, 
3725, bairro Alagoas, Estância/SE. 
BR 101, Km 150. - E-mail: 
6bpm@pm.se.gov.br / 

3 1 

Sede da 1ª Cia/6º BPM 
Rua Joaquim Macêdo, 64, Centro, 
Boquim/SE - E-mail:  1 1 

Sede da 2ª Cia/6º BPM 
Rua Pedro Faustino, 270, Centro, 
Umbaúba/SE - E-mail: 
2cia.6bpm@pm.se.gov.br  - Tel: (79) 

1 1 

Sede da 3ª Cia/6º BPM 
Rua Tomar do Geru, 172, Centro, 
Itabaianinha/SE - Tel: (79) 3544-1834 
/ 1869 

1 1 

TOTAL 6 4 

7º BATALHÃO POLICIA MILITAR (7º BPM) QUANT QUANT 

UNIDADE ENDEREÇO SISTEMA 
IRRAD. 

MASTROS 
05M 
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Sede do 7º BPM 

Av. Augusto Franco, s/n, bairro 
Aldemar Carvalho, Lagarto/SE - E-
mail: 7bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 
3631-1464 / 3073 

1 1 

Sede da 2ª Cia/7º BPM 
Endereço: Largo do Glicério, s/n, 
Centro, Tobias Barreto/SE - Tel: (79) 
3541-2272 / 1185 

2 1 

Sede da 3ª Cia/7º BPM 
Bairro Av. Raimunda Abreu dos Reis, 
500, Simão Dias/SE - Tel: (79) 3611-
1323 / 1769 

1 1 

Sede da 4ª Cia/7º BPM 
Endereço: Bairro Centro, s/n, Poço 
Verde/SE - Tel: (79) 3549-1555 1 1 

TOTAL 5 4 

8º BATALHÃO POLICIA MILITAR (8º BPM) QUANT QUANT 

UNIDADE ENDEREÇO SISTEMA 
IRRAD. 

MASTROS 
05M 

2ª Cia/8º BPCom 

Rua Antônio dos Santos, s/n, bairro 
Porto Dantas, Aracaju/SE - E-mail: 
2cia.8bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 
3179-2438 

2 1 

3ª Cia/8º BPCom 

Rua Henrique Dias, s/n, bairro 
Capucho, Aracaju/SE - E-mail: 
3cia.8bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 
3259-9138 / 9237 

5 1 

Sede da 4ª Cia/8º 
BPCom 

Centro Integrado de Segurança 
Pública (CISP) - Rodovia Edilson 
Távora, s/n, Centro, Barra dos 

1 1 

Sede do 8º PCom 
Av. Gonçalo Prado, 1658, bairro São 
José, Aracaju/SE - E-mail: 
8bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 3211-

1 1 

TOTAL 9 4 

TOTAL GERAL 56 33 

 

8.2.9 Características Operacionais 

• Operação em modo digital. 

• Indicação de no mínimo os seguintes status operacionais: 
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• Varredura. 

• Varredura de prioridade. 

• Emergência. 

• Comunicação direta. 

• Chamada em grupo/chamada geral. 

• Possibilidade de transferência de informações de programação de 

transceptor a transceptor (cloning). 

• Número de grupos - mínimo de 30 (trinta). 

• Display com no mínimo 20 dígitos; 

• Varredura de grupos – Possibilitar que o rádio monitore vários grupos 

de uma lista programável e participe de uma chamada assim que 

detectar atividade em qualquer um deles. Deve ser possível a 

varredura de grupos digitais. 

• Capacidade de operação rádio a rádio (ponto – a – ponto), sem a 

utilização de infraestrutura no modo digital. 

• Controles do painel: 

• Liga – desliga. 

• Volume. 

• Seletor de grupos. 

• Botão de acionamento de alarme de emergência. 

 

8.2.10 Recursos Operacionais em Modo Digital 

Envio de identificação eletrônica do rádio. 

Alarme de emergência. 

Inibição e reabilitação de rádio. 

Envio de chamada de emergência. 

Recepção de monitor remoto. 
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8.2.11 Identificação e Especificação Mecânica 

Número de série do equipamento gravado no chassi ou fixado a ele por meio 

de etiqueta adesiva. 

Gabinete leve e vedado à entrada de umidade. 

Atender a Norma MIL STD 810 C, D e F. 

Terminais, conectores e contatos banhados, a fim de reduzir a probabilidade 

de perdas ou maus contatos. 

Circuitos impressos protegidos contra corrosão. 

Fácil identificação de componentes e módulos. 

Dimensões máximas: Altura 54mm x Largura 177 mm x Profundidade 209 

mm. 

Peso máximo 1,850 Kg. 

principal objetivo destes tipos de estação é permitir o emprego rápido e eficaz 

de comunicação de voz com todos os equipamentos do sistema, utilizando 

recursos eletrônicos de sinalização proporcionados por um Sistema Digital de 

Radiocomunicação. 

A estação fixa tem por finalidade orientar, despachar e acompanhar as 

atividades operacionais. É composto de estações bases de operação, energia 

de contingência e todos os materiais e equipamentos necessários que 

permitam seu funcionamento ininterrupto. 

Como um órgão centralizador das comunicações operativas, deverá 

coordenar as ações, permitindo o planejamento racionalizando da força de 

trabalho. Será o ponto de contato externo da organização com os 

equipamentos que compõem as redes existentes.  

Cada estação fixa deverá ter a capacidade de operar com no mínimo 30 
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(trinta) grupos diferentes, podendo ainda qualquer equipamento assumir as 

funções operacionais de outro, através da seleção no painel frontal do 

transceptor. Devem ser fornecidas com as Licenças necessárias para 

inclusão nos subsistemas de controle e despacho 

 

 

8.3 CENTRO DE OPERAÇÕES 

8.3.1 Readequação Física 

8.3.1.1 A CONTRATADA deverá realizar todo e qualquer serviço 

necessário na instalação dos equipamentos, inclusive no ambiente de 

despacho, do CIOSP, a fim de acomodar os novos equipamentos, 

arcando, com os ônus relativos à contratação de serviços e materiais 

especializados. 

8.3.1.2 Deverá executar o cabeamento lógico, elétrico e aterramento, 

para as consoles de despacho. 

8.3.1.3 Instalação de quadros de distribuição elétrica com os respectivos 

disjuntores para alimentar os novos equipamentos. 

8.3.1.4 Readequação da rede elétrica para suportar os novos 

equipamentos, de forma a ser estabilizada e devidamente aterrada, tudo 

em conformidade com as Normas NBR 5410 e NBR 5419. 

8.3.1.5 Adequação da iluminação, contribuindo para a melhoria do 

desempenho e eficiência do sistema. O sistema de iluminação na sala, 

serão através de luminárias com refletor parabólico de alta refletância com 

2 lâmpadas fluorescentes de 32 W, ou melhor. 

8.3.1.6 Substituição, nos casos em que houver, e colocação de 

revestimento acústico no Centro de Despacho. 

8.3.1.7 Fornecimento e instalação de extintores de incêndio apropriado 

para o local. 
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8.3.1.8 Substituição, das maquinas de ar condicionado existentes por 

equipamentos novos e apropriados para o ambiente. 

8.3.1.9 Do mobiliário para o centro de despacho: Para implantação do 

centro de despacho, deverá ser fornecido todo o mobiliário necessário à 

adequada instalação dos equipamentos (console de despacho). Os 

móveis a serem fornecidos, deverão obedecer obrigatoriamente as 

seguintes especificações: 

8.3.1.9.1 As consoles deverão estar inserido em móveis adequados 

a oferecer conforto necessário aos operadores para períodos 

ininterruptos de atividade, isolados acústica e ergonometricamente 

por divisórias, respeitando o espaço físico ocupado pelos atuais 

consoles em uso no Centro de Operações, bem como acomodando 

os terminais de vídeo de microcomputadores em operação. Deverá 

ser dimensionado com espaço de trabalho suficiente para acomodar, 

no mínimo, três monitores de vídeo de LED de no mínimo 21” (vinte e 

uma polegadas). 

8.3.1.9.2 Biombos divisores de posições para despacho via rádio, 

formados por estruturas metálicas recobertos por painéis de madeira, 

revestidos com espumas e tecidos com tratamento acústico e sistema 

de passagem de cabos (lógica, elétrica, telefônico) com conexões 

multiponto, rodapé e tampo; 

8.3.1.9.3 Tampa das mesas confeccionadas em madeira 

aglomerada de 28mm recoberto com laminado estratificado (fórmica), 

com bordas arredondadas pelo sistema post-forming (180º); 

8.3.1.9.4 Sobre tampa em madeira aglomerada de 18mm recoberto 

com melanímico da mesma cor dos tampos; 

8.3.1.9.5 Cadeiras do tipo concha exportação com rodízios, 

assentos e encosto confeccionados em madeira moldada à quente, 
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recoberta com espuma de densidade controlada e tecido anti-chama, 

com posições de regulagem conforme ABNT e apoio de braços 

também reguláveis, conforme ABNT e NR17 (Ministério do Trabalho); 

8.3.1.9.6 Para cada posição de atendimento de chamada de 

emergência deverá ser fornecido um dispositivo para apoio e 

descanso de pés; 

8.3.1.9.7 Todos os móveis deverão ser em cor discreta e estar de 

acordo com estudo ergonômico e dentro das normas de fabricação de 

mobiliário, determinada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, devendo os mesmos não oferecer condições de 

insegurança aos usuários. 

 

9 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DOS TERMINAIS MÓVEIS VEICULARES 

COM GPS: 

 

9.1 Objetivo  

9.1.1 Fixar os parâmetros técnicos as Estações Fixas em VHF/FM ou 

UHF/FM, faixa de frequência de 148 a 174 MHz ou 380 a 400 MHz, com 

modulação digital, para emprego em redes de radiocomunicação. 

9.2 Composição Básica dos Terminais Móveis Veiculares (cada um) 

9.2.1 01 (um) transceptor VHF/FM ou UHF/FM com modulação digital e GPS 

incorporado, acompanhado das devidas Licenças necessárias para 

inclusão nos subsistemas de controle e despacho; 

9.2.2 01 (um) microfone de mão com tecla PTT, com cabo espiralado e 

suporte. 

9.2.3 01 (um) cabo de alimentação com porta fusível.  

9.2.4 01 (um) suporte para fixação do rádio em painel de veículo. 

9.2.5 01 (uma) antena omnidirecional 5/8 de onda para fixação em teto de 
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veículo com 3 dB de ganho, com antena de GPS integrada e kit coaxial 

com 5 metros; 

9.2.6 01 (um) Manual de operação original em língua portuguesa. 

 

9.3 Características Operacionais 

9.3.1 Operação em modo digital. 

9.3.2 Indicação de no mínimo os seguintes status operacionais: 

9.3.3 Varredura. 

9.3.4 Varredura de prioridade. 

9.3.5 Emergência. 

9.3.6 Comunicação direta. 

9.3.7 Chamada em grupo/chamada geral. 

9.3.8 Possibilidade de transferência de informações de programação de 

transceptor a transceptor (cloning). 

9.3.9 Número de grupos - mínimo de 30 (trinta). 

9.3.10 Display com no mínimo 20 dígitos;  

9.3.11 Varredura de grupos – Possibilitar que o rádio monitore vários 

grupos de uma lista programável e participe de uma chamada assim que 

detectar atividade em qualquer um deles. Deve ser possível a varredura 

de grupos digitais. 

9.3.12 Capacidade de operação rádio a rádio (ponto – a – ponto), sem 

a utilização de infraestrutura no modo digital. 

9.3.13 Controles do painel: 

9.3.14 Liga – desliga. 

9.3.15 Volume. 

9.3.16 Seletor de grupos. 

9.3.17 Botão de acionamento de alarme de emergência. 

9.4 Recursos Operacionais em Modo Digital 
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9.4.1 Envio de identificação eletrônica do rádio. 

9.4.2 Alarme de emergência. 

9.4.3 Inibição e reabilitação de rádio. 

9.4.4 Envio de chamada de emergência. 

9.4.5 Recepção de monitor remoto. 

 

9.5 Identificação e Especificação Mecânica 

9.5.1 Número de série do equipamento gravado no chassi ou fixado a ele por 

meio de etiqueta adesiva. 

9.5.2 Gabinete leve e vedado à entrada de umidade. 

9.5.3 Atender a Norma MIL STD 810 C, D e F. 

9.5.4 Terminais, conectores e contatos banhados, a fim de reduzir a 

probabilidade de perdas ou maus contatos. 

9.5.5 Circuitos impressos protegidos contra corrosão. 

9.5.6 Fácil identificação de componentes e módulos. 

9.5.7 Dimensões máximas: Altura 54mm x Largura 177 mm x Profundidade 

209 mm. 

9.5.8 Peso máximo 1,850 Kg. 

9.5.9 O principal objetivo destes tipos de estação é permitir o emprego rápido 

e eficaz de comunicação de voz com todos os equipamentos do sistema, 

utilizando recursos eletrônicos de sinalização proporcionados por um 

Sistema Digital de Radiocomunicação. 

9.5.10 A estação móvel tem por finalidade orientar, despachar e 

acompanhar as atividades operacionais. É composto de estações bases 

de operação, energia de contingência e todos os materiais e 

equipamentos necessários que permitam seu funcionamento 

ininterrupto. 

9.5.11 Como um órgão centralizador das comunicações operativas, 
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deverá coordenar as ações, permitindo o planejamento racionalizando 

da força de trabalho. Será o ponto de contato externo da organização 

com os equipamentos que compõem as redes existentes. 

9.5.12  Cada estação móvel deverá ter a capacidade de operar com no 

mínimo 30 (trinta) grupos diferentes, podendo ainda qualquer 

equipamento assumir as funções operacionais de outro, através da 

seleção no painel frontal do transceptor. 

 

10 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SITIOS DE REPETIÇÃO - SISTEMA DE 

REPETIÇÃO: 

10.1 Objetivo 

10.1.1 Fixar os parâmetros técnicos para as estações Repetidoras em 

VHF/FM ou UHF/FM, faixa de frequência de 148 a 174 MHz ou 380 a 

400 MHz, com modulação digital, para emprego em redes sistema de 

radiocomunicação digital TRUNKING multi-sitio. 

10.1.2 Permitir a otimização de recursos disponíveis num sistema de 

radiocomunicação digital, utilizando a tecnologia de conexão através de 

rede IP (Internet Protocol), com praticidade, flexibilidade e alto grau de 

confiabilidade do sistema. 

 

10.2 Sitio de Repetição VHF/FM ou UHF/FM digital de alto tráfego 

troncalizado 

10.2.1 O Sitio de Repetição deverá ter a seguinte composição mínima: 

Sitio de Repetição VHF/FM ou UHF/FM com modulação digital de alto 

tráfego troncalizado, cada um deles, com no mínimo 11 (onze) canais de 

voz, permitindo o compartilhamento entre 30 grupos de conversação 

podendo cada grupo ser subdividido em no mínimo 100 (cem) subgrupos, 

04 (quatro) canais de dados e 01 (um) canal de controle por sitio de 
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repetição Trunking, com capacidade de operação conforme informado 

anteriormente, com no mínimo 80 Watts em VHF/FM e no mínimo de 40 

Watts em UHF/FM de potência de saída de RF, com operação de no 

mínimo dois grupos simultâneos por repetidora, podendo ser utilizados 

equipamentos controladores de sitio ou software que realize esta função. 

Cada estação repetidora deverá possuir: 

Módulo de transmissão, recepção, fonte de alimentação e demais 

componentes ativos internos dos sitios de repetição devem ser instalados 

dentro dos abrigos e montados em 03 (três) racks abertos padrão de 19 

polegadas com tamanho suficiente para abrigar os equipamentos. 

A fonte de alimentação deverá ter alimentação de 100 VCA a 240 VCA (full 

range), 60 Hz com comutação automática para baterias em caso de falta 

de energia elétrica CA, com capacidade suficiente para carregar as 

baterias e mantê-las em flutuação, dotada de sistema de ventilação 

independente (somente para a fonte) para dissipar o calor gerado pela 

mesma. 

10.2.2 Antenas Colineares encapsulada para recepção e transmissão, 

VHF/FM ou UHF/FM com no mínimo 9 dB de ganho; 

10.2.3 100 metros de cabo coaxial de baixa perda, tipo Cellflex 1/2”, 50 

Ohms de impedância para a instalação das antenas de TX e RX; 

10.2.4 Conjunto de conectores coaxiais compatíveis com o cabo 

coaxial, acompanhado de protetores coaxiais e protetores de surtos 

coaxial a gás. 

10.2.5 Conjunto de combinadores, multiacopladores, caso sejam 

necessários para a instalação. 

10.2.6 Kit de aterramento de cabo coaxial. 

10.2.7 Kit de abraçadeiras para fixação de cabos na torre metálica. 

10.2.8 Rack padrão 19 polegadas aberto. 
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10.2.9 Conjunto de miscelânea para instalação do site de repetição. 

10.2.10 Switch padrão 19” com no mínimo 24 portas (se necessário), 

com no mínimo as seguintesconfigurações de portas: 20 auto-sensing 

10/100/1000 ports(IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 

100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T), Media Type: Auto-MDIX, 

Duplex: 10Base-T/100Base-TX: half or full; 1000Base-T: full only; 4 dual-

personality ports, each port can be used as either an RJ-45 10/100/1000 

port or an open mini-GBIC slot (for use with mini-GBIC transceivers). 

10.2.11 Manual de operação original em língua portuguesa. 

 

10.3 Características Operacionais e Técnicas 

10.3.1 O sistema completo previsto por este projeto é composto de 

vários subsistemas e deverá possuir equipamentos e dispositivos 

instalados em endereços dentro do Estado de Sergipe.  

10.3.2 Esta especificação técnica tem o objetivo de fixar os parâmetros 

técnicos para o fornecimento de sítio de Repetição, de alto tráfego, faixa 

de 148 a 174 MHz ou 380 a 400 MHz, com modulação digital, para 

emprego na rede de radiocomunicação pretendida e de acordo com as 

normas técnicas pertinentes. 

10.3.3 Dessa forma, o sistema de repetição VHF ou UHF deverá ser 

projetado e ter a capacidade de operação nas subfaixas de modo a 

garantir todas as funcionalidades aqui descritas para o atendimento de 

todos os usuários de rádios digitais. Isso se aplica as estações 

repetidoras e também aos sistemas irradiantes, os quais deverão ser 

dimensionados respeitando-se as subfaixas de operação das 

repetidoras. 

10.3.4 As Estações Repetidoras Digitais VHF/FM ou UHF/FM tem por 

finalidade estabelecer a comunicação, através de ondas 
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eletromagnéticas de RF, entre os equipamentos da rede em campo. 

10.3.5 Características Operacionais Básicas 

10.3.6 A Estação Repetidora Digital VHF ou UHF deverá obedecer às 

seguintes características operacionais básicas: 

10.3.7 Operação contínua em regime de alto tráfego, com potencia 

mínima de 80 Watts em VHF/FM e  mínima de 40 Watts em UHF de RF, 

ou seja, 100% do tempo em transmissão, podendo ser reduzida para 

níveis menores através de software. 

10.3.8 Equipamento modular. 

10.3.9 Gabinete padrão 19 polegadas para fixação ao rack. 

10.3.10 Operação no modo digital. 

10.3.11 Características Eletrônicas Básicas 

10.3.12 A Estação Repetidora Digital VHF ou UHF deverá obedecer às 

seguintes características eletrônicas básicas: 

10.3.13 Tipos de emissão: 11KOF3E, 16K0F3E. 

10.3.14 Banda de Operação de 148 a 174 MHz ou 380 a 400 MHz. 

10.3.15 Espaçamento de grupos: dentro da faixa de operação. 

10.3.16 Tecnologia baseada em microprocessador, construção modular 

e 100% estado sólido. 

10.3.17 Programação de frequência: por sintetizador, dotado de memória 

programável e reprogramável externamente por meio de computador PC 

com software apropriado. 

10.3.18 Operação em modo digital 

10.3.19 Proteção contra: 

10.3.19.1 Sobretensão de alimentação. 

10.3.19.2 Inversão de polaridade. 

10.3.19.3 Variação de impedância de RF por descasamento de 

antena. 
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10.3.19.4 Acionamento contínuo do transmissor por tempo 

programável via software. 

10.3.19.5 Excesso de potência do transmissor. 

10.3.20 Alimentação elétrica: 100 a 240 VCA, 60 Hz, com sistema de 

proteção contra variações de tensão elétrica na entrada AC. 

10.3.21 O equipamento deve permitir internamente comutação 

automática para o sistema de alimentação ininterrupta (baterias), para 

alimentação do equipamento em caso de falta de energia comercial. 

10.3.22 A Estação Repetidora Digital VHF ou UHF deverá obedecer às 

seguintes características mecânicas e gerais: 

10.3.23 O equipamento deverá ser montado em gabinete padrão 19 

(dezenove) polegadas, à prova de corrosão, umidade e vibrações 

mecânicas. 

10.3.24 Fixação do número de série de fabricação do equipamento no 

gabinete. 

10.3.25 Sistema de controle montado internamente no bastidor com 

todas as funções de testes operacionais e ajustes ao alcance do técnico. 

10.3.26 Circuitos impressos banhados e protegidos contra corrosão. 

10.3.27 Cabeações (se houver) protegidas contra umidade em 

comprimento suficiente para instalação. 

10.3.28 Dissipação térmica compatível com o calor gerado pelo 

equipamento. 

10.3.29 Ventilação adequada nos módulos para não ocorrer degradação 

de características. 

 

 

10.4 Identificação e Especificação Mecânica 

10.4.1 Número de série do equipamento gravado no chassi ou fixado a 
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ele por meio de etiqueta adesiva; 

10.4.2 Terminais, conectores e contatos banhados, a fim de reduzir a 

probabilidade de perdas ou maus contatos; 

10.4.3 Circuitos impressos protegidos contra corrosão; 

10.4.4 Fácil identificação de componentes e módulos; 

 

10.5 Os Sítios de Repetição devem estar abrigadas em Estações 

padrão Telecom de 02 (dois) tipos: Principal e Secundária. 

10.5.1 Estação de Telecom Principal para abrigo do sitio de 

repetição: 

A Estação de TELECOM PRINCIPAL, será obrigatoriamente instalada no 

topo da Serra de Itabaiana, serviços de instalação, programação e 

habilitação das estações ao sistema de repetição, manutenção e suporte 

técnico pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, com as seguintes 

características: 

10.5.1.1 Torre Autoportante de 60M conforme especificações do 

tópico 8.2.8.1 deste termo de referência; 

10.5.1.2 Container de Telecom conforme especificações abaixo: 

Container Metálico Padrão Telecom com dimensões mínimas: 4,00 X 2,60 

X 2,42m (CxLxH) fabricado conforme  normas ABNT, com características 

construtivas adequadas para permitir a instalação e abrigo de 

equipamentos de telecomunicações, com respectivas instalações elétricas 

em CA e CC, tendo a seguinte configuração do QDCA: disjuntor para o 

rack de telecom 1, disjuntor para o rack de telecom 2, disjuntor para o rack 

de telecom 3, todos com tomadas individuais no mínimo de 10 (dez) 

uniformemente distribuídas no interior de cada rack e interligadas ao QDCA 

com seus respectivos disjuntores, sendo também obrigatória a instalação 

de disjuntores individuais para central de alarme, balizamento, ar 
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condicionados, deixando no mínimo 02 (dois) disjuntores reservas; sistema 

duplo de climatização com capacidade mínima de 2 TR cada, instalados 

nas laterais, trabalhando em regime redundante 1+1, controlados por PLC 

e deverá possuir sistema de operação em emergência, que permita a 

substituição do ar interno pelo ar externo, acionado automaticamente com 

a falta de energia AC, sendo alimentado por fonte própria com autonomia 

de funcionamento ininterrupto de no mínimo 04 (quatro) horas, 03 (três) 

racks padrão de 19 polegadas com espaço suficiente para instalação dos 

equipamentos, 01 (uma) estante para o banco de baterias e nobreak, 

quadros, tirantes e longarinas compostos de perfis de aço protegidos por 

processo de fosfatização por deposição eletrostática ou galvanização por 

imersão a quente com acabamento em pintura eletrostática do tipo epóxi 

pó na cor cinza, sistemas de detecção e combate a incêndios, esteiramento 

aéreo adequado para cabos de RF, painéis com sistema próprio de 

intertravamento do tipo cam-lock afixados à cinta superior, colunas e 

travessas inferiores através de parafusos e rebites, teto com inclinação de 

2% a fim de se evitar empoçamento de água, porta de acesso com 

sensores de porta aberta com “micro-switch” NA, medindo 85 x 2,20m 

montada em painel de parede especial do tipo sanduíche em poliuretano e 

aço galvanizado, pingadeira em alumínio e escada de acesso com degraus 

antiderrapantes, apoios em perfilados de aço galvanizado a fogo, com 

regulagem de altura, permitindo o fácil nivelamento do container, placa de 

passagem de cabos com furações e vedação estanque, aterramento MGB 

(Master Ground Bar), fixadas através de isoladores, sistema de iluminação 

interno e externo, aterramento elétrico, esteiramento interno, tomadas de 

força interna padrão ABNT de instalação aparente, instaladas nas laterais 

do container e em cada rack de equipamentos para conexão de 

equipamentos de teste e manutenção, Quadro de Distribuição CA para 
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alimentação dos equipamentos a serem instalados nos racks, contendo 

disjuntores dedicados e reserve devidamente identificados, sistema de 

aterramento interno e externo com anel superior interligado através de 

cabo de cobre nú de 50mm² para aterramento dos elementos metálicos 

com ponto único de conexão.  

 

a) INSTALAÇÃO DO CONTAINER:  

• Relação de projetos a serem apresentados.  

• Elaboração de projetos executivos, do poste de entrada de 

energia, da fundação, de implantação civil, aterramento, instalações 

elétricas (energia CA e CC), detalhes de arquitetura e desenhos “as 

built”, de acordo com cada necessidade;  

• Projeto de entrada de energia padrão concessionária, se 

necessário, e solicitação de ligação definitiva em nome da 

CONTRATANTE;  

• Projeto de arquitetura no padrão da prefeitura local, e solicitação 

da sua aprovação;  

• Forma de Apresentação dos Projetos: Além de 2 (duas), cópias 

em papel de todos os projetos para as emissões AP e LC, deverão 

ser também entregues em meio magnético CD-Rom (formato CAD 

*.DWG) na emissão CC – “as built”.  

 
b) PREPARAÇÃO DO TERRENO E CONSTRUÇÃO DO RADIER:  

• Deverá ser executada a limpeza do local onde será construído o 

radier, com retirada de entulhos, detritos, vegetação, raízes e tocos 

de árvores, de maneira a remover todos obstáculos existentes;  

• O radier deverá ter dimensão compatível com a dimensão do 

container; 
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• Executar levantamento topográfico;  

• Movimentos de terra que se fizerem necessários para, 

construção do radier, bem como obtenção e rampas de 

direcionamento de águas, caso necessário;  

• Antes de serem efetuadas escavações, deverão ser verificadas 

todas as canalizações existentes no subsolo do terreno e de 

vizinhos, para que sejam tomadas as devidas precauções durante a 

execução dos serviços, em caso de danos será de responsabilidade 

da CONTRATADA.  

• Para aterros que se fizerem necessários, deve ser utilizado 

material livre de impureza, sendo compactado mecanicamente, em 

camadas de 20cm. No caso de desterros ou escavações, o material 

excedente deverá ser retirado imediatamente, não sendo permitido 

utilização de terrenos vizinhos ou rua ou calçada como “bota fora”.  

 
c) ENTRADA DE ENERGIA:  

• Na parte frontal do terreno, perpendicularmente a divisa frontal 

do terreno deverá ser executada ou readequada, conforme o layout 

descritivo de construção da área de proteção do site, uma mureta 

com os equipamentos de entrada de energia. A derivação da rede 

da concessionária será aérea, em baixa tensão, desde o poste da 

concessionária até o poste particular situado junto a mureta. Este 

poste deverá seguir as recomendações e norma da concessionária 

de energia local. Neste poste será instalado um eletroduto de PVC, 

bitola mínima de Ø 2”, que irá até a caixa de medição.  

• Ficará a cargo da contratada, caso necessário, a instalação de 

um transformador na rede elétrica, alterando a rede de alta tensão 

para baixa tensão 
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• Na mureta será instalado um centro de medição modulado, 

padrão concessionária.  

• Para o atendimento do container de uso externo será instalado 

um quadro de transferência manual (QTM) ao lado do centro de 

medição modulado (QM). A interligação do QM / QTM será através 

de condutores de cobre isolamento de adequadas dimensões, bem 

como as fases, terra e neutro da concessionária.  

 
d) INTERLIGAÇÃO ENTRADA DE ENERGIA-CONTAINER:  

• Deverão ser instalados ou readequados, quando existentes e 

não compatíveis, kanalex subterrâneos entre a entrada de energia e 

a base do container de uso externo (QDCA). As tubulações serão 

em kanalex e bitolas. Os cabos a serem instalados deverão ser de 

cobre isolado. O neutro terá coloração azul.  

 
e) ATERRAMENTO:  

• O container deverá ser entregue com sistema de aterramento 

elétrico. 

• Ao término de todas as instalações deverá ser providenciado um 

laudo de aterramento contendo certificado de aferição do 

equipamento, metodologia utilizada e valor medido inferior a 5 ohms.  

• Cada haste de aterramento deverá estar protegida por uma 

caixa de inspeção de aterramento de 300 mm de profundidade x 300 

mm de diâmetro, com tampa metálica;  

• Todos os pontos de conexão do aterramento deverão ser feitos 

por meio de solda exotérmica;  

• A resistência ôhmica nos hastes de aterramento deverá ser 

menor ou igual a 5 ohms.  
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10.5.1.3 Cerca Perimetral para as estações de Telecom, conforme 

especificações abaixo: 

O presente Memorial Descritivo tem como objetivo principal prover as 

informações necessárias para fornecimento de materiais e mão de obra 

indispensável para execução dos serviços pertinentes a construção das 

Estações de Telecomunicações responsáveis pela transmissão e 

interligação de sinal da rede de radiocomunicação digital integrada 

para atendimento as necessidades de comunicação móvel via rádio da 

Secretaria de Segurança Pública de Sergipe.  

Para a execução da cerca devem ser apresentadas a ART da obra, a 

Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao CREA e a 

planilha orçamentária dos serviços realizados. Devendo a planilha ser 

entregue impressa e em meio digital no sistema ORSE-SINAPI, sendo 

adotados os seguintes limites:  

- Encargos de Horistas: 87,86% 

- Encargos de Mensalistas: 50,14% 

- BDI: 30%; 

- Mês de referência da data da licitação. 

 

DESCRIÇÃO: 

Área de ocupação: 

Área interna 10,0 x 10,0, inclusive cerca. 

Faixa de proteção tipo passeio externo com 50 cm de largura. 

- Ver projeto em anexo. 
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Materiais e Serviços a Serem Aplicados: 

Construção da área de proteção do site: 

• Fornecer, instalar e pintar na cor branca Mourões de Concreto 

Armado para instalação de Rede galvanizada tipo alambrado, porém 

com função contra invasões, devido às laminas pontiagudas e 

altamente perfurantes, tendo na parte superior da estaca a 

Concertina Dupla Clipada, entrelaçada com 3 clips de aço por volta. 

• Fornecer, instalar e pintar na cor branca 01 (um) Portão de ferro 

medindo 2,10 x 1,20 contendo 02 (dois) ferrolhos com porta 

cadeados. 

• Implantar faixa de segurança tipo calçada ao longo da cerca 

perimetral, com largura de 0,50cm pelo lado de fora, livre de objetos 

e vegetação baixa, com espessura de 7cm. 

• Proceder à poda das árvores ou retirá-las, se necessário, localizadas 

junto do cercamento perimetral. 

• Fornecer e pavimentar a área interna do site com concreto simples, 

utilizando cimento, areia grossa lavada e pedra britada de origem 

granítica e forma regular, com espessura de 10cm. 

• Fornecer e instalar sensores de presença com central integrada ao 

sistema de monitoramento e despacho para envio de alerta em caso 

de invasão. 

Especificações dos Materiais a serem aplicados: 

Rede ou Tela Laminada Perfurante; 

Fabricada com chapa protetora em aço galvanizado conforme norma 

NBR 7008, de 0,65mm de espessura (aço de qualidade comprovada) 

revestindo arame galvanizado de 2,76mm (Belgo ou Gerdau), com 



 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

 
 
 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015-320 – Aracaju/SE  

� Telefone: (0xx79)-3226-2284-Telefax: (0xx79)-3226-2246. 

 
 

108 

conjunto de lâminas estampadas de 65 e 70mm de comprimento por 22 

a 24mm de largura, com mínimo de 4 (quatro) pontos perfurantes. 

Tela em tamanho padrão de 2,0m de altura x 3,0m de comprimento na 

formatação retangular de 403mm x 175mm tratada nos pontos de solda 

e pintada com esmalte sintético na cor banca ou alumínio. 

Observação: Garantia de 2 (dois) anos. 

 

Como instalar: 

• -Fixada por 5 (cinco) cabos com carga mínima de ruptura de 800Kgf. 

• -Tripla camada de galvanização pesada, bitola de 2,4 x 3,0mm, com 

imposição de ser clipada com grampos galvanizados 12BWG em 

todos os pontos em contato. 

 

Concertina ou Barreira de Proteção na Forma Helicoidal: 

 

Fabricada com chapa protetora em aço galvanizado conforme norma 

NBR 7008, de 0,65mm de espessura (aço de qualidade comprovada) 

revestindo arame galvanizado de 2,76mm, com lâminas estampadas 

de 60 a 70 mm de comprimento por 20 a 24 mm de largura, lâminas de 

18 a 22 mm, distância entre lâminas de 85 a 90 mm na parte interna e 

de 45 a 50 mm na parte externa, com 13 conjuntos de lâminas com o 

mínimo de 4 (quatro) pontos perfurantes, toda clipada por volta. 

 

Observação: Garantia de 2 (dois) anos. 
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Como instalar: 

• - Fixada por intermédio de 2 (dois) cabos, com carga mínima de 

ruptura de 800kgf, com tripla camada de galvanização pesada, bitola 

de 2,4 x 3,0mm, sendo clipado em ambos os cabos – volta a volta. 
 

Fornecimento e Instalação de Portão: 

Consiste na confecção, fornecimento e assentamento de portão tubular 

em estrutura metálica, com tela em aço galvanizado ou similar medindo 

2,10 x 1,20.  

Os pilares de sustentação deste portão deverão ser em concreto 

armado com resistência característica, Fck, maior ou igual a 18Mpa. 

 

Tela Alambrado: 

Consiste na execução de serviço com fornecimento de tela em aço 

galvanizado (tipo alambrado), de acordo com N-1190 (Cerca Tipo II), 

com os seguintes materiais especificados: 

1- Tela de arame galvanizado, tipo alambrado, malha 2.1/2”e fio 12 

BWG, aprisionada em 6 (seis) pontos nos mourões existentes com 

arame liso 12 BWG; 

2- Arame liso galvanizado 10 BWG corrido, colocado na parte superior 

e inferior da tela, ao longo do comprimento e preso a ela com arame 

liso galvanizado 12 BWG; 
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Mourão de Suporte (3,20m): 

• Consiste no assentamento com fornecimento de mourão de 

suporte, de concreto armado, pré-moldado de ponta virada, 

seção “T”, comprimento mínimo de 2,80m na estaca 

propriamente dita e 0,40m na ponta, para carga nominal de 0,70 

KN, assentado com espaçamento de 2,00m entre mourões, 

alinhado, aprumado e chumbado no terreno em 0,70m com 

reaterro manual compactado; 

Obs. A escavação para cravação dos mourões, será mínima de 

(0,40x0,40x0,70) em metros 

 

Mourão Esticador (3,20m): 

Consiste no fornecimento e assentamento de Mourão esticador de 

concreto armado, pré-moldado, de ponta virada, seção “T”, 

comprimento mínimo de 2,80m na estaca propriamente dita e 0,40m na 

ponta, de seção quadrada ou retangular, para carga nominal de 1kN, 

com encaixe para escoras e assentados com 2 mourões de escora 

reto, em concreto armado, seção e comprimento compatíveis com o 

encaixe do mourão esticador, para carga nominal de 0,50 KN. 

Alinhado, aprumado e chumbado no terreno em 0,70m com concreto 

simples 15 MPa, nas dimensões de 0,40 x 0,40 x 0,70m. 

 

10.5.1.4 Sistema de Alimentação por Energia Alternativa conforme 

especificações abaixo: 

• Gerador tipo turbina Eólica 

• Quantidade: 02 (duas) 

• Potência a 12 m/s – 1000 Watt 
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• Rpm a 12 m/s – 630 rpm 

• Número de pás – 3 

• Tipo de pás – torcida, (5 aerofólios) 

• Velocidade de partida – 2,2 m/s 

• Torque de partida – 0,3 Nm 

• Controle de velocidade – stall 

• Proteção contra altas velocidades – Active Stall (Controle de 

Passo) 

• Sistema magnético – neodímio (imã permanente) 

• Sistema elétrico – trifásico 

• Tensão de saída – 12/24/48/300 volts 

• Alternador – Fluxo Axial (encapsulado em epóxi, resistente a 

água) 

• Escovas da cabeça giratória – Redundante (duas por fase) 

• Peso total (alternador+hélice+cab. Rot.) – 32 Kg 

• Material Anti Corrosão – Alumínio / Inox / Mat. Galvanizado 

• Balanceamento – Dinâmico (confirmação após pintura) 

• Características Técnicas do Controlador de Carga 

• Principais Funções: 

• Controle de carregamento de baterias com booster para 

aproveitamento das baixas velocidades de vento; acima de 

3m/s. 

• Tensão de saída – até 300  volts 

• Material – Alumínio 

 

Módulo Solar 

Quantidade: 12 (doze) 
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Com potência individual de 100W, tensão nominal V 17.7, corrente 

nominal A 5.6, corrente de curto-circuito A 6.3, compostas com 

suportes para montagem, regulador de carga adequado, cabo para 

interligação e demais acessórios; 

 

Baterias 

Quantidade: 20 (vinte) 

 

Para sistemas especiais de reserva de energia, chumbo–ácido, 

laminado expandido, placas de grande espessura e alta densidade, 

separadores de polietileno, em forma de envelope alta resistência 

mecânica, com as especificações e instruções de carga conforme 

segue: Tensão Nominal:12 v, Capacidade Nominal: 115 Ah em 100 h a 

25º até 10,5V, Largura: 172,0mm, Altura: 217,8mm, Tensão de 

flutuação: 13,5 a 27ºC, Tensão de Equalização e Carga: 15,5 V a 27ºC 

 

Conexões 

 

Entrada de cabos pela parte traseira através de bornes. 

Uma saída para consumidor pela parte traseira através de tomada 

padrão NBR 14136. 

 

ATERRAMENTO 

 

O sistema deverá possuir barra ou borne para aterramento. 

Deverá ser feito o aterramento do equipamento, garantindo o mesmo 

potencial de aterramento do site. 
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Todos os cabos e terminais deverão ter certificação, conforme Norma 

NBR5410-  Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

IMAGEM ILUSTRATIVA DA ESTAÇÃO 
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1  
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10.5.2 Estação de Telecom Secundária para abrigo do sitio de 

repetição 

ESTAÇÕES DE TELECOM SECUNDÁRIAS deverão ser instaladas em 

locais estratégicos que permitam a cobertura com garantia de 95% de sinal 

em todo o Estado de Sergipe, inclusos serviços de instalação, 

programação, integração e habilitação das estações ao sistema de 

repetição, manutenção e suporte técnico pelo período de 24 (vinte e 

quatro) meses, com as seguintes características: 

10.5.2.1 TORRE AUTOPORTANTE DE 60M conforme 

especificações do tópico 8.2.8.1 deste termo de referência; 
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10.5.2.2 Container de Telecom conforme especificações abaixo: 

Container Metálico Padrão Telecom com dimensões mínimas: 4,00 X 

2,60 X 2,42m (CxLxH) fabricado conforme  normas ABNT, com 

características construtivas adequadas para permitir a instalação e 

abrigo de equipamentos de telecomunicações, com respectivas 

instalações elétricas em CA e CC, tendo a seguinte configuração do 

QDCA: disjuntor para o rack de telecom 1, disjuntor para o rack de 

telecom 2, disjuntor para o rack de telecom 3, todos com tomadas 

individuais no mínimo de 10 (dez) uniformemente distribuídas no interior 

de cada rack e interligadas ao QDCA com seus respectivos disjuntores, 

sendo também obrigatória a instalação de disjuntores individuais para 

central de alarme, balizamento, ar condicionados, deixando no mínimo 

02 (dois) disjuntores reservas; sistema duplo de climatização com 

capacidade mínima de 2 TR cada, instalados nas laterais, trabalhando 

em regime redundante 1+1, controlados por PLC e deverá possuir 

sistema de operação em emergência, que permita a substituição do ar 

interno pelo ar externo, acionado automaticamente com a falta de 

energia AC, sendo alimentado por fonte própria com autonomia de 

funcionamento ininterrupto de no mínimo 04 (quatro) horas, 03 (três) 

racks padrão de 19 polegadas com espaço suficiente para instalação 

dos equipamentos, 01 (uma) estante para o banco de baterias e 

nobreak, quadros, tirantes e longarinas compostos de perfis de aço 

protegidos por processo de fosfatização por deposição eletrostática ou 

galvanização por imersão a quente com acabamento em pintura 

eletrostática do tipo epóxi pó na cor cinza, sistemas de detecção e 

combate a incêndios, esteiramento aéreo adequado para cabos de RF, 

painéis com sistema próprio de intertravamento do tipo cam-lock 

afixados à cinta superior, colunas e travessas inferiores através de 
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parafusos e rebites, teto com inclinação de 2% a fim de se evitar 

empoçamento de água, porta de acesso com sensores de porta aberta 

com “micro-switch” NA, medindo 85 x 2,20m montada em painel de 

parede especial do tipo sanduíche em poliuretano e aço galvanizado, 

pingadeira em alumínio e escada de acesso com degraus 

antiderrapantes, apoios em perfilados de aço galvanizado a fogo, com 

regulagem de altura, permitindo o fácil nivelamento do container, placa 

de passagem de cabos com furações e vedação estanque, aterramento 

MGB (Master Ground Bar), fixadas através de isoladores, sistema de 

iluminação interno e externo, aterramento elétrico, esteiramento interno, 

tomadas de força interna padrão ABNT de instalação aparente, 

instaladas nas laterais do container e em cada rack de equipamentos 

para conexão de equipamentos de teste e manutenção, Quadro de 

Distribuição CA para alimentação dos equipamentos a serem instalados 

nos racks, contendo disjuntores dedicados e reserve devidamente 

identificados, sistema de aterramento interno e externo com anel 

superior interligado através de cabo de cobre nú de 50mm² para 

aterramento dos elementos metálicos com ponto único de conexão.  

 

f) INSTALAÇÃO DO CONTAINER:  

• Relação de projetos a serem apresentados.  

• Elaboração de projetos executivos, do poste de entrada de 

energia, da fundação, de implantação civil, aterramento, instalações 

elétricas (energia CA e CC), detalhes de arquitetura e desenhos “as 

built”, de acordo com cada necessidade;  

• Projeto de entrada de energia padrão concessionária, se 

necessário, e solicitação de ligação definitiva em nome da 
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CONTRATANTE;  

• Projeto de arquitetura no padrão da prefeitura local, e solicitação 

da sua aprovação;  

• Forma de Apresentação dos Projetos: Além de 2 (duas), cópias 

em papel de todos os projetos para as emissões AP e LC, deverão 

ser também entregues em meio magnético CD-Rom (formato CAD 

*.DWG) na emissão CC – “as built”.  

 
g) PREPARAÇÃO DO TERRENO E CONSTRUÇÃO DO RADIER:  

• Deverá ser executada a limpeza do local onde será construído o 

radier, com retirada de entulhos, detritos, vegetação, raízes e tocos 

de árvores, de maneira a remover todos obstáculos existentes;  

• O radier deverá ter dimensão compatível com a dimensão do 

container; 

• Executar levantamento topográfico;  

• Movimentos de terra que se fizerem necessários para, 

construção do radier, bem como obtenção e rampas de 

direcionamento de águas, caso necessário;  

• Antes de serem efetuadas escavações, deverão ser verificadas 

todas as canalizações existentes no subsolo do terreno e de 

vizinhos, para que sejam tomadas as devidas precauções durante a 

execução dos serviços, em caso de danos será de responsabilidade 

da CONTRATADA.  

• Para aterros que se fizerem necessários, deve ser utilizado 

material livre de impureza, sendo compactado mecanicamente, em 

camadas de 20cm. No caso de desterros ou escavações, o material 

excedente deverá ser retirado imediatamente, não sendo permitido 

utilização de terrenos vizinhos ou rua ou calçada como “bota fora”.  
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h) ENTRADA DE ENERGIA:  

• Na parte frontal do terreno, perpendicularmente a divisa frontal 

do terreno deverá ser executada ou readequada, conforme o layout 

descritivo de construção da área de proteção do site, uma mureta 

com os equipamentos de entrada de energia. A derivação da rede 

da concessionária será aérea, em baixa tensão, desde o poste da 

concessionária até o poste particular situado junto a mureta. Este 

poste deverá seguir as recomendações e norma da concessionária 

de energia local. Neste poste será instalado um eletroduto de PVC, 

bitola mínima de Ø 2”, que irá até a caixa de medição.  

• Ficará a cargo da contratada, caso necessário, a instalação de 

um transformador na rede elétrica, alterando a rede de alta tensão 

para baixa tensão 

• Na mureta será instalado um centro de medição modulado, 

padrão concessionária.  

• Para o atendimento do container de uso externo será instalado 

um quadro de transferência manual (QTM) ao lado do centro de 

medição modulado (QM). A interligação do QM / QTM será através 

de condutores de cobre isolamento de adequadas dimensões, bem 

como as fases, terra e neutro da concessionária.  

 
i) INTERLIGAÇÃO ENTRADA DE ENERGIA-CONTAINER:  

• Deverão ser instalados ou readequados, quando existentes e 

não compatíveis, kanalex subterrâneos entre a entrada de energia e 

a base do container de uso externo (QDCA). As tubulações serão 

em kanalex e bitolas. Os cabos a serem instalados deverão ser de 

cobre isolado. O neutro terá coloração azul.  
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j) ATERRAMENTO:  

• O container deverá ser entregue com sistema de aterramento 

elétrico. 

• Ao término de todas as instalações deverá ser providenciado um 

laudo de aterramento contendo certificado de aferição do 

equipamento, metodologia utilizada e valor medido inferior a 5 ohms.  

• Cada haste de aterramento deverá estar protegida por uma 

caixa de inspeção de aterramento de 300 mm de profundidade x 300 

mm de diâmetro, com tampa metálica;  

• Todos os pontos de conexão do aterramento deverão ser feitos 

por meio de solda exotérmica;  

• A resistência ôhmica nos hastes de aterramento deverá ser 

menor ou igual a 5 ohms.  

 
10.5.2.3 Cerca Perimetral para as estações de Telecom, 

conforme especificações abaixo: 

O presente Memorial Descritivo tem como objetivo principal prover as 

informações necessárias para fornecimento de materiais e mão de obra 

indispensável para execução dos serviços pertinentes a construção das 

Estações de Telecomunicações responsáveis pela transmissão e 

interligação de sinal da rede de radiocomunicação digital integrada 

para atendimento as necessidades de comunicação móvel via rádio da 

Secretaria de Segurança Pública de Sergipe.  

Fornecer e instalar sensores de presença com central integrada ao 

sistema de monitoramento e despacho para envio de alerta em caso de 

invasão. 

 

DESCRIÇÃO: 
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Área de ocupação: 

Área interna 10,0 x 10,0, inclusive cerca. 

Faixa de proteção tipo passeio externo com 50 cm de largura. 

 

MATERIAIS E SERVIÇOS A SEREM APLICADOS: 

Construção da área de proteção do site: 

• Fornecer, instalar e pintar na cor branca Mourões de Concreto 

Armado para instalação de Rede galvanizada tipo alambrado, porém 

com função contra invasões, devido às laminas pontiagudas e 

altamente perfurantes, tendo na parte superior da estaca a Concertina 

Dupla Clipada, entrelaçada com 3 clips de aço por volta. 

• Fornecer e pintar na cor branca 01 (um) Portão de ferro medindo 

2,10 x 1,20 contendo 02 (dois) ferrolhos com porta cadeados. 

• Implantar faixa de segurança tipo calçada ao longo da cerca 

perimetral, com largura de 0,50cm pelo lado de fora, livre de objetos e 

vegetação baixa,  

• Proceder à poda das árvores ou retirá-las, se necessário, 

localizadas junto do cercamento perimetral. 

• Fornecer e pavimentar a área interna do site com concreto 

simples, utilizando cimento, areia grossa lavada e pedra britada de 

origem granítica e forma regular. 

• Fornecer e instalar 01 (um) poste de entrada de energia que 

deve ser em concreto tipo padrão da concessionária de energia com 

capacidade para suportar um transformador de pequeno porte. 

• Fornecer e instalar sensores de presença com central integrada 

ao sistema de monitoramento e despacho para envio de alerta em caso 

de invasão. 

 



 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

 
 
 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015-320 – Aracaju/SE  

� Telefone: (0xx79)-3226-2284-Telefax: (0xx79)-3226-2246. 

 
 

122 

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS A SEREM APLICADOS: 

Rede ou Tela Laminada Perfurante; 

Fabricada com chapa protetora em aço galvanizado conforme norma 

NBR 7008, de 0,65mm de espessura (aço de qualidade comprovada) 

revestindo arame galvanizado de 2,76mm (Belgo ou Gerdau), com 

conjunto de lâminas estampadas de 65 e 70mm de comprimento por 22 

a 24mm de largura, com mínimo de 4 (quatro) pontos perfurantes. 

Tela em tamanho padrão de 2,0m de altura x 3,0m de comprimento na 

formatação retangular de 403mm x 175mm tratada nos pontos de solda 

e pintada com esmalte sintético na cor banca ou alumínio. 

Observação: Garantia de 2 (dois) anos. 

Como instalar: 

-Fixada por 5 (cinco) cabos com carga mínima de ruptura de 800Kgf. 

-Tripla camada de galvanização pesada, bitola de 2,4 x 3,0mm, com 

imposição de ser clipada com grampos galvanizados 12BWG em todos 

os pontos em contato. 

Concertina ou Barreira de Proteção na Forma Helicoidal: 

Fabricada com chapa protetora em aço galvanizado conforme norma 

NBR 7008, de 0,65mm de espessura (aço de qualidade comprovada) 

revestindo arame galvanizado de 2,76mm, com lâminas estampadas 

de 60 a 70 mm de comprimento por 20 a 24 mm de largura, lâminas de 

18 a 22 mm, distância entre lâminas de 85 a 90 mm na parte interna e 

de 45 a 50 mm na parte externa, com 13 conjuntos de lâminas com o 
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mínimo de 4 (quatro) pontos perfurantes, toda clipada por volta. 

Observação: Garantia de 2 (dois) anos. 

 

Como instalar: 

- Fixada por intermédio de 2 (dois) cabos, com carga mínima de ruptura 

de 800kgf, com tripla camada de galvanização pesada, bitola de 2,4 x 

3,0mm, sendo clipado em ambos os cabos – volta a volta. 

Fornecimento e Instalação de Portão: 

Consiste na confecção, fornecimento e assentamento de portão tubular 

em estrutura metálica, com tela em aço galvanizado ou similar medindo 

2,10 x 1,20.  

Os pilares de sustentação deste portão deverá ser em concreto armado 

com resistência característica, Fck, maior ou igual a 18Mpa. 

Tela Alambrado: 

Consiste na execução de serviço com fornecimento de tela em aço 

galvanizado (tipo alambrado), de acordo com N-1190 (Cerca Tipo II), 

com os seguintes materiais especificados: 

1- Tela de arame galvanizado, tipo alambrado, malha 2.1/2”e fio 12 

BWG, aprisionada em 6 (seis) pontos nos mourões existentes com 

arame liso 12 BWG; 

2- Arame liso galvanizado 10 BWG corrido, colocado na parte superior 
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e inferior da tela, ao longo do comprimento e preso a ela com arame 

liso galvanizado 12 BWG; 

 

Mourão de Suporte (3,20m): 

Consiste no assentamento com fornecimento de mourão de suporte, de 

concreto armado, pré-moldado de ponta virada, seção “T”, 

comprimento mínimo de 2,80m na estaca propriamente dita e 0,40m na 

ponta, para carga nominal de 0,70 KN, assentado com espaçamento 

de 2,00m entre mourões, alinhado, aprumado e chumbado no terreno 

em 0,70m com reaterro manual compactado; 

Obs. A escavação para cravação dos mourões, será mínima de 

(0,40x0,40x0,70) em metros. 

 

Mourão Esticador (3,20m): 

Consiste no fornecimento e assentamento de Mourão esticador de 

concreto armado, pré-moldado, de ponta virada, seção “T”, 

comprimento mínimo de 2,80m na estaca propriamente dita e 0,40m na 

ponta, de seção quadrada ou retangular, para carga nominal de 1kN, 

com encaixe para escoras e assentados com 2 mourões de escora 

reto, em concreto armado, seção e comprimento compatíveis com o 

encaixe do mourão esticador, para carga nominal de 0,50 KN. 

Alinhado, aprumado e chumbado no terreno em 0,70m com concreto 

simples 15 MPa, nas dimensões de 0,40 x 0,40 x 0,70m. 
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10.5.2.4 Sistema de Alimentação e Backup de Energia dos 

equipamentos conforme especificações abaixo: 

Baterias 

Quantidade: 12 (doze) 

Para sistemas especiais de reserva de energia, chumbo–ácido, 

laminado expandido, placas de grande espessura e alta densidade, 

separadores de polietileno, em forma de envelope alta resistência 

mecânica, com as especificações e instruções de carga conforme 

segue: Tensão Nominal:12 v, Capacidade Nominal: 115 Ah em 100 h a 

25º até 10,5V, Largura: 172,0mm, Altura: 217,8mm, Tensão de 

flutuação: 13,5 a 27ºC, Tensão de Equalização e Carga: 15,5 V a 27ºC 

ATERRAMENTO 

O sistema deverá possuir barra ou borne para aterramento. 

Deverá ser feito o aterramento do equipamento, garantindo o mesmo 

potencial de aterramento do site. 

Todos os cabos e terminais deverão ter certificação, conforme Norma 

NBR5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

UPS (Uninterruptible Power Supply) 

Quantidade: 01 (uma) 

Deverá ser fornecido e instalado de um sistema ininterrupto de energia 
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(no-break), operando nas tensões comerciais de 110 ou 220 VCA, 

equipados com quadro de manobra e transferências de AC, com 

capacidade mínima para suportar as cargas dos equipamentos a serem 

instalados, com autonomia mínima de 04 (quatro) horas, com no mínimo 

5Kva interligado ao conjunto de baterias. 

 

CONEXÕES 

Entrada de cabos pela parte traseira através de bornes. 

Uma saída para consumidor pela parte traseira através de tomada 

padrão NBR 14136. 

ATERRAMENTO 

O sistema deverá possuir barra ou borne para aterramento. 

Deverá ser feito o aterramento do equipamento, garantindo o mesmo 

potencial de aterramento do site. 

Todos os cabos e terminais deverão ter certificação, conforme Norma 

NBR5410-  Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 
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IMAGEM ILUSTRATIVA DA ESTAÇÃO 
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11 Subsistema de Pares de ENLACES DE RÁDIOS DIGITAIS (Mínimo de 16 

PARES)  

11.1 Visão Geral: 

11.1.1 Este tópico tem por objetivo de estabelecer os requisitos 

mínimos necessários para o fornecimento do subsistema de rádio 

enlaces, constituído de enlaces de rádios OFDM, UHF ou microondas, a 

fim de permitir a expansão do sistema digital de radiocomunicação 

implantado no Estado de Sergipe, na faixa de frequência licenciada 

especifica para segurança pública de 4.9 GHz (Resolução nº 494 de 24 

de março de 2008). 

11.1.2 Este subsistema visa atender as necessidades de interligação 
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dos vários subsistemas do projeto, alcançando todas as localidades de 

interesse, transportando comunicações de voz e dados, e incorporando 

funcionalidades de gerenciamento. 

11.1.3 Na elaboração das propostas deverão ser previstos todo e 

qualquer serviço, mesmo que ele não esteja aqui listado, mas que se 

faça necessário ao perfeito funcionamento do sistema aqui descrito. 

11.1.4 Estão apresentados a seguir, para o subsistema de rádio enlace, 

os requisitos mínimos, os detalhes e as principais funcionalidades 

requeridas para o fornecimento e a implantação da rede digital com 

controle inteligente, em função das demandas apresentadas para 

projeto. 

11.1.5 Como já apresentado, o subsistema de rádio enlaces tem por 

finalidade estabelecer a interligação entre o CIOSP aos sítios de 

repetição e rede de rádio despacho para formar as redes de 

comunicações em todos os municípios do estado. 

11.1.6 O subsistema de rádioenlace que constitui o núcleo da rede de 

comunicações compreende os equipamentos rádio e os sistemas 

irradiantes, incluindo antenas, guias de onda, conectores, atenuadores e 

demais acessórios pertinentes, além dos sistemas de energia e 

aterramento. 

11.1.7 Os rádios deverão operar de acordo com as normas e 

resoluções da ANATEL e Ministério das Comunicações (MINICOM), 

sendo também aplicáveis às recomendações da ITU-T e ITU-R. 

11.1.8 Todas as frequências a serem utilizadas pelos rádios desta 

especificação deverão estar licenciadas para funcionamento junto a 

ANATEL e será de responsabilidade da CONTRATADA obter 

autorização, reservar, cadastrar e recolher todas as taxas e tributos junto 

a ANATEL para as frequências escolhidas. 
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11.2 Composição do Subsistema 

11.2.1 Deverá ser previsto o fornecimento de todos os materiais, 

serviços e documentos constantes nesta especificação e necessários à 

instalação de equipamentos na expansão e migração da rede de 

radiocomunicação implantada. 

11.2.2 Os equipamentos de rádio deverão ser instalados em locais que 

viabilizam a cobertura necessária entre as estações do sistema. 

11.2.3 Este subsistema de rádio enlaces deverá ser formado por uma 

rede de rádios digitais de média capacidade, atendendo aos requisitos 

apresentados a seguir: 

11.2.3.1 Um enlace rádio digital é utilizado para o transporte de 

informação entre dois pontos fixos, tendo o espaço livre como meio de 

transmissão (wireless). 

11.2.3.2 Em um enlace rádio digital a informação de voz está em 

formato digital e é transportada em canal padronizado na tecnologia 

PDH ou SDH em tecnologia temporais (TDM). 

11.2.3.3 O sinal digital em um enlace rádio digital assume o 

formato PDH ou SDH . Um processo de multiplexação de entrada 

permite o transporte de canais com hierarquia (taxas de bits) menor 

que a do próprio sinal digital. 

11.2.3.4 O sinal digital é codificado com o objetivo de melhorar a 

confiabilidade com que a informação é transmitida, permitindo que 

erros na transmissão sejam detectados e corrigidos. 

11.2.3.5 O sinal digital é então modulado, sendo gerado desta 

forma um sinal modulado que pode ser transmitido na frequência de 

operação do rádio. A principal função da modulação é permitir que 

estes sinais de banda básica sejam transmitidos em frequências mais 



 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

 
 
 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015-320 – Aracaju/SE  

� Telefone: (0xx79)-3226-2284-Telefax: (0xx79)-3226-2246. 

 
 

132 

altas possibilitando a ocupação do espectro eletromagnético e o 

aumento da taxa de bits transmitida em uma banda de frequências. 

Porém, tornam a transmissão mais sensível a ruídos e interferência 

exigindo uma melhor codificação de canais. 

11.2.3.6 O sinal modulado deverá ser amplificado e transmitido 

onde na outra ponta da comunicação este sinal deverá ser demodulado 

e o sinal digital original recuperado. 

11.2.3.7 Ao se propagar um sinal entre transmissor e receptor, 

este é atenuado e está sujeito a ruído e interferências.  

11.2.3.8 O objetivo maior em um enlace de rádio é garantir que o 

sinal digital original que transporta a informação possa ser regenerado 

na outra ponta com uma taxa de erros aceitável. Isto exige que ocorra 

uma relação sinal/ruído na recepção maior que um valor mínimo 

especificado. Este valor é função da modulação dos mecanismos de 

codificação utilizados no enlace. 

11.2.3.9 A potência do transmissor e as antenas devem ser 

dimensionadas de modo a compensar as perdas na propagação. 

Também é necessário trabalhar com margens para fazer frente a sinais 

interferentes próximos a banda de frequências utilizada pelo enlace, 

que podem aumentar o nível de ruído no receptor e piorar a relação 

sinal/ruído. 

11.2.3.10 Em um enlace rádio o sinal é transmitido pela antena 

transmissora e propaga-se na forma de ondas de rádio (ondas 

eletromagnéticas) até a antena receptora. Ao se propagar de uma 

antena até a outra o sinal é atenuado estando sujeito às perdas na 

propagação (perdas no espaço livre por frequência ou distância [dB], 

desvanecimento (fading) por obstáculos na visada direta ou por 

chuvas, e disponibilidade do enlace). 
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11.2.4 As localidades onde poderão ser implantados os rádios enlaces 

serão de responsabilidade da Contratada. A Contratada será a única 

responsável pela escolha e definição de novos locais, bem como da 

negociação direta com o proprietário do imóvel para a instalação do sítio 

de repetição, isentando a Contratante de qualquer responsabilidade. 

11.2.4.1 Preferencialmente, além da cobertura, os pontos de 

interligações dos sítios de repetição deverão ser realizados com 

visadas diretas com o CIOSP. 

11.2.5 As capacidades dos enlaces, devem ser no mínimo de 200 Mbps 

de throughput e latência de no máximo 300ms. 

11.2.6 Deverão ser previstas as conexões física e lógica de todos os 

subsistemas deste projeto, com os equipamentos de rádio enlace aqui 

especificados, nas localidades descritas para que estes atuem de forma 

integrada. 

11.2.7 Junto com o Projeto de Instalação, deverá ser apresentado um 

poligonal de rota do subsistema de rádio enlaces proposto, contendo no 

mínimo as seguintes informações: nomes das estações, coordenadas 

geográficas, frequências de operação, distâncias, altitudes e os 

respectivos azimutes em relação ao NV. 

 

11.3 Características Operacionais e Técnicas 

11.3.1 O subsistema de rádio enlace se formará com a aquisição de 

enlaces de rádios digitais, compreendendo diversos enlaces de 

transmissão, compondo uma rede de acesso 100 % digital para 

comunicação de voz e dados, com tecnologia de rádios OFDM, PDH ou 

SDH, com capacidade de integração com os subsistemas objetos desta 

especificação. 
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11.4 Requisitos Gerais 

11.4.1 Fornecimento, transporte e instalação dos rádios enlaces UHF 

ou microondas, equipamentos auxiliares, painéis, cabos, rack`s padrão 

19 polegadas, antenas e material de instalação, em todos os sítios de 

propagação. 

11.4.2 Rádio enlaces digitais na faixa de frequência licenciada 

especifica para segurança pública de 4.9 GHz (Resolução nº 494 de 24 

de março de 2008), juntamente com suas respectivas interfaces e 

sistemas de suprimento de energia, os quais devem atender as normas 

e recomendações da Agência Nacional de Telecomunicações – 

ANATEL. 

11.4.3 A confiabilidade deverá ser o fator principal dos enlaces de 

rádios. Deverá ser determinada utilizando os mais modernos métodos de 

análise e cálculo de desempenho, o quais deverão fazer parte integrante 

da oferta. 

11.4.4 O tempo médio entre falhas (MTBF) dos equipamentos deverá 

fazer parte do estudo de confiabilidade. A configuração dos 

equipamentos dos enlaces, os cálculos de desempenho e os cálculos de 

interferência deverão ser apresentados junto com o dimensionamento da 

rede, que deverão ser parte integrante do Projeto de Instalação. 

11.4.5 Deverá ser utilizada a faixa de frequência de operação dos 

equipamentos rádios ofertados em 4.9 GHz, de forma a garantir o seu 

perfeito licenciamento, sem interferências. O preenchimento dos 

formulários deste Órgão Regulador e do Projeto SITAR deverá ser feito 

pela CONTRATADA. 

11.4.6 Caso se aponte a inviabilidade de um enlace, deverão ser 

apresentadas rotas opcionais para o transporte do serviço, ficando a 
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critério da CONTRATANTE a aceitação da solução. 

11.4.7 A conexão física e lógica das referidas interfaces Ethernet com 

suas respectivas LAN`s ficará sob responsabilidade da Contratada. 

11.4.8 Poderá ser realizada compressão ou grooming de canais a fim 

de melhorar a eficiência nos meios de transmissão, desde que sejam 

obedecidos as interfaces solicitadas e os throughput em cada estação. 

11.4.9 Os equipamentos a serem fornecidos deverão estar de acordo 

com as normas, recomendações, notas técnicas, resoluções, portarias 

específicas, em suas revisões mais recentes, onde aplicáveis: 

11.4.9.1 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

11.4.9.2 NBR – Normas Brasileiras: Em particular a 

Recomendação / Norma: NBR 12304/1992, pela qual os equipamentos 

devem atender aspectos relativos a Compatibilidade Eletromagnética, 

devendo ser classificados, no mínimo, como Classe A; 

11.4.9.3 ANSI – American National Standards Institute; 

11.4.9.4 EIA – Electronic Industries Association: 

11.4.9.5 Em particular a Recomendação EIA: RS 195; 

11.4.9.6 IEC – International Electro Technical Commission: Em 

particular as Recomendações / Normas IEC: 6100-4-6, 6100-4-3, 6100-

4-4 e 6100-4-2, onde as IEC 61000-4-6 e IEC 61000-4-3 são relativas a 

Imunidade a Permutação de Radiofrequências, a IEC 61000-4-4 é 

relativa a Imunidades a Transitórios Elétricos e  a IEC 61000-4-2, é 

relativa a Descargas Eletrostáticas; 

11.4.9.7 IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers; 

11.4.9.8 NEMA – National Electric Manufactures Association; 

11.4.9.9 ETSI – European Telecommunications Standards 

Institute; 

11.4.9.10 ITU – International Telecommunication Union; 
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11.4.9.11 ITU-R – Radio Communication Sector of ITU: Em 

particular as Recomendações/ Normas ITU-R: F.338, F.338-6, F.376, 

F.378, F.379, F.445, F.556, F.557, F.563, F.581, F.594, F.596, F.634-4, 

F.696, F.718, F.723, F.746, F.750-4, F.751-2, F.752, F.753, F.784, 

F.930, F.1052, F.1093, F.1189, F.1191, F.1330 e F.1332; 

11.4.9.12 ITU-T – Telecommunication Sector of ITU: Em particular 

as Recomendações/ Normas ITU-T: G.702 a G.704, G.707 a G.709, 

G.711 a G.713, G.732, G.735, G.736, G.774, G.775, G.780 a G.784, 

G.803, G.810 a G.813, G.821, G.823, G.825, G.826, G.828, G.829, 

G.831, G.832, G.841, G.842, G.921, G.957, G.959-1 e G.981; 

11.4.9.13 MINICOM – Ministério das Comunicações; 

11.4.9.14 ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações. 

 

11.5 Requisitos Gerais Obrigatórios 

11.5.1 Todos os componentes metálicos devem ser tratados com 

proteção antioxidante. 

11.5.2 Todos os materiais deverão ser novos e de boa qualidade, livres 

de defeitos ou imperfeições, não sendo aceito materiais de fabricação 

antiga. 

11.5.3 Os equipamentos deverão ser fornecidos montados, totalmente 

conectados, ensaiados, configurados e prontos para operação, incluindo 

os acessórios, materiais de instalação, hardwares, softwares de 

programação, supervisão e gerenciamento. 

11.5.4 A construção dos equipamentos deve ser baseada no princípio 

de escalabilidade e modular. Todas as partes construtivas dos sistemas 

que contêm os circuitos deverão ser montadas por meio de encaixe, de 

acordo com a tecnologia mais avançada. 

11.5.5 O desempenho e a configuração dos equipamentos deverá ser 
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idêntico, não saindo dos limites especificados, quando unidades 

similares forem permutadas entre equipamentos do mesmo tipo do 

fabricante. 

11.5.6 Durante o funcionamento contínuo, os equipamentos não 

deverão apresentar aquecimento nocivo ou deformações permanentes, 

resultantes de fenômenos físicos ou químicos decorrentes de mau 

dimensionamento dos componentes ou uso de material inadequado. 

Caso isso ocorra, o equipamento deverá ser substituído ou as partes 

correspondentes. 

11.5.7 Os equipamentos devem funcionar sem apresentar nenhum 

problema de desempenho nas faixas de temperatura e umidade 

indicadas em suas respectivas especificações técnicas e as constantes 

deste Termo de Referência. 

 

12 Assistência técnica, manutenção e reposição 

12.1 Caberá a CONTRATADA todos os serviços de assistência técnica, 

manutenção corretiva do Sistema de Radiocomunicação Digital, pelo tempo 

de vigência contratual. 

12.2 A CONTRATADA deverá possuir assistência técnica autorizada, no 

Estado de Sergipe, indicando na proposta, todos os dados cadastrais.  

12.3 Com relação às falhas nos subsistemas de repetição e despacho e na 

infraestrutura instalada, em qualquer dia e horário, incluindo feriados e finais 

de semana, a CONTRATADA deverá atender prontamente aos chamados da 

CONTRATANTE, por meio do técnico residente e/ou dos grupos de 

atendimento referidos neste Termo de Referência, iniciando de imediato os 

procedimentos de identificação e solução dos problemas 

12.4 Com relação às falhas nos terminais, a CONTRATADA deverá 

providenciar o devido reparo ou substituição do equipamento, em prazo não 
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superior a 4 dias úteis. 

12.5 O prazo da Assistência Técnica, manutenção e reposição será de 24 

(vinte e quatro) meses 

 

13 TREINAMENTO 

13.1 A CONTRATADA Deverá fornecer treinamentos Oficiais do 

Fabricante em 03 (Três) Níveis aos funcionários da CONTRATANTE, de 

acordo com os quantitativos abaixo: 

ITEM CURSO TURMAS DURAÇÃO MÍNIMA POR TURMA 

1 

Nível para operação dos 

terminais portáteis, 

móveis e fixos 

25 turmas de 20 

operadores 
4 horas 

2 
Nível para operação das 

consoles de despacho 

10 turmas de 10 

operadores 
6 horas 

3 

Nível Técnico em 

Sistemas de 

Radiocomunicação 

Digital Troncalizado 

01 turma com 

20 participantes 
40 horas 

 

13.1.1 Nível para operação dos terminais portáteis, móveis e fixos (25 

turmas, cada turma com 20 operadores: 4 horas), com no mínimo os 

conteúdos abaixo: 

• Conceitos básicos sobre comunicações digitais; 

• Conceitos básicos sobre comunicações digitais; 

• Funcionamento dos equipamentos; 

• Operação dos terminais; 
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• Recursos disponíveis nos terminais; 

• Monitoração dos equipamentos e utilização de software de 

gerenciamento; 

• Interpretação de alarmes; 

13.1.1.1 Todos os custos relativos à viagem, como passagens 

aéreas, estadia, alimentação e deslocamento serão de 

responsabilidade da empresa contratada. Toda a documentação 

didática necessária aos cursos de treinamento deverá ser provida em 

língua portuguesa brasileira pela empresa contratada, impressos e em 

mídia magnética. Em caso de fornecimento de equipamentos 

fabricados no exterior, a empresa 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. Os tipos de cursos 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. A empresa contratada deverá fornecer 

certificado individual de conclusão com aproveitamento do curso. 

 

13.1.2 Nível para operação das consoles de despacho (10 turmas, cada 

turma com de 10 operadores: 6 horas), com no mínimo os conteúdos 

abaixo: 

• Conceitos básicos de Radiocomunicação; 

• Conceitos básicos sobre comunicações digitais; 

• Funcionamento dos equipamentos; 

• Operação das Consoles de Despacho; 

• Recursos disponíveis nas Consoles de Despacho; 
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• Monitoração dos equipamentos e utilização de software de 

gerenciamento; 

• Interpretação de alarmes; 

13.1.2.1 Todos os custos relativos à viagem, como passagens 

aéreas, estadia, alimentação e deslocamento serão de 

responsabilidade da empresa contratada. Toda a documentação 

didática necessária aos cursos de treinamento deverá ser provida em 

língua portuguesa brasileira pela empresa contratada, impressos e em 

mídia magnética. Em caso de fornecimento de equipamentos 

fabricados no exterior, a empresa 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. Os tipos de cursos 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. A empresa contratada deverá fornecer 

certificado individual de conclusão com aproveitamento do curso. 

 

13.1.3 Nível Técnico em Sistemas de Radiocomunicação Digital 

Troncalizado (01 turma com 20 participantes com carga horária de 

40hs), com no mínimo os conteúdos abaixo: 

13.1.3.1 Fundamentos de Radiocomunicação 

• Princípios de funcionamento dos equipamentos e sistemas de 

radiocomunicação; 

• Operação avançada de terminais; 

• Noções de Manutenção e instalação de equipamentos em campo; 

• Instalação de sites conforme normas ABNT; 

• Configuração avançada de terminais; 
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• Configuração avançada de Sistema de Radiocomunicação Digital 

Troncalizado; 

• Operação de Monitor de Serviço para diagnóstico de equipamentos; 

• Manutenção de 2º Nível (troca de placas e/ou módulos e análise de 

diagramas; 

 

13.1.3.2 Visão Geral de Redes 

• Conceitos básicos de rede; 

• Tipos de redes; 

• Topologias de redes; 

• Redes LAN, MAN e WAN; 

• Meios de comunicação; 

• Cabeamento estruturado; 

• Equipamentos de rede; 

• Conceito de protocolo e interface; 

• Modelo de Referência OSI; 

• Camadas do Modelo OSI; 

• Arquitetura TCP/IP; 

• Motivação e histórico; 

• Modelo de interconexão; 

• Arquitetura em camadas; 

• Encapsulamento e desencapsulamento; 

• Interação dos protocolos; 

• Endereço IPv4; 

• Arquiteturas de endereçamento; 

• Classes de endereços; 

• Endereços especiais; 
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• Máscara de rede; 

• Endereçamento de sub-redes; 

• Endereço IPv6; 

• Endereços privados; 

• Conceito de NAT; 

• Sub-redes e VLANs; 

• Configurando VLANs; 

• Spanning Tree Protocol (STP); 

• Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); 

• Redes sem fio; 

• Endereçamento e configuração de super-redes; 

• Máscara de tamanho variável (VLSM); 

• Resolução de endereços; 

• Protocolos ARP e RARP; 

• Mecanismo de entrega; 

• Camada de rede; 

• Fundamentos e protocolos; 

• Protocolos IP e ICMP; 

• Roteamento, algoritmos, métricas, tabelas e protocolos de roteamento; 

• Representação de rotas; 

• Roteamento estático, dinâmico e híbrido; 

• Arquitetura de roteamento classful e classless; 

• Camada de transporte; 

• Serviços de datagrama e circuito virtual; 

• Protocolo UDP; 

• Protocolo TCP; 

• Estabelecimento de conexão; 
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• Camada de aplicação; 

• Modelo cliente/servidor; 

• Interface socket; 

• Projetos de servidores; 

• Serviço de nomes (DNS); 

• Serviço de configuração dinâmica de estações; 

• Serviço de correio eletrônico (SMTP); 

• Serviço de acesso remoto seguro; 

• Serviço de transferência de arquivos; 

• Serviço web. 

 

13.1.3.3 Técnicas de Comunicação de Voz e Dados 

• Integração de redes digitais de voz e dados; 

• Configuração avançada; 

• Roteamento da rede; 

 

13.1.3.4 Montagem e Configuração de Repetidoras com Analise de 

Desempenho de Dados Científicos 

• Site Survey; 

• Dimensionamento de equipamentos; 

• Monitoramento e análise de desempenho das repetidoras; 

 

13.1.3.5 Montagem de Enlaces com Analise de Dados Científicos 

• Site Survey; 

• Dimensionamento de equipamentos; 

• Monitoramento e análise de desempenho dos enlaces; 
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13.1.3.6 Projetos de Rede de Radiocomunicação Digital 

• Diagramação de rede; 

• Dimensionamento de rede; 

• Avaliação de viabilidade; 

 

13.1.3.7 Todos os custos relativos à viagem, como passagens 

aéreas, estadia, alimentação e deslocamento serão de 

responsabilidade da empresa contratada. Toda a documentação 

didática necessária aos cursos de treinamento deverá ser provida em 

língua portuguesa brasileira pela empresa contratada, impressos e em 

mídia magnética. Em caso de fornecimento de equipamentos 

fabricados no exterior, a empresa 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. Os tipos de cursos 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. A empresa contratada deverá fornecer 

certificado individual de conclusão com aproveitamento do curso. 

 

14 GARANTIA 

14.1 Os equipamentos e todos os seus acessórios, materiais e serviços 

deverão ter garantia com cobertura total irrestrita, sem ônus por no mínimo 24 

(vinte e quatro) meses, contados da data de seu Recebimento Definitivo e 

encerramento da operação assistida, com exceção para os seguintes 

equipamentos: Torre Autoportante de 60m, a qual deverá ter no mínimo 
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10 anos de garantia; sendo que nesse período os equipamentos deverão 

estar abrigado contra vícios, ou seja, em perfeito e integral funcionamento, 

devendo, se for o caso,  ser substituído integralmente. A garantia deverá ser 

prestada obrigatoriamente por um Serviço Autorizado do Fabricante, 

estabelecido no Estado de Sergipe. 

 

15 VISITA TÉCNICA 

15.1 A contratada deverá disponibilizar à SSP, visita técnica para no mínimo 

05 (cinco) integrantes, às instalações do fabricante antes da entrega dos 

equipamentos a fim de que esta possa atestar a qualidade dos materiais 

empregados, assim como a capacidade técnica do fabricante. 
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ANEXO II 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
A 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE – SSP/SE 
Rua xxxxxxxxxxxxxxxxx, n.° xxx - Aracaju – SE 
 
Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) SSP/SE Nº 001/2015 (INTERNACIONAL) 
Processo SSP/SE nº 022.000.03218/2014-6 
Prezados Senhores, 
 
     Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento 
ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal n.o 10.520 de 17.07.2002, 
sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação exigidos no Edital deste Pregão. 
 
Local,      de                             de 2015 
__________________________________________________ 
(Empresa e assinatura do responsável legal) 
 
 
(O licitante deverá apresentar esta declaração em papel timbrado próprio, 
devidamente datada e assinada pelo responsável legal da licitante.) 
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ANEXO III  

 
MODELO DE PLANILHA DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
(MATERIAL PROVENIENTE DO MERCADO INTERNO) 

 
 

(Nome/Razão social) __________________, inscrita no CNPJ Nº ______(aplicável 
somente a empresa brasileira ou estrangeira com autorização para funcionar no 
Brasil), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) 
__________________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº 
_____________________ e CPF nº_______________________, apresenta 
proposta para: 

 
Ref.: PREGÃO SSP/SE Nº 001/2015 (INTERNACIONAL) 

Proc. SSP/SE n.o 022.000.03218/2014-6 

 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

VALOR TOTAL 
R$ ou US$ 

01 PRODUTOS  

02 SERVIÇOS  

                      TOTAL  

 

(Para preenchimento em R$, US$ ou Euro (vide Item VI, subitem 1, 
alínea “e” do edital.) 
 

Especificação UND Qua
nt. 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total 
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ITEM 01 – Aquisição de Controlador / Servidor Central: 
Especificações mínimas: 
01 (um) Servidor para montagem em rack padrão 19”, 
capacidade de no mínimo 4 TB, acompanhado de dos 
seguintes itens com especificações mínimas: 
Teclado USB, Português-Brasil (ABNT2). 
Mouse óptico USB, 2 botões e botão de rolagem, e mouse 
pad. 
Monitor de 15 (quinze) polegadas de LED. 
01 (uma) TV de LED, com no mínimo 55” 
01 (um) rack do tipo fechado, padrão 19 polegadas, com 
altura necessária para comportar os equipamentos. 
01 (um) switch de rede gerenciável padrão Ethernet 
(conforme já descrita anteriormente). 
01 (um) Aplicativo Software para transmissão de Dados 
Móveis em língua portuguesa; 
01 (um) Aplicativo Software de Gerenciamento e gravação 
de voz em língua portuguesa; 
01 (um) Aplicativo Software de Gerenciamento de GPS em 
língua portuguesa; 
02 (dois) Cabos de interligação da estação de controle e 
computador servidor; 
Cabos de rede; 
01 (um) No-Break com autonomia mínima de 60 minutos 
alimentando o computador, monitores e demais 
componentes do sistema. 
Com previsão de instalação dos equipamentos, aplicativos 
e serviços necessários à implantação e operação do 
Controlador / Servidor Central do Sistema de Rádio. 
Com previsão de adequações necessárias, (iluminação, 
sistema de ar condicionado, quadro de energia elétrica, 
cabeamento estruturado e outras que se fizerem 
necessárias).  
Deverá ser fornecido sistema de gravação digital, 
dimensionado para gravação simultânea de todas as 
chamadas realizadas no Sistema de Rádio, com 
capacidade de armazenamento em disco rígido de no 
mínimo 180 dias e recursos para transferência dos 
arquivos de áudio, em formato wav, para mídia ótica 
(DVD+/-R e RW). 
(Continuação da especificação no Anexo I). 

Kit 01   
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ITEM 02 – Aquisição de Console de Despacho com 
softwares de Gerenciamento, Supervisão e Dados 
(cada um) composto por: Especificações mínimas: 
Cada Console de Despacho será baseada em matriz 
digital, utilizando a computação como ferramenta 
operacional. Sua composição básica deverá ser: 
01 (um) microcomputador tipo PC – Estação de Trabalho – 
para uso corporativo com Compatível com a sua aplicação 
ou superior. 
01 (um) módulo de PTT do transmissor com acionamento 
no pé e na mão. 
10 (dez) microfones labiais com fone tipo hand set para 
comunicação de voz. 
01 (um) conjunto de cabos para interligação com os 
servidores. 
01 (uma) Licença de software Compatível com a sua 
aplicação Professional ou superior; 
01 (um) Aplicativo Software para transmissão de Dados 
Móveis em língua portuguesa; 
01 (um) Aplicativo Software de Gerenciamento e gravação 
de voz em língua portuguesa; 
01 (um) Monitor de no mínimo 18 polegadas com 
tecnologia LED para despacho, para visualização dos 
rádios portáteis e móveis através de GPS. 
A CONTRATADA deverá disponibilizar toda a 
infraestrutura de console, softwares e licenças, e sendo 
instalada na Central de Operação. 
A Central de Operação, oferecerá uma infraestrutura de 
comunicação já adequada para a entrada de novas 
estações de trabalho, contado com os seguintes aspectos: 
Uma rede elétrica estabilizada com sistemas de 
redundância fornecidos por no-break e banco de baterias. 
Uma rede de comunicação de dados montada com 
sistema de cabeamento estruturado e formação de 
endereçamento lógico baseada em protocolo IP. 
Sala técnica para acomodação dos equipamentos que 
conta com ambiente climatizado e disponibilidade de 
espaço em mesa de trabalho. 
A CONTRATADA deverá prover a conexão de 
comunicação para a recepção dos dados provenientes das 
unidades em campo. 
OBS.: As 15 (quinze) consoles de despacho, as quais 

Kit 15   
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deverão ser fornecidas e instaladas com respectivas 
interfaces de comunicação e demais equipamentos e 
aplicativos necessários ao seu funcionamento, as quais 
serão instaladas na Central de Operações, sendo 
distribuídas da seguinte forma: 10 (dez) consoles de 
despacho para Policia Militar, 02 (duas) para Policia Civil, 
02 (duas) para o Corpo de Bombeiros, e 01 (uma) para a 
Coordenadoria Geral de Perícias (COGERP). Com 
previsão de toda a infraestrutura necessária à interligação 
das consoles de despacho ao sistema. 
(Continuação da especificação no Anexo I). 
ITEM 03 – Aquisição de terminais Portáteis Digitais 
com display e com GPS: constituído cada um de: 
Especificações mínimas: 
01 (um) transceptor VHF/FM ou UHF/FM com modulação 
digital e GPS incorporado, acompanhado das devidas 
Licenças necessárias para inclusão nos subsistemas de 
controle e despacho. 
01 (um) carregador de baterias com tensão de entrada 100 
a 240VAC (Full Range). 
01 (uma) antena heliflex; 
02 (duas) baterias de Li-ion, sendo 01(uma) sobressalente, 
com capacidade mínima de 1600 mAh; 
01(um) Fone/Microfone PTT de ombro tipo supervisor;  
01(um) manual de operação impresso em português;  
Serviços de programação e habilitação das estações ao 
sistema de repetição, manutenção e suporte técnico pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses; 
(Continuação da especificação no Anexo I). 

Kit 165
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ITEM 04 – Aquisição de Terminais Fixos Digitais e 
Estação de Despacho, constituídos de: Especificações 
mínimas: 
01 (um) transceptor VHF/FM ou UHF/FM com modulação 
digital, acompanhado das devidas Licenças necessárias 
para inclusão nos subsistemas de controle e despacho. 
01 (um) microfone de mão com tecla PTT. 
01 (uma) fonte de alimentação com gabinete para alojar o 
rádio, com corrente de no mínimo 26Amp com flutuador de 
bateria, com tensão de entrada de 100 a 240 Vac. 
01(uma) bateria tipo estacionária com no mínimo 115 A/h 
como sistema de energia suplementar caso ocorra falta de 
energia na rede pública. 
01(um) kit coaxial tipo RGC-213/U, com no mínimo 30 
(trinta) metros, de baixa perda, com os devidos conectores 
necessários à instalação e protetores contra descargas 
atmosféricas; 
01 (uma) antena direcional tipo YAGI com no mínimo 6 dB, 
com suporte de fixação. 
01 (um) Manual de operação original em língua 
portuguesa. 
serviços de instalação, programação e habilitação das 
estações ao sistema de repetição; Manutenção e suporte 
técnico pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.  
 
OBS.: Composição mínima da Infraestrutura para os 
Sistemas Irradiantes dos Terminais Fixos: são compostos 
por mastros galvanizados de no mínimo 05 metros de 
altura, Polimontes de no mínimo 3 metros e Torre de 60 
metros, e devem ser fornecidos e instalados da seguinte 
forma: 56 (cinquenta e seis) Sistemas irradiantes de 
Terminais Fixos em 33 (trinta e três) mastros galvanizado 
de no mínimo 05 metros de altura; 04 (quatro) Terminais 
Fixos referentes as Estações de Despacho devem ser 
instalados no Centro de Operações e Controle (CIOSP) 
em 01 (uma) TORRE AUTOPORTANTE de 60 metros 
(fornecida no item 7). E os demais Terminais Fixos, em 
polimontes, galvanizados a fogo, com no mínimo 03 
metros de altura, adequado para cada localidade a ser 
instalada. Totalizando em 389 (trezentos e oitenta e nove) 
kits. 
(Continuação da especificação no Anexo I). 

Kit 389   
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ITEM 05 – Aquisição de terminais móveis veiculares 
digitais com GPS: constituído de: Especificações 
mínimas: 
01 (um) transceptor VHF/FM ou UHF/FM com modulação 
digital e GPS incorporado, acompanhado das devidas 
Licenças necessárias para inclusão nos subsistemas de 
controle e despacho; 
01 (um) microfone de mão com tecla PTT, com cabo 
espiralado e suporte. 
01 (um) cabo de alimentação com porta fusível.  
01 (um) suporte para fixação do rádio em painel de 
veículo. 
01 (uma) antena omnidirecional 5/8 de onda para fixação 
em teto de veículo com 3 dB de ganho, com antena de 
GPS integrada e kit coaxial com 5 metros; 
01 (um) Manual de operação original em língua 
portuguesa; serviços de instalação, programação e 
habilitação das estações ao sistema de repetição; 
Manutenção e suporte técnico pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses. Equipamento certificado e/ou homologado 
na ANATEL. 
(Continuação da especificação no Anexo I). 

Kit 971   
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ITEM 06 – Aquisição de Sitio de Repetição VHF/FM ou 
UHF/FM com modulação digital de alto tráfego 
troncalizado, cada um deles, com no mínimo 11 (onze) 
canais de voz, permitindo o compartilhamento entre 30 
grupos de conversação podendo cada grupo ser 
subdividido em no mínimo 100 (cem) subgrupos, 04 
(quatro) canais de dados e 01 (um) canal de controle 
por sitio de repetição Trunking, com capacidade de 
operação conforme informado anteriormente, com no 
mínimo 80 Watts em VHF/FM e mínimo de 40 Watts em 
UHF/FM de potência de saída de RF, com operação de 
no mínimo dois grupos simultâneos por repetidora, 
podendo ser utilizados equipamentos controladores 
de sitio ou software que realize esta função. 
Especificações mínimas: 
Cada estação repetidora deverá possuir: 
Módulo de transmissão, recepção, fonte de alimentação e 
demais componentes ativos internos dos sitios de 
repetição devem ser instalados dentro dos abrigos e 
montados em 03 (três) racks abertos padrão de 19 
polegadas com tamanho suficiente para abrigar os 
equipamentos. 
A fonte de alimentação deverá ter alimentação de 100 
VCA a 240 VCA (full range), 60 Hz com comutação 
automática para baterias em caso de falta de energia 
elétrica CA, com capacidade suficiente para carregar as 
baterias e mantê-las em flutuação, dotada de sistema de 
ventilação independente (somente para a fonte) para 
dissipar o calor gerado pela mesma. 
Antenas Colineares encapsulada para recepção e 
transmissão, VHF/FM ou UHF/FM com no mínimo 9 dB de 
ganho; 
100 metros de cabo coaxial de baixa perda, tipo Cellflex 
1/2”, 50 Ohms de impedância para a instalação das 
antenas de TX e RX; 
Conjunto de conectores coaxiais compatíveis com o cabo 
coaxial, acompanhado de protetores coaxiais e protetores 
de surtos coaxial a gás. 
Conjunto de combinadores, multiacopladores, caso sejam 
necessários para a instalação. 
Kit de aterramento de cabo coaxial. 
Kit de abraçadeiras para fixação de cabos na torre 

UND 12   
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metálica. 
Rack padrão 19 polegadas com ventilação forçada. 
Conjunto de miscelânea para instalação do site de 
repetição. 
Switch padrão 19” com no mínimo 24 portas (se 
necessário), com no mínimo as seguintesconfigurações de 
portas: 20 auto-sensing 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 
Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 
802.3ab Type 1000Base-T), Media Type: Auto-MDIX, 
Duplex: 10Base-T/100Base-TX: half or full; 1000Base-T: 
full only; 4 dual-personality ports, each port can be used as 
either an RJ-45 10/100/1000 port or an open mini-GBIC 
slot (for use with mini-GBIC transceivers). 
Manual de operação original em língua portuguesa. 
(Continuação da especificação no Anexo I). 
ITEM 07 – Aquisição de Torres Auto-portantes de 60M 
para instalação no CIOSP e montagem das Estações 
de Telecom: Especificações mínimas: 
Torre autoportante, seção transversal quadrangular ou 
triangular, com alturas mínimas de 60m, abertura na base 
e no topo mínimas conforme tabela abaixo, trecho reto e 
trecho tronco piramidal mínimos conforme tabela abaixo. 
Colunas em perfis cantoneiras ou chapa dobrada, de alta 
resistência ASTM A572 GR50, em forma de “L” 90º, 
diagonais e travamentos de cantoneiras laminadas ASTM 
A36. Parafusos estruturais tipo ASTM A-325. Escada de 
acesso com guarda-corpo, conjugada com esteira vertical 
(400 mm de largura) e plataformas de trabalho conforme 
especificações. Garantia mínima de 10 anos. (Continuação 
da especificação no Anexo I). 

UND 13   
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ITEM 08 – Aquisição de Container Metálico para 
montagem das Estações de Telecom: Especificações 
mínimas: Container Metálico Padrão Telecom com 
dimensões mínimas: 4,00 X 2,60 X 2,42m (CxLxH) 
fabricado conforme  normas ABNT, com características 
construtivas adequadas para permitir a instalação e abrigo 
de equipamentos de telecomunicações, com respectivas 
instalações elétricas em CA e CC, tendo a seguinte 
configuração do QDCA: disjuntor para o rack de telecom 1, 
disjuntor para o rack de telecom 2, disjuntor para o rack de 
telecom 3, todos com tomadas individuais no mínimo de 
10 (dez) uniformemente distribuídas no interior de cada 
rack e interligadas ao QDCA com seus respectivos 
disjuntores, sendo também obrigatória a instalação de 
disjuntores individuais para central de alarme, 
balizamento, ar condicionados, deixando no mínimo 02 
(dois) disjuntores reservas; sistema duplo de climatização 
com capacidade mínima de 2 TR cada, instalados nas 
laterais, trabalhando em regime redundante 1+1, 
controlados por PLC e deverá possuir sistema de 
operação em emergência, que permita a substituição do ar 
interno pelo ar externo, acionado automaticamente com a 
falta de energia AC, (Continuação da especificação no 
Anexo I). 

UND 12   
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ITEM 09 – Cerca Perimetral para montagem das 
Estações de Telecom: conforme especificações 
mínimas: 
O presente Memorial Descritivo tem como objetivo 
principal prover as informações necessárias para 
fornecimento de materiais e mão de obra indispensável 
para execução dos serviços pertinentes a construção das 
Estações de Telecomunicações responsáveis pela 
transmissão e interligação de sinal da rede de 
radiocomunicação digital integrada para atendimento as 
necessidades de comunicação móvel via rádio da 
Secretaria de Segurança Pública de Sergipe.  
DESCRIÇÃO: 
Área de ocupação: 
Área interna 10,0 x 10,0, inclusive cerca. 
Faixa de proteção tipo passeio externo com 50 cm de 
largura. 
Materiais e Serviços a Serem Aplicados: 
Construção da área de proteção do site: 
- Fornecer, instalar e pintar na cor branca Mourões de 
Concreto Armado para instalação de Rede galvanizada 
tipo alambrado, porém com função contra invasões, devido 
às laminas pontiagudas e altamente perfurantes, tendo na 
parte superior da estaca a Concertina Dupla Clipada, 
entrelaçada com 3 clips de aço por volta. 
- Fornecer e pintar na cor branca 01 (um) Portão de ferro 
medindo 2,10 x 1,20 contendo 02 (dois) ferrolhos com 
porta cadeados. 
- Implantar faixa de segurança tipo calçada ao longo da 
cerca perimetral, com largura de 0,50cm pelo lado de fora, 
livre de objetos e vegetação baixa,  
- Proceder à poda das árvores ou retirá-las, se necessário, 
localizadas junto do cercamento perimetral. 
- Fornecer e pavimentar a área interna do site com 
concreto simples, utilizando cimento, areia grossa lavada e 
pedra britada de origem granítica e forma regular. 
- Fornecer e instalar sensores de presença com central 
integrada ao sistema de monitoramento e despacho para 
envio de alerta em caso de invasão. 
(Continuação da especificação no Anexo I). 
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ITEM 10 – Aquisição de Turbinas Eólicas para Sistema 
de Energia Alternativa da Estação de Telecom 
Principal: Especificações mínimas: 
Gerador tipo turbina Eólica 
Potência a 12 m/s – 1000 Watt 
Rpm a 12 m/s – 630 rpm 
Número de pás – 3 
Tipo de pás – torcida, (5 aerofólios) 
Velocidade de partida – 2,2 m/s 
Torque de partida – 0,3 Nm 
Controle de velocidade – stall 
Proteção contra altas velocidades – Active Stall (Controle 
de Passo) 
Sistema magnético – neodímio (imã permanente) 
Sistema elétrico – trifásico 
Tensão de saída – 12/24/48/300 volts 
Alternador – Fluxo Axial (encapsulado em epóxi, resistente 
a água) 
Escovas da cabeça giratória – Redundante (duas por fase) 
Peso total (alternador+hélice+cab. Rot.) – 32 Kg 
Material Anti Corrosão – Alumínio / Inox / Mat. 
Galvanizado 
Balanceamento – Dinâmico (confirmação após pintura) 
Características Técnicas do Controlador de Carga 
Principais Funções: 
Controle de carregamento de baterias com booster para 
aproveitamento das baixas velocidades de vento; acima de 
3m/s. 
Tensão de saída – até 300  volts 
Material – Alumínio 
(Continuação da especificação no Anexo I) 

UND 02   

ITEM 11 – Aquisição de Modulos Solares para Sistema 
de Energia Alternativa da Estação de Telecom 
Principal: Especificações mínimas: Módulo Solar com 
potência individual de 100W, tensão nominal V 17.7, 
corrente nominal A 5.6, corrente de curto-circuito A 6.3, 
compostas com suportes para montagem, regulador de 
carga adequado, cabo para interligação e demais 
acessórios; 
(Continuação da especificação no Anexo I) 
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ITEM 12 – Aquisição de Baterias Estacionárias de 
Telecom  para Sistema de alimentação e Backup das 
Estações de Telecom: Especificações mínimas: Para 
sistemas especiais de reserva de energia, chumbo–ácido, 
laminado expandido, placas de grande espessura e alta 
densidade, separadores de polietileno, em forma de 
envelope alta resistência mecânica, com as especificações 
e instruções de carga conforme segue: Tensão Nominal:12 
v, Capacidade Nominal: 115 Ah em 100 h a 25º até 10,5V, 
Largura: 172,0mm, Altura: 217,8mm, Tensão de flutuação: 
13,5 a 27ºC, Tensão de Equalização e Carga: 15,5 V a 
27ºC. (Continuação da especificação no Anexo I). 

UND 152   

ITEM 13 – Aquisição de UPS (Uninterruptible Power 
Supply)  para Sistema de alimentação e Backup das 
Estações de Telecom Secundárias: Especificações 
mínimas: Deverá ser fornecido e instalado de um sistema 
ininterrupto de energia (no-break), operando nas tensões 
comerciais de 110 ou 220 VCA, equipados com quadro de 
manobra e transferências de AC, com capacidade mínima 
para suportar as cargas dos equipamentos a serem 
instalados, com autonomia mínima de 04 (quatro) horas, 
com no mínimo 5Kva interligado ao conjunto de baterias.  
(Continuação da especificação no Anexo I). 

UND 11   

ITEM 14 – Aquisição de Sistema de PARES de Enlace 
de Rádios Digitais, Especificações mínimas: o qual se 
formará com a aquisição de enlaces de rádios digitais, 
compreendendo diversos enlaces de transmissão, 
compondo uma rede de acesso 100 % digital para 
comunicação de voz e dados, com tecnologia de rádios 
OFDM, PDH ou SDH, com capacidade de integração com 
os subsistemas objetos desta especificação, a fim de 
permitir a expansão do sistema digital de 
radiocomunicação implantado no estado de Sergipe. Com 
previsão de fornecimento de todos os materiais, serviços e 
documentos constantes nesta especificação e necessários 
à instalação de equipamentos na expansão e migração da 
rede de radiocomunicação implantada. 
(Continuação da especificação no Anexo I). 
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ITEM 15 – Aquisição de Grupo Gerador de no mínimo 
200kVA para alimentação de Backup do CIOSP, com a 
seguinte especificação: Especificações mínimas: 
MOTOR diesel de 6 cilindros refrigerado a água. 
ALTERNADOR potência mínima 200kVA, regulação 
electrónica. Tensão de trabalho 380 / 220 volts, com 
Intensidade nominal de 300 amperes. ISO 8528-3. 
GRUPO formado por conjunto motor alternador montado 
sobre chassis electrosoldado em perfil de aço, com 
tratamento anti-corrosão através de impregnação 
fosfatante pintura final.  CANÓPIA METÁLICA 
INSONORIZADA, coberta interiormente por material 
isolante de ruídos pelo que juntamente com o silenciador 
permite um nível de ruído no máximo de 68.db, a 7 meros 
de distância. LIGAÇÕES ELÉCTRICAS, efectuadas aos 
BORNES de aperto mecânico. INSTRUMENTOS DE 
MEDIDA, Voltímetro, Amperímetro, Frequencímetro, Conta 
Horas, Indicador nível combustível e de agua motor. 
INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA, betoneira de 
segurança, interruptor diferencial, interruptor magneto 
térmico. 
(Continuação da especificação no Anexo I). 

Und 1   

 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
 

 

ITEM 16 – Serviço de Instalação, integração, 
Configuração, Ativação completa do Sistema, Testes 
Operacionais e operação assistida de no mínimo 90 
(NOVENTA) dias. Manutenção preventiva e corretiva, e 
Suporte Técnico (SLA) pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, contados do encerramento da 
operação assistida 

Und 1   

ITEM 17 – Serviço de Licenciamento das Estações, 
junto a Agencia Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL 

Und 1   
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ITEM 18 – Contratação de treinamentos Oficiais do 
Fabricante para os funcionários da CONTRATANTE, de 
acordo com os quantitativos abaixo: 
 
Nível para operação dos terminais portáteis, móveis e 
fixos (25 turmas, cada turma com 20 operadores: 4 
horas), com no mínimo os conteúdos abaixo: 
Conceitos básicos sobre comunicações digitais; 
Conceitos básicos sobre comunicações digitais; 
Funcionamento dos equipamentos; 
Operação dos terminais; 
Recursos disponíveis nos terminais; 
Monitoração dos equipamentos e utilização de software de 
gerenciamento; 
Interpretação de alarmes; 
 
OBS.: Todos os custos relativos à viagem, como 
passagens aéreas, estadia, alimentação e deslocamento 
serão de responsabilidade da empresa contratada. Toda a 
documentação didática necessária aos cursos de 
treinamento deverá ser provida em língua portuguesa 
brasileira pela empresa contratada, impressos e em mídia 
magnética. Em caso de fornecimento de equipamentos 
fabricados no exterior, a empresa 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. Os tipos de cursos 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. A empresa contratada deverá fornecer 
certificado individual de conclusão com aproveitamento do 
curso. 

Turma 25   
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ITEM 19 – Contratação de treinamentos Oficiais do 
Fabricante para os funcionários da CONTRATANTE, de 
acordo com os quantitativos abaixo: 
Nível para operação das consoles de despacho (10 
turmas, cada turma com de 10 operadores: 6 horas), com 
no mínimo os conteúdos abaixo: 
Conceitos básicos de Radiocomunicação; 
Conceitos básicos sobre comunicações digitais; 
Funcionamento dos equipamentos; 
Operação das Consoles de Despacho; 
Recursos disponíveis nas Consoles de Despacho; 
Monitoração dos equipamentos e utilização de software de 
gerenciamento; 
Interpretação de alarmes; 
OBS.: Todos os custos relativos à viagem, como 
passagens aéreas, estadia, alimentação e deslocamento 
serão de responsabilidade da empresa contratada. Toda a 
documentação didática necessária aos cursos de 
treinamento deverá ser provida em língua portuguesa 
brasileira pela empresa contratada, impressos e em mídia 
magnética. Em caso de fornecimento de equipamentos 
fabricados no exterior, a empresa 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. Os tipos de cursos 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. A empresa contratada deverá fornecer 
certificado individual de conclusão com aproveitamento do 
curso. 

Turma 10   
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ITEM 20 – Contratação de treinamentos Oficiais do 
Fabricante para os funcionários da CONTRATANTE, de 
acordo com os quantitativos abaixo: 
Nível Técnico em Sistemas de Radiocomunicação Digital 
Troncalizado (01 turma com 20 participantes com carga 
horária de 40hs), com no mínimo os conteúdos abaixo: 
Fundamentos de Radiocomunicação: 
Princípios de funcionamento dos equipamentos e sistemas 
de radiocomunicação; 
Operação avançada de terminais; 
Noções de Manutenção e instalação de equipamentos em 
campo; 
Instalação de sites conforme normas ABNT; 
Configuração avançada de terminais; 
Configuração avançada de Sistema de Radiocomunicação 
Digital Troncalizado; 
Operação de Monitor de Serviço para diagnóstico de 
equipamentos; 
Manutenção de 2º Nível (troca de placas e/ou módulos e 
análise de diagramas; 
 
Visão Geral de Redes: 
Conceitos básicos de rede; 
Tipos de redes; 
Topologias de redes; 
Redes LAN, MAN e WAN; 
Meios de comunicação; 
Cabeamento estruturado; 
Equipamentos de rede; 
Conceito de protocolo e interface; 
Modelo de Referência OSI; 
Camadas do Modelo OSI; 
Arquitetura TCP/IP; 
Motivação e histórico; 
Modelo de interconexão; 
Arquitetura em camadas; 
Encapsulamento e desencapsulamento; 
Interação dos protocolos; 
Endereço IPv4; 
Arquiteturas de endereçamento; 
Classes de endereços; 
Endereços especiais; 

Turma 1   



 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

 
 
 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015-320 – Aracaju/SE  

� Telefone: (0xx79)-3226-2284-Telefax: (0xx79)-3226-2246. 

 
 

163 

Máscara de rede; 
Endereçamento de sub-redes; 
Endereço IPv6; 
Endereços privados; 
Conceito de NAT; 
Sub-redes e VLANs; 
Configurando VLANs; 
Spanning Tree Protocol (STP); 
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); 
Redes sem fio; 
Endereçamento e configuração de super-redes; 
Máscara de tamanho variável (VLSM); 
Resolução de endereços; 
Protocolos ARP e RARP; 
Mecanismo de entrega; 
Camada de rede; 
Fundamentos e protocolos; 
Protocolos IP e ICMP; 
Roteamento, algoritmos, métricas, tabelas e protocolos de 
roteamento; 
Representação de rotas; 
Roteamento estático, dinâmico e híbrido; 
Arquitetura de roteamento classful e classless; 
Camada de transporte; 
Serviços de datagrama e circuito virtual; 
Protocolo UDP; 
Protocolo TCP; 
Estabelecimento de conexão; 
Camada de aplicação; 
Modelo cliente/servidor; 
Interface socket; 
Projetos de servidores; 
Serviço de nomes (DNS); 
Serviço de configuração dinâmica de estações; 
Serviço de correio eletrônico (SMTP); 
Serviço de acesso remoto seguro; 
Serviço de transferência de arquivos; 
Serviço web. 
 
Técnicas de Comunicação de Voz e Dados: 
Integração de redes digitais de voz e dados; 
Configuração avançada; 
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Roteamento da rede; 
 
Montagem e Configuração de Repetidoras com Analise de 
Desempenho de Dados Científicos: 
Site Survey; 
Dimensionamento de equipamentos; 
Monitoramento e análise de desempenho das repetidoras; 
 
Montagem de Enlaces com Analise de Dados Científicos: 
Site Survey; 
Dimensionamento de equipamentos; 
Monitoramento e análise de desempenho dos enlaces; 
 
Projetos de Rede de Radiocomunicação Digital: 
Diagramação de rede; 
Dimensionamento de rede; 
Avaliação de viabilidade; 
 
OBS.: Todos os custos relativos à viagem, como 
passagens aéreas, estadia, alimentação e deslocamento 
serão de responsabilidade da empresa contratada. Toda a 
documentação didática necessária aos cursos de 
treinamento deverá ser provida em língua portuguesa 
brasileira pela empresa contratada, impressos e em mídia 
magnética. Em caso de fornecimento de equipamentos 
fabricados no exterior, a empresa 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. Os tipos de cursos 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. A empresa contratada deverá fornecer 
certificado individual de conclusão com aproveitamento do 
curso. 
 
Na proposta também deverá estar incluída Tabela de custos unitário e total dos 
equipamentos, componentes, materiais e serviços que integram o objeto da licitação.  
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(A) - DESCRIÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO 

A1 - NÚMERO DO ITEM:   
A2 - DESCRIÇÃO:   
A3 - PAÍS DE ORIGEM:   
A4 - FABRICANTE:   
A5 - MARCA:   
A6 - MODELO:   
A7 - CÓDIGO NCM:   
A8 - PESO:   
A9 - CUBAGEM (m³):   

(B) - QUANTIDADE 

B1 - UNIDADE:   
B2 - QUANTIDADE:   

(C) - PREÇO UNITÁRIO POSTO FÁBRICA, sem impostos, no estabelecimento do 
vendedor, ou em outro local nomeado (fábrica, armazém, etc..) 

C1 - PREÇO UNITÁRIO:   

(D) - CUSTO UNITÁRIO DE ENCARGOS RELATIVOS A TRIBUTOS E TAXAS 

D1 - IPI ______%: 
 VALOR = {C1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE D1 A D5) / 100]} x ALIQUOTA D1  

D2 - ICMS ______%: 
 VALOR = {C1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE D1 A D5) / 100]} x ALIQUOTA D2  

D3 - PIS ______%: 
 VALOR = {C1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE D1 A D5) / 100]} x ALIQUOTA D3  

D4 - COFINS ______%: 
 VALOR = {C1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE D1 A D5) / 100]} x ALIQUOTA D4  

D5 - OUTROS ______% 
 VALOR = {C1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE D1 A D5) / 100]} x ALIQUOTA D5  

(E) - CUSTO UNITÁRIO DO ITEM + TRIBUTOS E TAXAS 

E1 - CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: VALOR = C1+D1+D2+D3+D4+D5 
(F) - CUSTO UNITÁRIO DO TRANSPORTE DOMÉSTICO, gastos incidentes sobre a 
entrega dos equipamentos no destino final no Brasil, no local da entrega indicado no 

Anexo I deste Edital 
F1 - CUSTO UNITÁRIO FRETE:   

F2 - SEGURO ______%: 
 VALOR = {F1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE F2 A F6) / 100]} x ALIQUOTA F2  
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F3 - ICMS ______%: 
 VALOR = {F1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE F2 A F6) / 100]} x ALIQUOTA F3  

F4 - PIS ______%: 
 VALOR = {F1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE F2 A F6) / 100]} x ALIQUOTA F4  

F5 - COFINS ______%: 
 VALOR = {F1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE F2 A F6) / 100]} x ALIQUOTA F5  

F6 - OUTROS ______%: 
 VALOR = {F1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE F2 A F6) / 100]} x ALIQUOTA F6  

(G) - CUSTO UNITÁRIO DO TRANSPORTE + TRIBUTOS E TAXAS 
G1 - CUSTO UNITÁRIO DO 
TRANSPORTE: VALOR = F1+F2+F3+F4+F5+F6 

(H) - PREÇO TOTAL DO ITEM NO DESTINO FINAL 

H1 - PREÇO UNITÁRIO DO ITEM   VALOR = E1 + G1 
H2 - PREÇO TOTAL DO ITEM   VALOR = H1 x B2  

(I) - CUSTO DOS SERVIÇOS DECORRENTES, tais como: instalação, testes, 
ferramentas necessárias para a montagem e manutenção, fornecimento de manuais, 

treinamento operacional (se houver) 
I1 - CUSTO TOTAL DOS 
SERVIÇOS (sem tributos):   

I2 - ISS ______%: 
 VALOR = {I1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS DE 
I2 A I6) / 100]} x ALIQUOTA I2  

I3 - ICMS ______%: 
 VALOR = {I1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS DE 
I2 A I6) / 100]} x ALIQUOTA I3  

I4 - PIS ______%: 
 VALOR = {I1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS DE 
I2 A I6) / 100]} x ALIQUOTA I4  

I5 - COFINS ______%: 
 VALOR = {I1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS DE 
I2 A I6) / 100]} x ALIQUOTA I5  

I6 - OUTROS ______%: 
 VALOR = {I1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS DE 
I2 A I6) / 100]} x ALIQUOTA I6  

(J) - CUSTO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, tais como 
manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, incluindo peças de reposição, 

para garantir o funcionamento do equipamento durante o período de garantia. 
J1 - CUSTO TOTAL DOS 
SERVIÇOS (sem tributos):   
 
J 2 – ISS ______% 
 

 VALOR = {J1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE J2 A J6) / 100]} x ALIQUOTA J2  

J3 - ICMS ______%: 
 VALOR = {J1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE J2 A J6) / 100]} x ALIQUOTA J3  
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J4 - PIS ______%: 
 VALOR = {J1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE J2 A J6) / 100]} x ALIQUOTA J4  

J5 - COFINS ______%: 
 VALOR = {J1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE J2 A J6) / 100]} x ALIQUOTA J5  

J6 - OUTROS ______%: 
 VALOR = {J1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE J2 A J6) / 100]} x ALIQUOTA J6  

(L) - PREÇO TOTAL DO ITEM 

L1 - PREÇO TOTAL VALOR = H2 + SOMA I1 A I6 + SOMA J1 A J6 
(M) - PREÇO UNITÁRIO FINAL DO ITEM 

M1 - PREÇO UNITÁRIO FINAL VALOR = L1 / B2 
Observações: 
O licitante deverá apresentar uma planilha para cada um dos itens. 
O licitante deverá informar valores e alíquotas, quando aplicáveis, às linhas “D” 
(Custo Unitário de Encargos relativos a tributos e taxas) e “F” (Custo Unitário 
do Transporte Doméstico), “I” (Custo dos Serviços Decorrentes) e “J” (Custo 
dos Serviços de Garantia e Assistência Técnica). 
A proposta de preços apresentada e considerada para efeito de julgamento será de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, inclusive quanto à consideração 
de isenções ou incidências de custos, seguros, frete, montagem, garantia, 
assistência técnica, responsabilidade técnica, transporte, tributos, impostos, 
contribuições fiscais, contribuições parafiscais, custos com o manuseio de carga, 
inclusive, porventura, com serviços de terceiros ou mão-de-obra, conforme o caso, e 
outros custos que venham a incidir direta ou indiretamente no objeto licitado. 
Será de exclusiva e total responsabilidade da licitante obter, dos órgãos 
competentes, informações sobre a incidência ou não de tributos, impostos e taxas 
de qualquer natureza devidas para o fornecimento do objeto desta licitação, nos 
mercados interno, as inspeções da mercadoria realizada pela fiscalização de Órgãos 
Públicos, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou 
outras correlatas. 
O valor total de proposta para o ITEM, segundo a letra (L), é de 
______________________________(em algarismo e por extenso); 
Validade da Proposta:______________ dias (não inferior a 90 dias). 
Declaramos aceitação total e irrestrita às condições do presente Edital, bem como 
que na nossa proposta, os valores apresentados englobam todos os custos a cargo 
da contratada, que venham a onerar o objeto desta licitação, descritos no Termo de 
Referência e Edital. 
Declaramos que os prazos serão os indicados ou os solicitados na forma do Termo 
de Referência e Edital. 
Declaramos que aceitamos acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor atualizado do Contrato, de acordo com o § 1º do Artigo 65 da Lei n.º 
8.666/93. 
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Declaramos que os equipamentos e todos os seus acessórios, materiais e serviços 
deverão ter garantia com cobertura total irrestrita, sem ônus por no mínimo 24 (vinte 
e quatro) meses, contados da data de seu Recebimento Definitivo e encerramento da 
operação assistida, com exceção para os seguintes equipamentos: as Torres 
Autoportantes de 60m, as quais deverão ter no mínimo 10 anos de garantia; 
sendo que nesse período os equipamentos deverão estar abrigados contra vícios, ou 
seja, em perfeito e integral funcionamento, devendo, se for o caso,  ser substituído 
integralmente. A garantia deverá ser prestada obrigatoriamente por um Serviço 
Autorizado do Fabricante, estabelecido no Estado de Sergipe. 

 
 
Local e data 
Nome e assinatura do representante legal/procurador da empresa 

 
(O licitante deverá apresentar esta declaração em papel timbrado próprio, 

devidamente datada e assinada pelo responsável legal da licitante.) 
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ANEXO IV  

 
MODELO DE PLANILHA DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
(MATERIAL PROVENIENTE DO MERCADO EXTERNO) 

 
 

(Nome/Razão social) __________________, inscrita no CNPJ Nº ______(aplicável 
somente a empresa brasileira ou estrangeira com autorização para funcionar no 
Brasil), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) 
__________________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº 
_____________________ e CPF nº_______________________, apresenta 
proposta para: 

 
Ref.: PREGÃO SSP/SE Nº 001/2015 (INTERNACIONAL) 

Proc. SSP/SE n.o 022.000.03218/2014-6 

 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

VALOR TOTAL 
R$ ou US$ 

01 PRODUTOS  

02 SERVIÇOS  

                      TOTAL  

 

(Para preenchimento em R$, Euro ou US$ (vide Item VI, subitem 1, 
alínea “e” do edital) 
 

Especificação UND Quant. 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 
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ITEM 01 – Aquisição de Controlador / Servidor Central: 
Especificações mínimas: 
01 (um) Servidor para montagem em rack padrão 19”, 
capacidade de no mínimo 4 TB, acompanhado de dos 
seguintes itens com especificações mínimas: 
Teclado USB, Português-Brasil (ABNT2). 
Mouse óptico USB, 2 botões e botão de rolagem, e mouse 
pad. 
Monitor de 15 (quinze) polegadas de LED. 
01 (uma) TV de LED, com no mínimo 55” 
01 (um) rack do tipo fechado, padrão 19 polegadas, com 
altura necessária para comportar os equipamentos. 
01 (um) switch de rede gerenciável padrão Ethernet 
(conforme já descrita anteriormente). 
01 (um) Aplicativo Software para transmissão de Dados 
Móveis em língua portuguesa; 
01 (um) Aplicativo Software de Gerenciamento e gravação 
de voz em língua portuguesa; 
01 (um) Aplicativo Software de Gerenciamento de GPS em 
língua portuguesa; 
02 (dois) Cabos de interligação da estação de controle e 
computador servidor; 
Cabos de rede; 
01 (um) No-Break com autonomia mínima de 60 minutos 
alimentando o computador, monitores e demais 
componentes do sistema. 
Com previsão de instalação dos equipamentos, aplicativos 
e serviços necessários à implantação e operação do 
Controlador / Servidor Central do Sistema de Rádio. 
Com previsão de adequações necessárias, (iluminação, 
sistema de ar condicionado, quadro de energia elétrica, 
cabeamento estruturado e outras que se fizerem 
necessárias).  
Deverá ser fornecido sistema de gravação digital, 
dimensionado para gravação simultânea de todas as 
chamadas realizadas no Sistema de Rádio, com 
capacidade de armazenamento em disco rígido de no 
mínimo 180 dias e recursos para transferência dos 
arquivos de áudio, em formato wav, para mídia ótica 
(DVD+/-R e RW). 
(Continuação da especificação no Anexo I). 
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ITEM 02 – Aquisição de Console de Despacho com 
softwares de Gerenciamento, Supervisão e Dados 
(cada um) composto por: Especificações mínimas: 
Cada Console de Despacho será baseada em matriz 
digital, utilizando a computação como ferramenta 
operacional. Sua composição básica deverá ser: 
01 (um) microcomputador tipo PC – Estação de Trabalho – 
para uso corporativo com Compatível com a sua aplicação 
ou superior. 
01 (um) módulo de PTT do transmissor com acionamento 
no pé e na mão. 
10 (dez) microfones labiais com fone tipo hand set para 
comunicação de voz. 
01 (um) conjunto de cabos para interligação com os 
servidores. 
01 (uma) Licença de software Compatível com a sua 
aplicação Professional ou superior; 
01 (um) Aplicativo Software para transmissão de Dados 
Móveis em língua portuguesa; 
01 (um) Aplicativo Software de Gerenciamento e gravação 
de voz em língua portuguesa; 
01 (um) Monitor de no mínimo 18 polegadas com 
tecnologia LED para despacho, para visualização dos 
rádios portáteis e móveis através de GPS. 
A CONTRATADA deverá disponibilizar toda a 
infraestrutura de console, softwares e licenças, e sendo 
instalada na Central de Operação. 
A Central de Operação, oferecerá uma infraestrutura de 
comunicação já adequada para a entrada de novas 
estações de trabalho, contado com os seguintes aspectos: 
Uma rede elétrica estabilizada com sistemas de 
redundância fornecidos por no-break e banco de baterias. 
Uma rede de comunicação de dados montada com 
sistema de cabeamento estruturado e formação de 
endereçamento lógico baseada em protocolo IP. 
Sala técnica para acomodação dos equipamentos que 
conta com ambiente climatizado e disponibilidade de 
espaço em mesa de trabalho. 
A CONTRATADA deverá prover a conexão de 
comunicação para a recepção dos dados provenientes das 
unidades em campo. 
OBS.: As 15 (quinze) consoles de despacho, as quais 
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deverão ser fornecidas e instaladas com respectivas 
interfaces de comunicação e demais equipamentos e 
aplicativos necessários ao seu funcionamento, as quais 
serão instaladas na Central de Operações, sendo 
distribuídas da seguinte forma: 10 (dez) consoles de 
despacho para Policia Militar, 02 (duas) para Policia Civil, 
02 (duas) para o Corpo de Bombeiros, e 01 (uma) para a 
Coordenadoria Geral de Perícias (COGERP). Com 
previsão de toda a infraestrutura necessária à interligação 
das consoles de despacho ao sistema. 
(Continuação da especificação no Anexo I). 
ITEM 03 – Aquisição de terminais Portáteis Digitais 
com display e com GPS: constituído cada um de: 
Especificações mínimas: 
01 (um) transceptor VHF/FM ou UHF/FM com modulação 
digital e GPS incorporado, acompanhado das devidas 
Licenças necessárias para inclusão nos subsistemas de 
controle e despacho. 
01 (um) carregador de baterias com tensão de entrada 100 
a 240VAC (Full Range). 
01 (uma) antena heliflex; 
02 (duas) baterias de Li-ion, sendo 01(uma) sobressalente, 
com capacidade mínima de 1600 mAh; 
01(um) Fone/Microfone PTT de ombro tipo supervisor;  
01(um) manual de operação impresso em português;  
Serviços de programação e habilitação das estações ao 
sistema de repetição, manutenção e suporte técnico pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses; 
(Continuação da especificação no Anexo I). 
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ITEM 04 – Aquisição de Terminais Fixos Digitais e 
Estação de Despacho: constituído de: Especificações 
mínimas: 
01 (um) transceptor VHF/FM ou UHF/FM com modulação 
digital, acompanhado das devidas Licenças necessárias 
para inclusão nos subsistemas de controle e despacho. 
01 (um) microfone de mão com tecla PTT. 
01 (uma) fonte de alimentação com gabinete para alojar o 
rádio, com corrente de no mínimo 26Amp com flutuador de 
bateria, com tensão de entrada de 100 a 240 Vac. 
01(uma) bateria tipo estacionária com no mínimo 115 A/h 
como sistema de energia suplementar caso ocorra falta de 
energia na rede pública. 
01(um) kit coaxial tipo RGC-213/U, com no mínimo 30 
(trinta) metros, de baixa perda, com os devidos conectores 
necessários à instalação e protetores contra descargas 
atmosféricas; 
01 (uma) antena direcional tipo YAGI com no mínimo 6 dB, 
com suporte de fixação. 
01 (um) Manual de operação original em língua 
portuguesa. 
serviços de instalação, programação e habilitação das 
estações ao sistema de repetição; Manutenção e suporte 
técnico pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.  
 
OBS.: Composição mínima da Infraestrutura para os 
Sistemas Irradiantes dos Terminais Fixos: são compostos 
por mastros galvanizados de no mínimo 05 metros de 
altura, Polimontes de no mínimo 3 metros e Torre de 60 
metros, e devem ser fornecidos e instalados da seguinte 
forma: 56 (cinquenta e seis) Sistemas irradiantes de 
Terminais Fixos em 33 (trinta e três) mastros galvanizado 
de no mínimo 05 metros de altura; 04 (quatro) Terminais 
Fixos referentes as Estações de Despacho devem ser 
instalados no Centro de Operações e Controle (CIOSP) 
em 01 (uma) TORRE AUTOPORTANTE de 60 metros 
(fornecida no item 7). E os demais Terminais Fixos, em 
polimontes, galvanizados a fogo, com no mínimo 03 
metros de altura, adequado para cada localidade a ser 
instalada. Totalizando em 389 (trezentos e oitenta e nove) 
kits. 
(Continuação da especificação no Anexo I). 
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ITEM 05 – Aquisição de terminais móveis veiculares 
digitais com GPS: constituído de: Especificações 
mínimas: 
01 (um) transceptor VHF/FM ou UHF/FM com modulação 
digital e GPS incorporado, acompanhado das devidas 
Licenças necessárias para inclusão nos subsistemas de 
controle e despacho; 
01 (um) microfone de mão com tecla PTT, com cabo 
espiralado e suporte. 
01 (um) cabo de alimentação com porta fusível.  
01 (um) suporte para fixação do rádio em painel de 
veículo. 
01 (uma) antena omnidirecional 5/8 de onda para fixação 
em teto de veículo com 3 dB de ganho, com antena de 
GPS integrada e kit coaxial com 5 metros; 
01 (um) Manual de operação original em língua 
portuguesa; serviços de instalação, programação e 
habilitação das estações ao sistema de repetição; 
Manutenção e suporte técnico pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses. Equipamento certificado e/ou homologado 
na ANATEL. (Continuação da especificação no Anexo I). 
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ITEM 06 – Aquisição de Sitio de Repetição VHF/FM ou 
UHF/FM com modulação digital de alto tráfego 
troncalizado, cada um deles, com no mínimo 11 (onze) 
canais de voz, permitindo o compartilhamento entre 30 
grupos de conversação podendo cada grupo ser 
subdividido em no mínimo 100 (cem) subgrupos, 04 
(quatro) canais de dados e 01 (um) canal de controle 
por sitio de repetição Trunking, com capacidade de 
operação conforme informado anteriormente, com no 
mínimo 80 Watts em VHF/FM e mínimo de 40 Watts em 
UHF/FM de potência de saída de RF, com operação de 
no mínimo dois grupos simultâneos por repetidora, 
podendo ser utilizados equipamentos controladores 
de sitio ou software que realize esta função. 
Especificações mínimas: 
Cada estação repetidora deverá possuir: 
Módulo de transmissão, recepção, fonte de alimentação e 
demais componentes ativos internos dos sitios de 
repetição devem ser instalados dentro dos abrigos e 
montados em 03 (três) racks abertos padrão de 19 
polegadas com tamanho suficiente para abrigar os 
equipamentos. 
A fonte de alimentação deverá ter alimentação de 100 
VCA a 240 VCA (full range), 60 Hz com comutação 
automática para baterias em caso de falta de energia 
elétrica CA, com capacidade suficiente para carregar as 
baterias e mantê-las em flutuação, dotada de sistema de 
ventilação independente (somente para a fonte) para 
dissipar o calor gerado pela mesma. 
Antenas Colineares encapsulada para recepção e 
transmissão, VHF/FM ou UHF/FM com no mínimo 9 dB de 
ganho; 
100 metros de cabo coaxial de baixa perda, tipo Cellflex 
1/2”, 50 Ohms de impedância para a instalação das 
antenas de TX e RX; 
Conjunto de conectores coaxiais compatíveis com o cabo 
coaxial, acompanhado de protetores coaxiais e protetores 
de surtos coaxial a gás. 
Conjunto de combinadores, multiacopladores, caso sejam 
necessários para a instalação. 
Kit de aterramento de cabo coaxial. 
Kit de abraçadeiras para fixação de cabos na torre 

UN
D 

12   



 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

 
 
 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015-320 – Aracaju/SE  

� Telefone: (0xx79)-3226-2284-Telefax: (0xx79)-3226-2246. 

 
 

176 

metálica. 
Rack padrão 19 polegadas com ventilação forçada. 
Conjunto de miscelânea para instalação do site de 
repetição. 
Switch padrão 19” com no mínimo 24 portas (se 
necessário), com no mínimo as seguintesconfigurações de 
portas: 20 auto-sensing 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 
Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 
802.3ab Type 1000Base-T), Media Type: Auto-MDIX, 
Duplex: 10Base-T/100Base-TX: half or full; 1000Base-T: 
full only; 4 dual-personality ports, each port can be used as 
either an RJ-45 10/100/1000 port or an open mini-GBIC 
slot (for use with mini-GBIC transceivers). 
Manual de operação original em língua portuguesa. 
(Continuação da especificação no Anexo I). 
ITEM 07 – Aquisição de Torres Auto-portantes de 60M 
para instalação no CIOSP e montagem das Estações 
de Telecom: Especificações mínimas: 
Torre autoportante, seção transversal quadrangular ou 
triangular, com alturas mínimas de 60m, abertura na base 
e no topo mínimas conforme tabela abaixo, trecho reto e 
trecho tronco piramidal mínimos conforme tabela abaixo. 
Colunas em perfis cantoneiras ou chapa dobrada, de alta 
resistência ASTM A572 GR50, em forma de “L” 90º, 
diagonais e travamentos de cantoneiras laminadas ASTM 
A36. Parafusos estruturais tipo ASTM A-325. Escada de 
acesso com guarda-corpo, conjugada com esteira vertical 
(400 mm de largura) e plataformas de trabalho conforme 
especificações. Garantia de no Mínimo 10 anos. 
(Continuação da especificação no Anexo I). 
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ITEM 08 – Aquisição de Container Metálico para 
montagem das Estações de Telecom: Especificações 
mínimas: Container Metálico Padrão Telecom com 
dimensões mínimas: 4,00 X 2,60 X 2,42m (CxLxH) 
fabricado conforme  normas ABNT, com características 
construtivas adequadas para permitir a instalação e abrigo 
de equipamentos de telecomunicações, com respectivas 
instalações elétricas em CA e CC, tendo a seguinte 
configuração do QDCA: disjuntor para o rack de telecom 1, 
disjuntor para o rack de telecom 2, disjuntor para o rack de 
telecom 3, todos com tomadas individuais no mínimo de 
10 (dez) uniformemente distribuídas no interior de cada 
rack e interligadas ao QDCA com seus respectivos 
disjuntores, sendo também obrigatória a instalação de 
disjuntores individuais para central de alarme, 
balizamento, ar condicionados, deixando no mínimo 02 
(dois) disjuntores reservas; sistema duplo de climatização 
com capacidade mínima de 2 TR cada, instalados nas 
laterais, trabalhando em regime redundante 1+1, 
controlados por PLC e deverá possuir sistema de 
operação em emergência, que permita a substituição do ar 
interno pelo ar externo, acionado automaticamente com a 
falta de energia AC, (Continuação da especificação no 
Anexo I). 
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ITEM 09 – Cerca Perimetral para montagem das 
Estações de Telecom: conforme especificações 
mínimas: 
O presente Memorial Descritivo tem como objetivo 
principal prover as informações necessárias para 
fornecimento de materiais e mão de obra indispensável 
para execução dos serviços pertinentes a construção das 
Estações de Telecomunicações responsáveis pela 
transmissão e interligação de sinal da rede de 
radiocomunicação digital integrada para atendimento as 
necessidades de comunicação móvel via rádio da 
Secretaria de Segurança Pública de Sergipe.  
DESCRIÇÃO: 
Área de ocupação: 
Área interna 10,0 x 10,0, inclusive cerca. 
Faixa de proteção tipo passeio externo com 50 cm de 
largura. 
Materiais e Serviços a Serem Aplicados: 
Construção da área de proteção do site: 
- Fornecer, instalar e pintar na cor branca Mourões de 
Concreto Armado para instalação de Rede galvanizada 
tipo alambrado, porém com função contra invasões, devido 
às laminas pontiagudas e altamente perfurantes, tendo na 
parte superior da estaca a Concertina Dupla Clipada, 
entrelaçada com 3 clips de aço por volta. 
- Fornecer e pintar na cor branca 01 (um) Portão de ferro 
medindo 2,10 x 1,20 contendo 02 (dois) ferrolhos com 
porta cadeados. 
- Implantar faixa de segurança tipo calçada ao longo da 
cerca perimetral, com largura de 0,50cm pelo lado de fora, 
livre de objetos e vegetação baixa,  
- Proceder à poda das árvores ou retirá-las, se necessário, 
localizadas junto do cercamento perimetral. 
- Fornecer e pavimentar a área interna do site com 
concreto simples, utilizando cimento, areia grossa lavada e 
pedra britada de origem granítica e forma regular. 
- Fornecer e instalar sensores de presença com central 
integrada ao sistema de monitoramento e despacho para 
envio de alerta em caso de invasão. 
(Continuação da especificação no Anexo I). 
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ITEM 10 – Aquisição de Turbinas Eólicas para Sistema 
de Energia Alternativa da Estação de Telecom 
Principal: Especificações mínimas: 
Gerador tipo turbina Eólica 
Potência a 12 m/s – 1000 Watt 
Rpm a 12 m/s – 630 rpm 
Número de pás – 3 
Tipo de pás – torcida, (5 aerofólios) 
Velocidade de partida – 2,2 m/s 
Torque de partida – 0,3 Nm 
Controle de velocidade – stall 
Proteção contra altas velocidades – Active Stall (Controle 
de Passo) 
Sistema magnético – neodímio (imã permanente) 
Sistema elétrico – trifásico 
Tensão de saída – 12/24/48/300 volts 
Alternador – Fluxo Axial (encapsulado em epóxi, resistente 
a água) 
Escovas da cabeça giratória – Redundante (duas por fase) 
Peso total (alternador+hélice+cab. Rot.) – 32 Kg 
Material Anti Corrosão – Alumínio / Inox / Mat. 
Galvanizado 
Balanceamento – Dinâmico (confirmação após pintura) 
Características Técnicas do Controlador de Carga 
Principais Funções: 
Controle de carregamento de baterias com booster para 
aproveitamento das baixas velocidades de vento; acima de 
3m/s. 
Tensão de saída – até 300  volts 
Material – Alumínio 
(Continuação da especificação no Anexo I) 
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ITEM 11 – Aquisição de Modulos Solares para Sistema 
de Energia Alternativa da Estação de Telecom 
Principal: Especificações mínimas: Módulo Solar com 
potência individual de 100W, tensão nominal V 17.7, 
corrente nominal A 5.6, corrente de curto-circuito A 6.3, 
compostas com suportes para montagem, regulador de 
carga adequado, cabo para interligação e demais 
acessórios; 
(Continuação da especificação no Anexo I) 
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ITEM 12 – Aquisição de Baterias Estacionárias de 
Telecom  para Sistema de alimentação e Backup das 
Estações de Telecom: Especificações mínimas: Para 
sistemas especiais de reserva de energia, chumbo–ácido, 
laminado expandido, placas de grande espessura e alta 
densidade, separadores de polietileno, em forma de 
envelope alta resistência mecânica, com as especificações 
e instruções de carga conforme segue: Tensão Nominal:12 
v, Capacidade Nominal: 115 Ah em 100 h a 25º até 10,5V, 
Largura: 172,0mm, Altura: 217,8mm, Tensão de flutuação: 
13,5 a 27ºC, Tensão de Equalização e Carga: 15,5 V a 
27ºC. (Continuação da especificação no Anexo I). 

UN
D 152   

ITEM 13 – Aquisição de UPS (Uninterruptible Power 
Supply)  para Sistema de alimentação e Backup das 
Estações de Telecom Secundárias: Especificações 
mínimas: Deverá ser fornecido e instalado de um sistema 
ininterrupto de energia (no-break), operando nas tensões 
comerciais de 110 ou 220 VCA, equipados com quadro de 
manobra e transferências de AC, com capacidade mínima 
para suportar as cargas dos equipamentos a serem 
instalados, com autonomia mínima de 04 (quatro) horas, 
com no mínimo 5Kva interligado ao conjunto de baterias.  
(Continuação da especificação no Anexo I). 
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ITEM 14 – Aquisição de Sistema de PARES de Enlace 
de Rádios Digitais, Especificações mínimas: o qual se 
formará com a aquisição de enlaces de rádios digitais, 
compreendendo diversos enlaces de transmissão, 
compondo uma rede de acesso 100 % digital para 
comunicação de voz e dados, com tecnologia de rádios 
OFDM, PDH ou SDH, com capacidade de integração com 
os subsistemas objetos desta especificação, a fim de 
permitir a expansão do sistema digital de 
radiocomunicação implantado no estado de Sergipe. Com 
previsão de fornecimento de todos os materiais, serviços e 
documentos constantes nesta especificação e necessários 
à instalação de equipamentos na expansão e migração da 
rede de radiocomunicação implantada. 
(Continuação da especificação no Anexo I). 
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ITEM 15 – Aquisição de Grupo Gerador de no mínimo 
200kVA para alimentação de Backup do CIOSP, com a 
seguinte especificação: Especificações mínimas: 
MOTOR diesel de 6 cilindros refrigerado a água. 
ALTERNADOR potência mínima 200kVA, regulação 
electrónica. Tensão de trabalho 380 / 220 volts, com 
Intensidade nominal de 300 amperes. ISO 8528-3. 
GRUPO formado por conjunto motor alternador montado 
sobre chassis electrosoldado em perfil de aço, com 
tratamento anti-corrosão através de impregnação 
fosfatante pintura final.  CANÓPIA METÁLICA 
INSONORIZADA, coberta interiormente por material 
isolante de ruídos pelo que juntamente com o silenciador 
permite um nível de ruído no máximo de 68.db, a 7 meros 
de distância. LIGAÇÕES ELÉCTRICAS, efectuadas aos 
BORNES de aperto mecânico. INSTRUMENTOS DE 
MEDIDA, Voltímetro, Amperímetro, Frequencímetro, Conta 
Horas, Indicador nível combustível e de agua motor. 
INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA, betoneira de 
segurança, interruptor diferencial, interruptor magneto 
térmico. 
(Continuação da especificação no Anexo I). 

UN
D 

1   

 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
 

 

ITEM 16 – Serviço de Instalação, integração, 
Configuração, Ativação completa do Sistema, Testes 
Operacionais e operação assistida de no mínimo 90 
(NOVENTA) dias. Manutenção preventiva e corretiva, e 
Suporte Técnico (SLA) pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, contados do encerramento da 
operação assistida 

UN
D 

1   

ITEM 17 – Serviço de Licenciamento das Estações, 
junto a Agencia Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL 

UN
D 

1   
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ITEM 18 – Contratação de treinamentos Oficiais do 
Fabricante para os funcionários da CONTRATANTE, de 
acordo com os quantitativos abaixo: 
 
Nível para operação dos terminais portáteis, móveis e 
fixos (25 turmas, cada turma com 20 operadores: 4 
horas), com no mínimo os conteúdos abaixo: 
Conceitos básicos sobre comunicações digitais; 
Conceitos básicos sobre comunicações digitais; 
Funcionamento dos equipamentos; 
Operação dos terminais; 
Recursos disponíveis nos terminais; 
Monitoração dos equipamentos e utilização de software de 
gerenciamento; 
Interpretação de alarmes; 
 
OBS.: Todos os custos relativos à viagem, como 
passagens aéreas, estadia, alimentação e deslocamento 
serão de responsabilidade da empresa contratada. Toda a 
documentação didática necessária aos cursos de 
treinamento deverá ser provida em língua portuguesa 
brasileira pela empresa contratada, impressos e em mídia 
magnética. Em caso de fornecimento de equipamentos 
fabricados no exterior, a empresa 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. Os tipos de cursos 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. A empresa contratada deverá fornecer 
certificado individual de conclusão com aproveitamento do 
curso. 

Tur
ma 25   
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ITEM 19 – Contratação de treinamentos Oficiais do 
Fabricante para os funcionários da CONTRATANTE, de 
acordo com os quantitativos abaixo: 
Nível para operação das consoles de despacho (10 
turmas, cada turma com de 10 operadores: 6 horas), com 
no mínimo os conteúdos abaixo: 
Conceitos básicos de Radiocomunicação; 
Conceitos básicos sobre comunicações digitais; 
Funcionamento dos equipamentos; 
Operação das Consoles de Despacho; 
Recursos disponíveis nas Consoles de Despacho; 
Monitoração dos equipamentos e utilização de software de 
gerenciamento; 
Interpretação de alarmes; 
OBS.: Todos os custos relativos à viagem, como 
passagens aéreas, estadia, alimentação e deslocamento 
serão de responsabilidade da empresa contratada. Toda a 
documentação didática necessária aos cursos de 
treinamento deverá ser provida em língua portuguesa 
brasileira pela empresa contratada, impressos e em mídia 
magnética. Em caso de fornecimento de equipamentos 
fabricados no exterior, a empresa 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. Os tipos de cursos 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. A empresa contratada deverá fornecer 
certificado individual de conclusão com aproveitamento do 
curso. 

Tur
ma 10   
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ITEM 20 – Contratação de treinamentos Oficiais do 
Fabricante para os funcionários da CONTRATANTE, de 
acordo com os quantitativos abaixo: 
Nível Técnico em Sistemas de Radiocomunicação Digital 
Troncalizado (01 turma com 20 participantes com carga 
horária de 40hs), com no mínimo os conteúdos abaixo: 
Fundamentos de Radiocomunicação: 
Princípios de funcionamento dos equipamentos e sistemas 
de radiocomunicação; 
Operação avançada de terminais; 
Noções de Manutenção e instalação de equipamentos em 
campo; 
Instalação de sites conforme normas ABNT; 
Configuração avançada de terminais; 
Configuração avançada de Sistema de Radiocomunicação 
Digital Troncalizado; 
Operação de Monitor de Serviço para diagnóstico de 
equipamentos; 
Manutenção de 2º Nível (troca de placas e/ou módulos e 
análise de diagramas; 
 
Visão Geral de Redes: 
Conceitos básicos de rede; 
Tipos de redes; 
Topologias de redes; 
Redes LAN, MAN e WAN; 
Meios de comunicação; 
Cabeamento estruturado; 
Equipamentos de rede; 
Conceito de protocolo e interface; 
Modelo de Referência OSI; 
Camadas do Modelo OSI; 
Arquitetura TCP/IP; 
Motivação e histórico; 
Modelo de interconexão; 
Arquitetura em camadas; 
Encapsulamento e desencapsulamento; 
Interação dos protocolos; 
Endereço IPv4; 
Arquiteturas de endereçamento; 
Classes de endereços; 
Endereços especiais; 

Tur
ma 1   
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Máscara de rede; 
Endereçamento de sub-redes; 
Endereço IPv6; 
Endereços privados; 
Conceito de NAT; 
Sub-redes e VLANs; 
Configurando VLANs; 
Spanning Tree Protocol (STP); 
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); 
Redes sem fio; 
Endereçamento e configuração de super-redes; 
Máscara de tamanho variável (VLSM); 
Resolução de endereços; 
Protocolos ARP e RARP; 
Mecanismo de entrega; 
Camada de rede; 
Fundamentos e protocolos; 
Protocolos IP e ICMP; 
Roteamento, algoritmos, métricas, tabelas e protocolos de 
roteamento; 
Representação de rotas; 
Roteamento estático, dinâmico e híbrido; 
Arquitetura de roteamento classful e classless; 
Camada de transporte; 
Serviços de datagrama e circuito virtual; 
Protocolo UDP; 
Protocolo TCP; 
Estabelecimento de conexão; 
Camada de aplicação; 
Modelo cliente/servidor; 
Interface socket; 
Projetos de servidores; 
Serviço de nomes (DNS); 
Serviço de configuração dinâmica de estações; 
Serviço de correio eletrônico (SMTP); 
Serviço de acesso remoto seguro; 
Serviço de transferência de arquivos; 
Serviço web. 
 
Técnicas de Comunicação de Voz e Dados: 
Integração de redes digitais de voz e dados; 
Configuração avançada; 
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Roteamento da rede; 
 
Montagem e Configuração de Repetidoras com Analise de 
Desempenho de Dados Científicos: 
Site Survey; 
Dimensionamento de equipamentos; 
Monitoramento e análise de desempenho das repetidoras; 
 
Montagem de Enlaces com Analise de Dados Científicos: 
Site Survey; 
Dimensionamento de equipamentos; 
Monitoramento e análise de desempenho dos enlaces; 
 
Projetos de Rede de Radiocomunicação Digital: 
Diagramação de rede; 
Dimensionamento de rede; 
Avaliação de viabilidade; 
 
OBS.: Todos os custos relativos à viagem, como 
passagens aéreas, estadia, alimentação e deslocamento 
serão de responsabilidade da empresa contratada. Toda a 
documentação didática necessária aos cursos de 
treinamento deverá ser provida em língua portuguesa 
brasileira pela empresa contratada, impressos e em mídia 
magnética. Em caso de fornecimento de equipamentos 
fabricados no exterior, a empresa 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. Os tipos de cursos 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. A empresa contratada deverá fornecer 
certificado individual de conclusão com aproveitamento do 
curso. 

 
Na proposta também deverá estar incluída Tabela de custos unitário e total dos 
equipamentos, componentes, materiais e serviços que integram o objeto da licitação.  
 

(A) - DESCRIÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO 
A1 - NÚMERO DO ITEM:   
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A2 - DESCRIÇÃO:   
A3 - PAÍS DE ORIGEM:   
A4 - FABRICANTE:   
A5 - MARCA:   
A6 - MODELO:   
A7 - CÓDIGO NCM:   
A8 - PESO:   
A9 - CUBAGEM (m³):   

(B) - QUANTIDADE 
B1 - UNIDADE:   
B2 - QUANTIDADE:   

(C) - PREÇO UNITÁRIO DA MERCADORIA 
C1 - PREÇO UNITÁRIO:   

(D) - CUSTO UNITÁRIO DO DESEMBARAÇO DE IMPORTAÇÃO 
D1 - TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO 
NO TERMINAL DE CARGA:   
D2 - TAXAS DE ARMAZENAGEM:   
D3 - TAXAS PORTUÁRIAS:   
D4 - LICENÇAS DE 
IMPORTAÇÃO:   
D5 - OUTROS:   

(E) - VALOR ADUANEIRO: apurado na forma prevista no Acordo Sobre 
Implementação do Artigo VII do GATT (Acordo de Valoração Aduaneira - AVA-GATT), 

aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30/94, promulgado pelo Decreto Executivo nº 
1.335/94 e disciplinado pela Instrução Normativa SRF nº 327, de 9 de maio de 2003. 

E1 - INFORMAR NCM DA TARIFA 
EXTERNA COMUM:   
E2 - VALOR ADUANEIRO 
APURADO:   
(F) - CUSTO UNITÁRIO DO TRANSPORTE DOMÉSTICO, gastos incidentes sobre a 

entrega dos equipamentos no destino final no Brasil, considerando os locais de entrega 
indicados no Anexo I Termo de Referência deste Edital, inclusive com os tributos 

incidentes 
F1 - CUSTO UNITÁRIO FRETE:   

F2 - SEGURO ______%: 
 VALOR = {F1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE F2 A F6) / 100]} x ALIQUOTA F2  

F3 - ICMS ______%: 
 VALOR = {F1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE F2 A F6) / 100]} x ALIQUOTA F3  
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F4 - PIS ______%: 
 VALOR = {F1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE F2 A F6) / 100]} x ALIQUOTA F4  

F5 - COFINS ______%: 
 VALOR = {F1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE F2 A F6) / 100]} x ALIQUOTA F5  

F6 - OUTROS ______%: 
 VALOR = {F1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE F2 A F6) / 100]} x ALIQUOTA F6  

(G) - CUSTO UNITÁRIO DO TRANSPORTE + TRIBUTOS E TAXAS 
G1 - CUSTO UNITÁRIO DO 
TRANSPORTE: VALOR = F1+F2+F3+F4+F5+F6 

(H) - PREÇO TOTAL DO ITEM (DAP) NO DESTINO FINAL 
H1 - PREÇO UNITÁRIO DO ITEM   VALOR = C1 + SOMA D1 A D5 + G1 
H2 - PREÇO TOTAL DO ITEM   VALOR = H1 x B2  

(I) - CUSTO DOS SERVIÇOS DECORRENTES, tais como: instalação, testes, 
ferramentas necessárias para a montagem e manutenção, fornecimento de manuais, 

contratação da carta de crédito (abertura, aviso, negociação e demais despesas 
decorrentes), etc, inclusive com os tributos incidentes 

I1 - CUSTO TOTAL DOS 
SERVIÇOS (sem tributos):   

I2 - ISS ______%: 
 VALOR = {I1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS DE 
I2 A I6) / 100]} x ALIQUOTA I2  

I3 - ICMS ______%: 
 VALOR = {I1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS DE 
I2 A I6) / 100]} x ALIQUOTA I3  

I4 - PIS ______%: 
 VALOR = {I1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS DE 
I2 A I6) / 100]} x ALIQUOTA I4  

I5 - COFINS ______%: 
 VALOR = {I1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS DE 
I2 A I6) / 100]} x ALIQUOTA I5  

I6 - OUTROS ______%: 
 VALOR = {I1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS DE 
I2 A I6) / 100]} x ALIQUOTA I6  

(J) - CUSTO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, tais como 
manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, incluindo peças de reposição, 

para garantir o funcionamento do equipamento durante o período de garantia, inclusive 
com os tributos incidentes 

J1 - CUSTO TOTAL DOS 
SERVIÇOS (sem tributos):   

J2 - ISS ______%: 
 VALOR = {J1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE J2 A J6) / 100]} x ALIQUOTA J2  

J3 - ICMS ______%: 
 VALOR = {J1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE J2 A J6) / 100]} x ALIQUOTA J3  

J4 - PIS ______%: 
 VALOR = {J1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE J2 A J6) / 100]} x ALIQUOTA J4  
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J5 - COFINS ______%: 
 VALOR = {J1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE J2 A J6) / 100]} x ALIQUOTA J5  

J6 - OUTROS ______%: 
 VALOR = {J1/[(100 - SOMA DAS ALIQUOTAS 
DE J2 A J6) / 100]} x ALIQUOTA J6  

(L) - PREÇO TOTAL DO ITEM 

L1 - PREÇO TOTAL VALOR = H2 + SOMA I1 A I6 + SOMA J1 A J6 
(M) - PREÇO UNITÁRIO FINAL DO ITEM 

M1 - PREÇO UNITÁRIO FINAL VALOR = L1 / B2 
 
PARA USO EXCLUSIVO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
(N) Transcrição do Valor Aduaneiro da Letra (E): 
(O) Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI): ____ % (1) 
(P) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS): _____% (2) 
(Q) Programa de Integração Social (PIS): ____ % (1) 
(R) Contribuição Financiamento da Seguridade Social (COFINS): _____ % (1) 
(S) Gravames: S = (O + P + Q + R) 
(T) Preço Total Ajustado: T = [B x (C + D + F + S) + I + J] 
 
(1) As alíquotas serão calculadas no momento do pregão, mediante consulta em 
planilha no site: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/SimuladorImportacao/default.ht
m 

 
(2) Para efeito de equalização das propostas, o valor do ICMS a ser considerado 
para empresas estrangeiras será o de 17,00 % para Aracaju-SE (RICMS/SE, art. 40, 
I). Todavia, no que tange aos produtos de informática, a alíquota interna aplicável 
será de 7%, desde que tais produtos se encontrem relacionados no Anexo III do 
RICMS/SE (art. 40, IX, RICMS). Para as empresas brasileiras será o informado pela 
empresa. 
 
O licitante deverá apresentar uma planilha para cada um dos itens a que estiver 
concorrendo. 
 
O licitante deverá informar valores e alíquotas, quando aplicáveis, às linhas “D” 
(Custos Unitários do Desembaraço de importação) e “E” (Valor Aduaneiro), “F” 
(Custo do Transporte Doméstico), “I” (Custo dos Serviços Decorrentes) e “J” 
(Custo dos Serviços de Garantia e Assistência Técnica). 
 
A proposta de preços apresentada e considerada para efeito de julgamento será de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, inclusive quanto à consideração 
de isenções ou incidências de custos, seguros, frete, montagem, garantia, 



 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

 
 
 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015-320 – Aracaju/SE  

� Telefone: (0xx79)-3226-2284-Telefax: (0xx79)-3226-2246. 

 
 

190 

assistência técnica, responsabilidade técnica, transporte, tributos, impostos, 
contribuições fiscais, contribuições parafiscais, taxas (siscomex, de companhia 
aérea, do RADAR, da licença de importação, de desembaraço aduaneiro, de 
armazenagem alfandegária, capatazia, de despesas aeroportuárias e outras que se 
fizerem necessárias), custos com o manuseio de carga, inclusive, porventura, com 
serviços de terceiros ou mão-de-obra, devidos no país de origem ou no Brasil, 
conforme o caso, e outros custos que venham a incidir direta ou indiretamente no 
objeto licitado. 
 
Será de exclusiva e total responsabilidade da licitante obter, dos órgãos 
competentes, seja no exterior, seja no Brasil, informações sobre a incidência ou não 
de tributos, impostos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento do 
objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, as inspeções da 
mercadoria realizada pela fiscalização de Órgãos Públicos, não se admitindo 
alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas, bem 
como considerar os respectivos gravames nas suas propostas. 
 
O valor total de proposta do ITEM, segundo a letra (L), é de 
______________________________(em algarismo e por extenso); 
 
Validade da Proposta:______________ dias (não inferior a 90 dias).  
 
Declaramos aceitação total e irrestrita às condições do presente Edital, bem como 
que na nossa proposta, os valores apresentados englobam todos os custos a cargo 
da contratada, que venham a onerar o objeto desta licitação, descritos no Termo de 
Referência e Edital. 
 
Declaramos que os prazos serão os indicados ou os solicitados na forma do Termo 
de Referência e Edital. 
 
Declaramos que aceitamos acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor atualizado do Contrato, de acordo com o § 1º do Artigo 65 da Lei n.º 
8.666/93. 

 
Declaramos que os equipamentos e todos os seus acessórios, materiais e serviços 
deverão ter garantia com cobertura total irrestrita, sem ônus por no mínimo 24 (vinte 
e quatro) meses, contados da data de seu Recebimento Definitivo e encerramento da 
operação assistida, com exceção para os seguintes equipamentos: as Torres 
Autoportantes de 60m, as quais deverão ter no mínimo 10 anos de garantia; 
sendo que nesse período os equipamentos deverão estar abrigados contra vícios, ou 
seja, em perfeito e integral funcionamento, devendo, se for o caso,  ser substituído 
integralmente. A garantia deverá ser prestada obrigatoriamente por um Serviço 
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Autorizado do Fabricante, estabelecido no Estado de Sergipe. 
 
Local e data 
Nome e assinatura do representante legal/procurador da empresa 

 
 
 

(O licitante deverá apresentar esta declaração em papel timbrado próprio, 
devidamente datada e assinada pelo responsável legal da licitante.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

 
 
 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015-320 – Aracaju/SE  

� Telefone: (0xx79)-3226-2284-Telefax: (0xx79)-3226-2246. 

 
 

192 

ANEXO V 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
(MATERIAL PROVENIENTE DO MERCADO INTERNO) 

 
CONTRATO SSP/SE   Nº   xx/20xx 

 
Ref.: PREGÃO SSP/SE Nº 001/2015 (INTERNACIONAL) 
Processo SSP/SE n.o 022.000.03218/2014-6 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O ESTADO DE SERGIPE, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 
PÚBLICA DE SERGIPE E A EMPRESA 
________________, PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA 
DIGITAL PARA REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE 
TECNOLÓGICO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DOS 
ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, 
CONTEMPLANDO AS POLICIAS CIVIL, MILITAR, 
CORPO DE BOMBEIROS E PERICIAS NOS 75 
MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE. 

 
 
Aos __ dias do mês de _________ do ano de 20xx, na cidade de Aracaju, 
compareceram de um lado o ESTADO DE SERGIPE, por intermédio do 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CNPJ sob o n.o 
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxx, Bairro 
xxxxxxxxxxxx, Aracaju-SE, neste ato representado pelo Sr. ……………, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SSP/SE, RG no XXXXXXXX e CPF no 
XXX.XXX.XXX-XX, no uso da competência conferida pelo Decreto-Lei no xxxxx, 
doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa 
_______________________, com sede à Rua ________________ – Município - 
Estado, inscrita no CNPJ sob o no ________________, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada por seu _______, o Sr. _____________RG: 
_____ e CPF no _____________, em face da  adjudicação efetuada no PREGÃO 
INTERNACIONAL (PRESENCIAL) SSP/SE nº 001/2015 conforme ata às fls. _____, 
do Processo SSP/SE n.o 022.000.03218/2014-6, pelo presente instrumento 
avençam um contrato de aquisição de sistema digital para reestruturação do 
parque tecnológico de radiocomunicação dos órgãos de segurança pública, 
contemplando as policias civil, militar, corpo de bombeiros e pericias nos 75 
Municipios do Estado de Sergipe que deverá contemplar o método de acesso em 
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TDMA, padrão PMR, com recursos de localização via GPS, com receptor interno 
integrado ao transceptor, compreendendo o fornecimento de infraestrutura, 
equipamentos, materiais, serviços de instalação, ativação, configuração, testes de 
aceitação, operação assistida de no mínimo 90 (NOVENTA) dias e manutenção 
preventiva e corretiva, e Suporte Técnico (SLA) pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, contados do encerramento da operação assistida e demais insumos, para 
uso nas comunicações de voz operacionais, sem fio, entre seus operadores de 
campo e entre estes e a Central de Operações (CIOSP), localizada na Av. São 
Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, Aracaju/SE, conforme convênio 
389/2013/SENASP/MJ (no SICONV 793378/2013), de acordo com as especificações 
técnicas do Termo de Referência– Anexo I deste edital de Licitação, sob o regime de 
empreitada integral, que será regida pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 
2002, Lei Federal n.o 8.666/93, suas alterações posteriores e demais normas 
regulamentares e legislações aplicáveis à espécie, e às seguintes cláusulas e 
condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui o objeto do presente contrato a aquisição de sistema digital para 
reestruturação do parque tecnológico de radiocomunicação dos órgãos de segurança 
pública, contemplando as policias civil, militar, corpo de bombeiros e pericias nos 75 
Municipios do Estado de Sergipe que deverá contemplar o método de acesso em 
TDMA, padrão PMR, com recursos de localização via GPS, com receptor interno 
integrado ao transceptor, compreendendo o fornecimento de infraestrutura, 
equipamentos, materiais, serviços de instalação, ativação, configuração, testes de 
aceitação, operação assistida de no mínimo 90 (NOVENTA) dias e manutenção 
preventiva e corretiva, e Suporte Técnico (SLA) pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, contados do encerramento da operação assistida e demais insumos, para 
uso nas comunicações de voz operacionais, sem fio, entre seus operadores de 
campo e entre estes e a Central de Operações (CIOSP), localizada na Av. São 
Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, Aracaju/SE, conforme convênio 
389/2013/SENASP/MJ (no SICONV 793378/2013), de acordo com as especificações 
técnicas do Termo de Referência– Anexo I do edital do Pregão SSP/SE nº xxx/20xx 
(Internacional). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, CONDIÇÕES E LOCAL DE 
ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO 
 
Os bens e serviços objeto deste contrato deverão ser entregues, instalados e estar 
em operação (incluindo os treinamentos) no prazo de 330 (trezentos e trinta) dias 
corridos a contar de sua assinatura, obedecidas as etapas de execução e fases de 
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recebimento descritas no cronograma apresentado no quadro a seguir,  conforme as 
condições estabelecidas no Anexo I do Edital e nos locais nele definidos. Correrão 
por conta da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
Prazo de execução e pagamento sobre o valor total da proposta relativa a 
equipamentos: 
 
 

              
ETAPA DE 

EXECUÇÃO  

 

EVENTO PRAZO  

FASES DE 
RECEBIMENTO 

DO OBJETO 

PAGAMENTO 
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1 

Recebimento, 
Instalação e 
Testes dos 
Equipamentos 

DC* + 
120 
(cento e 
vinte) dias 
corridos, 
após 
certificado 
de 
aceitação 
dos 

testes em 
fábrica. 

Certificado de 
Recebimento 

Definitivo dos 
Equipamentos 

OBS: O pagamento 
será efetuado após 
a emissão do 
Certificado 
definitivo do 
Objeto, ou seja: 
entrega definitiva 
do sistema digital 
para 
reestruturação do 
parque 
tecnológico de 
radiocomunicação 
dos órgãos de 
segurança 
pública, 
contemplando as 
policias civil, 
militar, corpo de 
bombeiros e 
pericias nos 75 
Municípios do 
Estado de 
Sergipe, 
excetuando-se os 
seguintes itens da 
Proposta: 07 – 
Aquisição de 
Torres Auto-
portantes de 60M 
para instalação no 
CIOSP e 
montagem das 
Estações de 
Telecom, 08 – 
Aquisição de 
Container Metálico 
para montagem 
das Estações de 
Telecom, 09 - 
Cerca Perimetral 
para montagem 
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das Estações de 
Telecom, os quais 
após o aceite 
definitivo do 
recebimento 
poderá ser 
efetivado o 
pagamento. 

 
 
Prazo de Execução e Percentual a ser pago sobre o valor total da proposta relativa a 
serviços: 
 
 

2 

Serviço de 
Instalação, 
integração, 
Configuração, 
Ativação completa 
do Sistema, Testes 
Operacionais e 
operação assistida 
de no mínimo 90 
(NOVENTA) dias. 
Manutenção 
preventiva e 
corretiva, e Suporte 
Técnico (SLA) pelo 
período de 24 (vinte 
e quatro) meses, 
contados do 
encerramento da 
operação assistida 

Etapa 1 
+ 90 
(noventa) 
dias 
corridos. 

Certificado de 
Recebimento 

Definitivo de 
instalação� e 
funcionamento 

100% após a 
emissão do 
Certificado 
definitivo do 
Objeto, ou seja: 
entrega definitiva 
do sistema digital 
para 
reestruturação do 
parque 
tecnológico de 
radiocomunicação 
dos órgãos de 
segurança pública 
de Sergipe, 
contemplando as 
policias civil, 
militar, corpo de 
bombeiros e 
pericias nos 75 
Municípios do 
Estado Sergipe 
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3 

Serviço de 
Licenciamento das 
Estações, junto a 
Agencia Nacional 
de 
Telecomunicações 
– ANATEL 

Etapa 2 
+ 30 
(trinta) 
dias 
corridos. 

Certificado de 
Recebimento 

Definitivo de 
instalação�e 
funcionamento 

100% após a 
emissão do 
Certificado 
definitivo do 
Objeto, ou seja: 
entrega definitiva 
do sistema digital 
para 
reestruturação do 
parque 
tecnológico de 
radiocomunicação 
dos órgãos de 
segurança pública 
de Sergipe, 
contemplando as 
policias civil, 
militar, corpo de 
bombeiros e 
pericias nos 75 
Municípios do 
Estado Sergipe 

4 

Treinamentos 
Oficiais do 
Fabricante para os 
funcionários da 
CONTRATANTE - 
Nível para 
operação dos 
terminais portáteis 

Etapa 3 
+ 30 
(trinta) 
dias 
corridos. 

Certificado de 
Recebimento do 
Treinamento 

100% após a 
emissão do 
Certificado de 
Recebimento do 
Treinamento 

5 

Treinamentos 
Oficiais do 
Fabricante para os 
funcionários da 
CONTRATANTE - 
Nível para 
operação das 
consoles de 
despacho 

Etapa 4 
+ 30 
(trinta) 
dias 
corridos. 

Certificado de 
Recebimento do 
Treinamento 

100% após a 
emissão do 
Certificado de 
Recebimento do 
Treinamento 
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6 

Treinamentos 
Oficiais do 
Fabricante para os 
funcionários da 
CONTRATANTE - 
Nível Técnico em 
Sistemas de 
Radiocomunicação 
Digital 
Troncalizado 

Etapa 5 
+ 30 
(trinta) 
dias 
corridos. 

Certificado de 
Recebimento do 
Treinamento 

100% após a 
emissão do 
Certificado de 
Recebimento do 
Treinamento 

DC* é a data de assinatura do contrato 
 
 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Os equipamentos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não 
serem danificados durante a operação de transporte, carga e descarga, assinalando-
se na embalagem a operação de número de licença de importação ou documento 
equivalente, quando for o caso, e as demais características que os identifiquem. 
Deverão acompanhá-los 02 (duas) vias da fatura comercial com as suas 
especificações detalhadas ou documento equivalente, necessário à conferência dos 
equipamentos. 
Os equipamentos descritos no GRUPO 2 - INFRAESTRUTURA - EQUIPAMENTOS 
E MATERIAIS, conforme ANEXO III do Edital, devem seguir diretamente para os 
locais de instalação e receber a etiqueta de Patrimônio após instalados e vistoriados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Na entrega, os equipamentos deverão ser novos e fornecidos com a documentação 
completa, com nota fiscal, termo de garantia, manuais, com informações detalhadas 
e atualizadas sobre: instalação, configuração, operação e administração do 
equipamento, em português.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Antes da entrega do objeto desta licitação, a Contratada deverá retirar junto à Equipe 
de Material e Patrimônio da SSP/SE, as plaquetas com os números de patrimônio a 
serem afixadas em cada equipamento, próximas ao número de série dos mesmos, 
ou em outro local a ser determinado pelo SSP/SE. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
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Os números de série e seus correspondentes números de patrimônio devem ser 
relacionados pela contratada em uma listagem a ser entregue à Equipe de Material e 
Patrimônio, no momento da entrega dos equipamentos. A referida listagem referida 
deverá ser gravada em CD e em arquivo de texto compatível com os pacotes Office 
ou Open Office passível de seus números serem copiados e colados nesses 
aplicativos. Não deve ser utilizado o formato Acrobat Reader (PDF). 
A fonte utilizada na grade numérica de série e de patrimônio não deve apresentar o 
algarismo zero cortado (Ǿ). 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
As caixas de cada equipamento, nas partes frontais e laterais das mesmas, deverão 
ter registrados os números de patrimônio e série grafados em código de barra e em 
caracteres alfanuméricos, (Fonte Times News Roman, tamanho 22) em etiqueta 
adesiva de fácil visualização. 

 
PARÁGRAFO SEXTO 
 
Não serão aceitos equipamentos, bem como quaisquer de seus componentes, 
refabricados ou recondicionados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO 
 
É de responsabilidade da Contratada, a programação e instalação dos equipamentos 
e demais componentes objeto deste contrato, nos locais indicados pela SSP/SE,  
não cabendo quaisquer ônus adicionais  à Contratante, devendo a execução dos 
serviços de instalação ser realizada no prazo de até 210 (duzentos e dez) dias 
corridos, a contar do recebimento pela CONTRATADA do Certificado de 
Recebimento Definitivo dos Equipamentos emitido pela CONTRATANTE a, sob pena 
de aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 
 
PARÁGRAFO OITAVO 
 
Caberá à CONTRATADA ministrar cursos de treinamento (em português), no prazo 
de até 240 (duzentos e quarenta) dias a contar da assinatura deste contrato, 
conforme especificações constantes no subitem 8.12 do Termo de Referência, Anexo 
I do Edital. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até 03 (três) dias 
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úteis, contados da data final das atividades previstas para sua realização, de acordo 
com as etapas previstas na Cláusula Segunda deste contrato e, na conformidade do 
disposto no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
1. O objeto do presente contrato será considerado recebido na seguinte 
conformidade: 
 
a) Provisoriamente, após encerrada cada uma das 06 (seis) etapas do Cronograma 
Físico Financeiro, com a respectiva emissão, por parte da CONTRATANTE, dos 
certificados que atestam o seu recebimento em até 03 (três) dias úteis, contados da 
data do final das atividades previstas para sua realização; e 
 
b) Definitivamente, após a expedição do Certificado de Recebimento Definitivo do 
Objeto, atestando que todas as condições estabelecidas no Edital foram atendidas. 
 
2. O recebimento do objeto deverá ser realizado de acordo com o procedimento 
descrito a seguir: 
 
a) Os itens a seguir explicitados delimitam as etapas parciais de recebimento do 
objeto deste contrato, contudo, em havendo dúvida por parte da Administração sobre 
a adequação ou comprometimento da qualidade dos equipamentos fornecidos  ou 
dos serviços executados poder-se-á exigir novos testes ou novas medições, ficando 
o recebimento postergado até o término ou conclusão dos mesmos. 
 
a.1) A Etapa 1 caracteriza-se pelo Recebimento, Instalação e Testes dos 
Equipamentos, a que se refere o Termo de Referência, Anexo I deste Edital, quando 
a CONTRATANTE emitirá os seguintes certificados: 
 
“Certificado de Recebimento Definitivo da Instalação dos Equipamentos” - após a 
instalação dos equipamentos e sua plena operacionalização; 
 
“Certificado de Recebimento Definitivo de Entrega dos Equipamentos” - após todos 
os equipamentos testados e em pleno funcionamento; 
 
a.2) A Etapa 2 dar-se-a após o Serviço de Instalação, integração, Configuração, 
Ativação completa do Sistema, Testes Operacionais e operação assistida de no 
mínimo 90 (NOVENTA) dias. Manutenção preventiva e corretiva, e Suporte Técnico 
(SLA) pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contados do encerramento da 
operação assistida, quando a CONTRATANTE emitirá os seguintes certificados; 
“Certificado de Recebimento de Realização de Testes de Funcionamento” – após a 
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realização dos Testes de Funcionamento do Sistema; 
 
“Certificado de Aceitação de Operação Pré-Definitiva” - após a realização da 
Operação Pré-Definitiva; 
 
“Certificado de Recebimento do Sistema” – o recebimento só terá início com o 
término e aprovação após a Aceitação de Operação Pré-Definitiva e com o término 
da Operação Assistida; 
 
a.3) A Etapa 3 Serviço de Licenciamento das Estações, junto a Agencia Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL 
 
a.4) As Etapas 4, 5 e 6 dar-se-ão após a realização dos Treinamentos Técnicos a 
que se refere o item 13 e seus subitens, do Termo de Referência, anexo I deste 
Edital, quando então a CONTRATANTE emitirá o “Certificado de Aceitação dos 
Treinamentos”. 
 
 
b) Por ocasião de cada etapa, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo 
a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido 
pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do CONTRATANTE responsável 
pelo recebimento. 
 
c) O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 03 (três) dias 
úteis, contados da data do adimplemento de cada uma das obrigações previstas em 
cada uma das etapas previstas neste subitem 2. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá: 
 
1.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 
1.1.1 Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados 
da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
1.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação, ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
1.2.1 Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em 
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conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
1.3 Todas as despesas decorrentes da devolução e substituição do bem correrão por 
conta da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
após a entrega, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas, mediante a emissão do “Certificado de Recebimento 
Definitivo do Objeto da Contratação”, firmado pelo(s) servidor(es) responsável(is). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
Os equipamentos e todos os seus acessórios, materiais e serviços deverão ter 
garantia com cobertura total irrestrita, sem ônus por no mínimo 24 (vinte e quatro) 
meses, contados da data de seu Recebimento Definitivo e encerramento da 
operação assistida, (com exceção para os seguintes equipamentos: Torres 
Autoportantes de 60m, as quais deverão ter no mínimo 10 anos de garantia); sendo 
que nesse período os equipamentos deverão estar abrigados contra vícios, ou seja, 
em perfeito e integral funcionamento, devendo, se for o caso, ser substituído 
integralmente. A garantia deverá ser prestada obrigatoriamente por um Serviço 
Autorizado do Fabricante, estabelecido no Estado de Sergipe. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A CONTRATADA se obriga a disponibilizar para reparo, substituição e/ou expansão 
do sistema proposto, unidades, módulos, partes ou equipamento completo 
necessários, por um período mínimo de 05 (cinco) anos ou propor soluções de 
substituição dos equipamentos por similares em funcionalidade, além das demais 
especificações acerca da garantia e assistência técnica descrita no parágrafo 
anterior. 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A Contratada, ao fornecer os equipamentos e seus componentes, conforme consta 
do Edital, seus anexos e sua proposta, obriga-se a prestar assistência técnica e 
reparar defeitos no objeto fornecido, de acordo com as condições expressas nos 
parágrafos adiante discriminados, sem prejuízo de outras normas legais aplicáveis, 
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em especial a LF n.º 8.666/93 com suas posteriores alterações e pelo Código de 
Defesa do Consumidor. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
A assistência técnica compreende a solução de problemas de funcionamento 
encontrados durante a operação normal dos equipamentos, incluindo manutenções 
preventivas e o esclarecimento de dúvidas. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
Os reparos compreendem cuidados técnicos indispensáveis para o funcionamento 
correto e permanente do sistema, incluindo o fornecimento de peças, partes de 
peças, componentes e outros materiais necessários, além da mão-de-obra e, as 
despesas havidas correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo à 
CONTRATANTE quaisquer ônus. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
Os prazos máximos para reparo no sistema e conserto ou substituição de 
equipamentos, peças ou componentes defeituosos dos equipamentos, na vigência 
da garantia, serão aqueles estabelecidos no Termo de Referência– Anexo I do Edital 
do Pregão, a contar do recebimento da comunicação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO 
 
A comunicação do problema e/ou defeito será feita por meio de comunicação 
telefônica, comprometendo-se o Contratante e a Contratada a manter registros 
escritos das mesmas, onde constem sua data e hora, nome do servidor do 
contratante que a transmitir, nome do empregado da Contratada que a receber e 
uma descrição resumida do defeito. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO 
 
A Contratada se compromete a substituir, temporariamente, por outros similares de 
sua propriedade, os equipamentos cuja execução dos reparos demore além do 
tempo máximo garantido no Parágrafo Quinto desta Cláusula. 
 
PARÁGRAFO OITAVO 
 
Quando o reparo ou substituição do material defeituoso ultrapassar o prazo máximo 
indicado no Parágrafo Quinto desta Cláusula, o período de garantia e assistência 



 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

 
 
 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015-320 – Aracaju/SE  

� Telefone: (0xx79)-3226-2284-Telefax: (0xx79)-3226-2246. 

 
 

204 

técnica do equipamento danificado começará a ser novamente contado, a partir da 
data do reparo ou substituição do componente. 
 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 
 
O valor global do presente contrato é de R$ ______ (______) 
 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
O preço contratado permanecerá fixo e irreajustável. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias contados da apresentação das 
nota(s) fiscal(is)/fatura(s) e à vista dos Certificados de Aceitação/Recebimento 
Definitivos, na forma prevista no Parágrafo Terceiro desta Cláusula Sexta, junto ao 
Núcleo de Finanças da ASPLAN da SSP/SE, situado à Praça Tobias Barreto, nº 20, 
bairro São José, nesta cidade. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
O pagamento será efetuado em moeda brasileira, à taxa de câmbio vigente do euro 
ou dólar comercial em seu valor de venda do dia útil imediatamente anterior à data 
de apresentação da proposta, nos termos do § 2º, do artigo 42, da Lei Federal 8.666, 
de 21.06.1993. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  
 
As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua 
apresentação válida, a juízo do CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário que será liberado em 30 
(trinta) dias contados, após a conclusão, pela CONTRATADA, de todas as etapas a 
que se refere a Clausula Segunda deste Contrato com aceitação definitiva da 
execução do objeto por meio de Termos de Recebimento/Aceitação Definitivos, com 
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exceção aos seguintes itens 7, 8 e 9 da Proposta, que poderam ser pagos após a 
vista dos respectivos certificados de aceitacao definitiva de cada um. 
 
A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua 
apresentação válida, a juízo do CONTRATANTE. 
 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
O pagamento será feito mediante crédito aberto em moeda corrente nacional (reais), 
em conta corrente em nome da contratada. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
No caso de atraso nos pagamentos, será utilizado para atualização de valor o Indice 
Nacional de Preços ao consumidor (INPC/IBGE). 
 
 
PARÁGRAFO SEXTO 
 
Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em 
nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos 
e Entidades Estaduais do Estado de Sergipe – CADIN ESTADUAL”, o qual será 
consultado por ocasião da realização de cada pagamento.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
 
A vigência do presente contrato inicia-se na data de sua assinatura, com duração de 
36 (trinta e seis) meses, permanecendo seus efeitos para o fim específico de 
garantia, assistência técnica e da Operação Assistida, de acordo com os prazos 
estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I), a contar do recebimento definitivo 
do objeto. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
As estipulações relativas às obrigações da CONTRATADA, não se vinculam ao prazo 
acima indicado, ficando a contratada obrigada a prestação de assitência técnica no 
prazo de garantia dos bens. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
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Para o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, a 
CONTRATADA prestará, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da 
assinatura deste instrumento, garantia sob a modalidade ______ no valor de R$ 
______ , correspondente a 10 % do valor da contratação, em conformidade com o 
dispositivo no artigo 56 da Lei Federal no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A garantia prestada deverá vigorar até a integral execução de todas as obrigações 
contratuais assumidas neste instrumento, inclusive aquelas de garantia e assistência 
técnica sendo que, em caso de alteração contratual, a CONTRATADA deverá 
promover a complementação do respectivo valor, bem como de sua validade, se for o 
caso, de modo a que o valor da garantia corresponda ao percentual fixado no caput, 
facultada a substituição por qualquer das outras modalidades elencadas no § 1.º, do 
artigo 56, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
O CONTRATANTE fica, desde já, autorizado pela CONTRATADA a promover, 
perante a entidade responsável pela garantia o levantamento do valor devido em 
decorrência da aplicação da penalidade de multa, na hipótese de não existir 
pagamento pendente em valor suficiente para quitar o débito, nos termos do 
parágrafo 3o da cláusula décima terceira deste contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Verificada a hipótese do parágrafo segundo, não sendo rescindido o contrato, ou 
sendo o valor da garantia inferior ao da penalidade aplicada, a CONTRATADA fica 
obrigada a proceder ao reforço da garantia, no valor correspondente à diferença 
verificada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da respectiva notificação, sob 
pena de suspensão dos pagamentos subsequentes. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
A garantia será restituída (e/ou liberada) após a integral execução de todas as 
obrigações contratuais, inclusive aquelas pertinentes a garantia e assistência técnica 
oferecida e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente conforme dispõe o 
artigo 56, parágrafo 4o da Lei Federal n.o 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 
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Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste instrumento, do Edital 
de Pregão indicado no preâmbulo e seus anexos, e daquelas estabelecidas em lei, 
em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe à 
CONTRATADA: 
 
a) Obedecer às normas operacionais fornecidas pela CONTRATANTE; 
 
b) Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais 
ocorrências durante a execução deste contrato, relativas à garantia e assistência 
técnica dos bens adquiridos, a qual deverá ser prestada obrigatoriamente por Serviço 
Autorizado Local; 
 
c) Empregar funcionários qualificados e devidamente capacitados para execução 
dos serviços, conforme as definições dos serviços descritas no Termo de 
Referência; 
 
d) Manter seus funcionários devidamente informados das normas disciplinares do 
CONTRATANTE, bem como das normas de utilização e de segurança das 
instalações e do manuseio dos documentos; 
 
e) Responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados e por quaisquer 
danos que estes ou seus prepostos venham porventura ocasionar à SSP/SE ou a 
terceiros, durante a execução dos serviços, podendo a SSP/SE descontar o valor 
correspondente ao dano dos pagamentos devidos; 
 
f) Responsabilizar-se, civil e criminalmente, pelo mau uso ou extravio dos 
documentos sob sua guarda; 
 
g) Atender, prontamente, o chamado da CONTRATANTE, para a prestação da 
garantia e assistência técnica estabelecida no parágrafo primeiro da cláusula quarta 
deste contrato; 
 
h) Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos 
materiais e humanos necessários; 
 
i) Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do 
contrato, tais como transportes, frete, carga e descarga etc.; 
 
j) Cumprir as posturas dos Municípios e as disposições legais estaduais e federais 
que interfiram na execução do contrato; 
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k) Manter durante toda a execução de contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo; 
 
l) Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade 
que verificar na execução dos serviços. 
 
m) Responder por quaisquer danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato, 
diretamente por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE.  
 
n) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei 
Federal n.o 8.666/93; 
 
o) Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas 
pela CONTRATANTE; 
 
p) Ministrar o treinamento previsto, sem custo adicional para o CONTRATANTE; 
 
q) A CONTRATADA obriga-se a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
os bens que apresentarem qualquer irregularidade; 
 
r) Instalar os equipamentos, segundo os termos e prazos previstos neste Contrato, 
acompanhado por servidor designado pela Administração; 
 
s) Efetuar, após a instalação dos equipamentos, os testes de funcionamento dos 
mesmos, acompanhados de representantes da CONTRATANTE. As falhas ou 
defeitos eventualmente encontrados deverão ser prontamente reparados ou 
substituídos pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE, mesmo quando 
o defeito não possa ser corrigido no local.  
 
t) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou 
em parte, o equipamento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes de mau uso por parte de seus funcionários; 
 
u) Responsabilizar-se pela aquisição, por meio de instrumento legal próprio para 
cada caso, dos pontos para instalação das Estações Telecom que se encontrarem 
em áreas particulares ou em outras não pertecentes a SSP. Em se tratando de 
arrendamento a contratada ficará responsável pelos custos, pelo prazo mínimo de 
10 anos, que após serão abosorvidos pela SSP/SE. Caso a contratada seja 
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proprietária dos terrenos estes deverão ser repassados à SSP/SE, em instrumento 
próprio de Doação, obrigatoriamente assinado e com firma reconhecida em cartório 
pelos proprietários legítimos, sendo a propriedade comprovada através da 
apresentação da Certidão de Inteiro Teor do imóvel em nome do 
DOADOR/ASSINANTE. 
 
v) Permitir ao servidor credenciado pela CONTRATANTE fiscalizar, acompanhar, 
controlar, avaliar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não 
atenda as exigências que lhe forem solicitadas por escrito; 
 
x) conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, 
referentes ao objeto  contratado, para os servidores dos órgãos e a Secretaria 
Nacional de Segurança Pública/SENASP/Ministério da Justiça/MJ (entidade pública 
concedente) e dos órgãos de controle interno e externo; 
 
y) no ato da assinatira do contrato, deve presentar a relação dos centros de 
assistência técnica de sua propriedade ou da rede autorizada, que prestarão os 
serviços de manutenção dos equipamentos a serem adquiridos; 
 
z) no ato da assinatura do contrato, comprovar que detém autorização do fabricante 
do equipamento, ou de ser seu distribuidor autorizado, caso não seja o próprio 
fabricante; 
 
z1) ter acesso à equipe de suporte e engenharia do fabricante, garantindo condições 
para simulação de falhas em laboratório para busca de soluções, no menor tempo 
possível; 
 
z2) apresentar, antes da ativação do sistema, o licenciamento das estações e 
certificação dos equipamentos de radiocomunicação, incluindo os sistemas 
irradiantes, pela Anatel nos termos do Art. 20 da Resolução 568/2011/ANATEL ou 
Art. 18 da Resolução 557/2010/ANATEL. 
 
 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATANTE 
 
Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes das 
disposições deste contrato, cabe ao CONTRATANTE: 
 
a) Designar formalmente o gestor responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
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da execução contratual; 
 
b) Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-
lhe acesso às suas instalações;  
 
c) Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que 
eventualmente venham a ser solicitados. 
 
d) Designar servidores para compor a comissão de recebimento do objeto contratual 
que, isoladamente ou em conjunto, obrigar-se-ão a acompanhar e fiscalizar 
rigorosamente a execução dos serviços; 
 
e) Notificar a CONTRATADA quanto a defeitos ou irregularidades verificados na 
execução dos serviços e equipamentos adquiridos, objeto do Termo de Referência, 
bem como quanto a qualquer ocorrência relativa ao comportamento de seus 
técnicos, quando em atendimento, que venha a ser considerado prejudicial ou 
inconveniente para a SSP/SE; 
 
f) Verificar a regularidade da situação fiscal e dos recolhimentos sociais trabalhistas 
da CONTRATADA, conforme determina a Lei, antes de efetuar o pagamento devido; 
 
g) Promover a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, 
por intermédio de profissional designado, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas e exigindo as medidas corretivas necessárias, bem como acompanhar o 
desenvolvimento do contrato, conferir os equipamentos adquridos e serviços 
executados e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada, a 
execução total, fiel e correta entrega do equipamentos e dos serviços executados, 
podendo ainda sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento 
que não esteja de acordo com os termos contratuais; 
 
h) Comunicar tempestivamente à CONTRATADA as possíveis irregularidades 
detectadas na entrega dos equipamentos e na execução dos serviços; 
 
i) Comunicar à CONTRATADA a necessidade de substituição de qualquer 
profissional que seja considerado inadequado para o exercício da função; 
 
j) A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento na forma e condições 
estabelecidas neste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS  
 
1. Todos os tributos, direitos, encargos e contribuições de qualquer natureza, 
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inclusive para-fiscais, de competência da União, dos estados e dos municípios, que 
incidam sobre a prestação do objeto deste Contrato, tenham ou não sido 
considerados em sua proposta, serão de responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive quanto aos pagamentos e recolhimentos respectivos, exceto:  

  
a. Os Impostos e Contribuições Federais (CONSIRF), que serão recolhidos 
pela CONTRATANTE, em atendimento a IN SRF 480, de 2004 e suas 
alterações;  
 b. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que nos termos 
do inciso II do §2º do artigo 6º da Lei Complementar nº 116, de 2003, será 
integralmente retido e recolhido pela CONTRATANTE;  
  

2. Caso a CONTRATADA seja autuada, notificada ou intimada pela autoridade 
competente por inobservância do disposto no Item 1 e isto implicar em 
responsabilidade solidária da CONTRATANTE, esta poderá reter, dos pagamentos 
vincendos, um montante equivalente ao encargo não recolhido pela CONTRATADA, 
até que esta satisfaça o pagamento devido, não incidindo, nessa hipótese, quaisquer 
juros ou reajustamento sobre as parcelas retidas.  

  
3. Serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA quaisquer indenizações 
por danos ou prejuízos causados por sua ação ou omissão ou de seus prepostos à 
CONTRATANTE ou a terceiros, bem como pela inobservância ou infração de 
disposições previstas em lei, regulamentos ou normas vigentes, em decorrência da 
execução do objeto contratado.  
  
4. Caso a CONTRATANTE consiga isenção fiscal, os tributos isentos não serão 
medidos à CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA 
CONTRATADA 
 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao objeto, a critério exclusivo 
do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado 
do contrato. 
 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao 
presente contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  – DAS SANÇÕES 
 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 
Estado de Sergipe pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 7.o da Lei Federal n.o 10.520, de 17 de julho de 
2002. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A sanção de que trata o “caput” anterior poderá ser aplicada juntamente com as 
multas previstas garantido o exercício de prévia e ampla defesa. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
No caso de descumprimento da garantia e assistência técnica prevista na cláusula 
quarta, será aplicada a multa de 0,5 % (meio por cento) calculado sobre o valor do 
contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
A CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar de pagamento pendente, ou do 
valor da garantia prestada nos termos da cláusula oitava, os valores correspondentes 
às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas 
contratuais, ou, quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS 
DIREITOS DO CONTRATANTE 
 
Este contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos 
motivos previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal 8.666/93, art. 7.o da 
Lei Federal n.o 10.520/02. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE no caso de 
rescisão administrativa, prevista no Art. 79 da Lei Federal n.o 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem 
transcritos: 
 
a) O Edital do Pregão (presencial) SSP/SE n.º  XX/ 20xx  (Internacional) e seus 
anexos; e 
 
b) A proposta apresentada pela Contratada. 
 
2. Fica ajustado, ainda, que constituem anexos deste contrato: 
 
a) Resolução xxxxxxxx; e 
 
3. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal n.º 10.520, 
de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
4. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de 
Sergipe. 
 
5. Na hipótese de divergência entre o contrato e o edital, prevalecerão as 
disposições constantes do Edital. 
 
 
E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente 
instrumento em três (03) vias de igual teor e forma que lido e achado conforme pelas 
PARTES, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na 
presença das testemunhas abaixo identificadas. 
 
Aracaju,        de                 de  2013. 
 
 
 
CONTRATANTE                                                               CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 (MATERIAL PROVENIENTE DO MERCADO EXTERNO) 
 

CONTRATO SSP/SE   Nº   XX/20XX 
Ref.: PREGÃO SSP/SE Nº 001/2015 (INTERNACIONAL) 
Processo SSP/SE n.o 022.000.03218/2014-6 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O ESTADO DE SERGIPE, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 
PÚBLICA DE SERGIPE E A EMPRESA 
________________, PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA 
DIGITAL PARA REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE 
TECNOLÓGICO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DOS 
ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, 
CONTEMPLANDO AS POLICIAS CIVIL, MILITAR, 
CORPO DE BOMBEIROS E PERICIAS NOS 75 
MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE. 

 
Aos __ dias do mês de _________ do ano de 20xx, nesta cidade de São Paulo, 
compareceram de um lado o ESTADO DE SERGIPE, por intermédio do 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CNPJ sob o n.o 
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxx, Bairro 
xxxxxxxxxxxx, Aracaju-SE, neste ato representado pelo Sr. ……………, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SSP/SE, RG no XXXXXXXX e CPF no 
XXX.XXX.XXX-XX, no uso da competência conferida pelo Decreto-Lei no xxxxx, 
doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa 
_______________________, com sede à Rua ________________ – Município - 
Estado, inscrita no CNPJ sob o no ________________, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada por seu _______, o Sr. _____________RG: 
_____ e CPF no _____________, em face da  adjudicação efetuada no PREGÃO 
INTERNACIONAL (PRESENCIAL) SSP/SE nº 001/2015 conforme ata às fls. _____, 
do Processo SSP/SE n. 022.000.03218/2014-6, pelo presente instrumento avençam 
um contrato de aquisição de sistema digital para reestruturação do parque 
tecnológico de radiocomunicação dos órgãos de segurança pública, 
contemplando as policias civil, militar, corpo de bombeiros e pericias nos 75 
(setenta e cinco) Municipios do Estado de Sergipe, que deverá contemplar o 
método de acesso em TDMA, padrão PMR, com recursos de localização via GPS, 
com receptor interno integrado ao transceptor, compreendendo o fornecimento de 
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infraestrutura, equipamentos, materiais, serviços de instalação, ativação, 
configuração, testes de aceitação, operação assistida de no mínimo 90 (NOVENTA) 
dias e manutenção preventiva e corretiva, e Suporte Técnico (SLA) pelo período de 
24 (vinte e quatro) meses, contados do encerramento da operação assistida e 
demais insumos, para uso nas comunicações de voz operacionais, sem fio, entre 
seus operadores de campo e entre estes e a Central de Operações (CIOSP), 
localizada na Av. São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, Aracaju/SE, 
conforme convênio 389/2013/SENASP/MJ (no SICONV 793378/2013), de acordo 
com as especificações técnicas do Termo de Referência– Anexo I deste edital de 
Licitação, sob o regime de empreitada integral, que será regida pela Lei Federal nº 
10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Federal n.o 8.666/93, suas alterações posteriores 
e demais normas regulamentares e legislações aplicáveis à espécie, e às seguintes 
cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui o objeto do presente contrato a aquisição de sistema digital para 
reestruturação do parque tecnológico de radiocomunicação dos órgãos de 
Segurança Pública, contemplando as Policias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e 
Pericias nos 75 Municipios do Estado Sergipe que deverá contemplar o método de 
acesso em TDMA, padrão PMR, com recursos de localização via GPS, com receptor 
interno integrado ao transceptor, compreendendo o fornecimento de infraestrutura, 
equipamentos, materiais, serviços de instalação, ativação, configuração, testes de 
aceitação, operação assistida de no mínimo 90 (NOVENTA) dias e manutenção 
preventiva e corretiva, e Suporte Técnico (SLA) pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, contados do encerramento da operação assistida e demais insumos, para 
uso nas comunicações de voz operacionais, sem fio, entre seus operadores de 
campo e entre estes e a Central de Operações (CIOSP), localizada na Av. São 
Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, Aracaju/SE, conforme convênio 
389/2013/SENASP/MJ (no SICONV 793378/2013), de acordo com as especificações 
técnicas do Termo de Referência– Anexo I do edital do Pregão SSP/SE nº xxx/20xx 
(Internacional). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, CONDIÇÕES E LOCAL DE 
ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO 
 
Os bens e serviços objeto deste contrato deverão ser entregues, instalados e estar 
em operação no prazo (incluindo os treinamentos) no prazo de 330 (trezentos e 
trinta) dias corridos a contar de sua assinatura, obedecidas as etapas de execução e 
fases de recebimento descritas no cronograma apresentado no quadro a seguir,  
conforme as condições estabelecidas no Anexo I do Edital e nos locais nele 
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definidos. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas de embalagem, 
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 
fornecimento. 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
Prazo de execução e pagamento sobre o valor total da proposta relativa a 
equipamentos: 
 

              
ETAPA DE 

EXECUÇÃO  

 

EVENTO PRAZO  

FASES DE 
RECEBIMENTO 

DO OBJETO 

PAGAMENTO 
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1 
Recebimento, 
Instalação e Testes 
dos Equipamentos 

DC* + 120 
(cento e 
vinte) dias 
corridos, 
após 
certificado 
de 
aceitação 
dos 

testes em 
fábrica. 

Certificado de 
Recebimento 

Definitivo dos 
Equipamentos 

OBS: O pagamento 
será efetuado após 
a emissão do 
Certificado 
definitivo do 
Objeto, ou seja: 
entrega definitiva 
do sistema digital 
para 
reestruturação do 
parque 
tecnológico de 
radiocomunicação 
dos órgãos de 
segurança pública 
de Sergipe, 
contemplando as 
policias civil, 
militar, corpo de 
bombeiros e 
pericias nos 75 
Municípios do 
Estado Sergipe, 
excetuando-se os 
seguintes itens: 07 
– Aquisição de 
Torres Auto-
portantes de 60M 
para instalação no 
CIOSP e 
montagem das 
Estações de 
Telecom, 08 – 
Aquisição de 
Container Metálico 
para montagem 
das Estações de 
Telecom, 09 - 
Cerca Perimetral 
para montagem 
das Estações de 
Telecom, os quais 
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após o aceite 
definitivo do 
recebimento 
poderá ser 
efetivado o 
pagamento. 

 
 
Prazo de Execução e Percentual a ser pago sobre o valor total da proposta relativa a 
serviços: 
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2 

Serviço de 
Instalação, 
integração, 
Configuração, 
Ativação completa 
do Sistema, Testes 
Operacionais e 
operação assistida 
de no mínimo 90 
(NOVENTA) dias. 
Manutenção 
preventiva e 
corretiva, e Suporte 
Técnico (SLA) pelo 
período de 24 (vinte 
e quatro) meses, 
contados do 
encerramento da 
operação assistida 

Etapa 1 
+ 90 
(noventa) 
dias 
corridos. 

Certificado de 
Recebimento 

Definitivo de 
instalação� e 
funcionamento 

100% após a 
emissão do 
Certificado 
definitivo do 
Objeto, ou seja: 
entrega definitiva 
do sistema digital 
para 
reestruturação do 
parque 
tecnológico de 
radiocomunicação 
dos órgãos de 
segurança pública 
de Sergipe, 
contemplando as 
policias civil, 
militar, corpo de 
bombeiros e 
pericias nos 75 
Municípios do 
Estado Sergipe 
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3 

Serviço de 
Licenciamento das 
Estações, junto a 
Agencia Nacional 
de 
Telecomunicações 
– ANATEL 

Etapa 2 
+ 30 
(trinta) 
dias 
corridos. 

Certificado de 
Recebimento 

Definitivo de 
instalação�e 
funcionamento 

100% após a 
emissão do 
Certificado 
definitivo do 
Objeto, ou seja: 
entrega definitiva 
do sistema digital 
para 
reestruturação do 
parque 
tecnológico de 
radiocomunicação 
dos órgãos de 
segurança 
pública, 
contemplando as 
policias civil, 
militar, corpo de 
bombeiros e 
pericias nos 75 
Municípios do 
Estado de Sergipe 

4 

Treinamentos 
Oficiais do 
Fabricante para os 
funcionários da 
CONTRATANTE - 
Nível para 
operação dos 
terminais portáteis 

Etapa 3 
+ 30 
(trinta) 
dias 
corridos. 

Certificado de 
Recebimento do 
Treinamento 

100% após a 
emissão do 
Certificado de 
Recebimento do 
Treinamento 

5 

Treinamentos 
Oficiais do 
Fabricante para os 
funcionários da 
CONTRATANTE - 
Nível para 
operação das 
consoles de 
despacho 

Etapa 4 
+ 30 
(trinta) 
dias 
corridos. 

Certificado de 
Recebimento do 
Treinamento 

100% após a 
emissão do 
Certificado de 
Recebimento do 
Treinamento 
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6 

Treinamentos 
Oficiais do 
Fabricante para os 
funcionários da 
CONTRATANTE - 
Nível Técnico em 
Sistemas de 
Radiocomunicação 
Digital 
Troncalizado 

Etapa 5 
+ 30 
(trinta) 
dias 
corridos. 

Certificado de 
Recebimento do 
Treinamento 

100% após a 
emissão do 
Certificado de 
Recebimento do 
Treinamento 

DC* é a data de assinatura do contrato 
 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Os equipamentos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não 
serem danificados durante a operação de transporte, carga e descarga, assinalando-
se na embalagem a operação de número de licença de importação ou documento 
equivalente, quando for o caso, e as demais características que os identifiquem. 
Deverão acompanhá-los 02 (duas) vias da fatura comercial com as suas 
especificações detalhadas ou documento equivalente, necessário à conferência dos 
equipamentos. 
Os equipamentos descritos no GRUPO 2 - INFRAESTRUTURA - EQUIPAMENTOS 
E MATERIAIS, conforme ANEXO IV do Edital, devem seguir diretamente para os 
locais de instalação e receber a etiqueta de Patrimônio após instalados e vistoriados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Na entrega, os equipamentos deverão ser novos e fornecidos com a documentação 
completa, com nota fiscal, termo de garantia, manuais, com informações detalhadas 
e atualizadas sobre: instalação, configuração, operação e administração do 
equipamento, em português.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Antes da entrega do objeto desta licitação, a Contratada deverá retirar junto à Equipe 
de Material e Patrimônio do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – SSP/SE, as 
plaquetas com os números de patrimônio a serem afixadas em cada equipamento, 
próximas ao número de série dos mesmos, ou em outro local a ser determinado pelo 
SSP/SE. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
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Os números de série e seus correspondentes números de patrimônio devem ser 
relacionados pela contratada em uma listagem a ser entregue à Equipe de Material e 
Patrimônio, no momento da entrega dos equipamentos. A referida listagem referida 
deverá ser gravada em CD e em arquivo de texto compatível com os pacotes Office 
ou Open Office passível de seus números serem copiados e colados nesses 
aplicativos. Não deve ser utilizado o formato Acrobat Reader (PDF). 
A fonte utilizada na grade numérica de série e de patrimônio não deve apresentar o 
algarismo zero cortado (Ǿ). 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
As caixas de cada equipamento, nas partes frontais e laterais das mesmas, deverão 
ter registrados os números de patrimônio e série grafados em código de barra e em 
caracteres alfanuméricos, (Fonte Times News Roman, tamanho 22) em etiqueta 
adesiva de fácil visualização. 
 
PARÁGRAFO SEXTO 
 
Não serão aceitos equipamentos, bem como quaisquer de seus componentes, 
refabricados ou recondicionados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO 
 
É de responsabilidade da Contratada, a programação e instalação dos equipamentos 
e demais componentes objeto deste contrato, nos locais indicados pela SSP/SE,  
não cabendo quaisquer ônus adicionais à Contratante, devendo a execução dos 
serviços de instalação dos equipamentos ser realizada no prazo de até no prazo de 
até 210 (duzentos e dez) dias corridos, a contar do recebimento pela CONTRATADA 
do Certificado de Recebimento Definitivo dos Equipamentos emitido pela 
CONTRATANTE a, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste 
instrumento. 
 
PARÁGRAFO OITAVO 
 
Caberá à CONTRATADA ministrar cursos de treinamento (em português), no prazo 
de até 240 (duzentos e quarenta) dias dias a contar da assinatura deste contrato, 
conforme especificações constantes no subitem 8.12 do Termo de Referência, Anexo 
I do Edital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
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O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até 03 (três) dias 
úteis, contados da data final das atividades previstas para sua realização, de acordo 
com as etapas previstas na Cláusula Segunda deste contrato e, na conformidade do 
disposto no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
1. O objeto do presente contrato será considerado recebido na seguinte 
conformidade: 
 
a) Provisoriamente, após encerrada cada uma das 06 (seis) etapas do Cronograma 
Físico Financeiro, com a respectiva emissão, por parte da CONTRATANTE, dos 
certificados que atestam o seu recebimento em até 03 (três) dias úteis, contados da 
data do final das atividades previstas para sua realização; e 
 
 
b) Definitivamente, após a expedição do Certificado de Recebimento Definitivo do 
Objeto, atestando que todas as condições estabelecidas no Edital foram atendidas. 
 
2. O recebimento do objeto deverá ser realizado de acordo com o procedimento 
descrito a seguir: 
 
a) Os itens a seguir explicitados delimitam as etapas parciais de recebimento do 
objeto deste contrato, contudo, em havendo dúvida por parte da Administração sobre 
a adequação ou comprometimento da qualidade dos equipamentos fornecidos ou 
dos serviços executados poder-se-á exigir novos testes ou novas medições, ficando 
o recebimento postergado até o término ou conclusão dos mesmos. 
 
a.1) A Etapa 1 caracteriza-se pelo Recebimento, Instalação e Testes dos 
Equipamentos, a que se refere o Termo de Referência, Anexo I deste Edital, quando 
a CONTRATANTE emitirá os seguintes certificados: 
 
“Certificado de Recebimento Definitivo da Instalação dos Equipamentos” - após a 
instalação dos equipamentos e sua plena operacionalização; 
“Certificado de Recebimento Definitivo de Entrega dos Equipamentos” - após todos 
os equipamentos testados e em pleno funcionamento; 
 
 
a.2) A Etapa 2 dar-se-a após o Serviço de Instalação, integração, Configuração, 
Ativação completa do Sistema, Testes Operacionais e operação assistida de no 
mínimo 90 (NOVENTA) dias. Manutenção preventiva e corretiva, e Suporte Técnico 
(SLA) pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contados do encerramento da 



 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

 
 
 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015-320 – Aracaju/SE  

� Telefone: (0xx79)-3226-2284-Telefax: (0xx79)-3226-2246. 

 
 

224 

operação assistida, quando a CONTRATANTE emitirá os seguintes certificados; 
 
“Certificado de Recebimento de Realização de Testes de Funcionamento” – após a 
realização dos Testes de Funcionamento do Sistema; 
“Certificado de Aceitação de Operação Pré-Definitiva” - após a realização da 
Operação Pré-Definitiva; 
“Certificado de Recebimento do Sistema” – o recebimento só terá início com o 
término e aprovação após a Aceitação de Operação Pré-Definitiva e com o término 
da Operação Assistida; 
 
a.3) A Etapa 3 Serviço de Licenciamento das Estações, junto a Agencia Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL 
 
a.4) A Etapas 4, 5 e 6 dar-se-á após a realização dos Treinamentos Técnicos a que 
se refere o item 13 e seus subitens, do Termo de Referência, anexo I deste Edital, 
quando então a CONTRATANTE emitirá o “Certificado de Aceitação dos 
Treinamentos” 
 
b) Por ocasião de cada etapa, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo 
a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido 
pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do CONTRATANTE responsável 
pelo recebimento. 
 
c) O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 03 (três) dias 
úteis, contados da data do adimplemento de cada uma das obrigações previstas em 
cada uma das etapas previstas neste subitem 2. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá: 
 
1.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 
1.1.1 Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados 
da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
1.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação, ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
1.2.1 Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em 



 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

 
 
 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015-320 – Aracaju/SE  

� Telefone: (0xx79)-3226-2284-Telefax: (0xx79)-3226-2246. 

 
 

225 

conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
1.3 Todas as despesas decorrentes da devolução e substituição do bem correrão por 
conta da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
após a entrega, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas, mediante a emissão do “Certificado de Recebimento 
Definitivo do Objeto da Contratação”, firmado pelo(s) servidor(es) responsável(is). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
Os equipamentos e todos os seus acessórios, materiais e serviços deverão ter 
garantia com cobertura total irrestrita, sem ônus por no mínimo 24 (vinte e quatro) 
meses, contados da data de seu Recebimento Definitivo e encerramento da 
operação assistida, (com exceção para os seguintes equipamentos: as Torres 
Autoportantes de 60m, as quais deverão ter no mínimo 10 anos de garantia; 
sendo que nesse período os equipamentos deverão estar abrigado contra vícios, ou 
seja, em perfeito e integral funcionamento, devendo, se for o caso,  ser substituído 
integralmente. A garantia deverá ser prestada obrigatoriamente por um Serviço 
Autorizado do Fabricante, estabelecido no Estado de Sergipe. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A CONTRATADA se obriga a disponibilizar para reparo, substituição e/ou expansão 
do sistema proposto, unidades, módulos, partes ou equipamento completo 
necessários, por um período mínimo de 05 (cinco) anos ou propor soluções de 
substituição dos equipamentos por similares em funcionalidade, além das demais 
especificações acerca da garantia e assistência técnica descrita no parágrafo 
anterior. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A Contratada, ao fornecer os equipamentos e seus componentes, conforme consta 
do Edital, seus anexos e sua proposta, obriga-se a prestar assistência técnica e 
reparar defeitos no objeto fornecido, de acordo com as condições expressas nos 
parágrafos adiante discriminados, sem prejuízo de outras normas legais aplicáveis, 
em especial a LF n.º 8.666/93 com suas posteriores alterações e pelo Código de 
Defesa do Consumidor. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
A assistência técnica compreende a solução de problemas de funcionamento 
encontrados durante a operação normal dos equipamentos, incluindo manutenções 
preventivas e o esclarecimento de dúvidas. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
Os reparos compreendem cuidados técnicos indispensáveis para o funcionamento 
correto e permanente do sistema, incluindo o fornecimento de peças, partes de 
peças, componentes e outros materiais necessários, além da mão-de-obra e, as 
despesas havidas correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo à 
CONTRATANTE quaisquer ônus. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
Os prazos máximos para reparo no sistema e conserto ou substituição de 
equipamentos, peças ou componentes defeituosos dos equipamentos, na vigência 
da garantia, serão aqueles estabelecidos no Termo de Referência – Anexo I do Edital 
do Pregão, a contar do recebimento da comunicação. 
 
 
PARÁGRAFO SEXTO 
 
A comunicação do problema e/ou defeito será feita por meio de comunicação 
telefônica, comprometendo-se o Contratante e a Contratada a manter registros 
escritos das mesmas, onde constem sua data e hora, nome do servidor do 
contratante que a transmitir, nome do empregado da Contratada que a receber e 
uma descrição resumida do defeito. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO 
 
A Contratada se compromete a substituir, temporariamente, por outros similares de 
sua propriedade, os equipamentos cuja execução dos reparos demore além do 
tempo máximo garantido no Parágrafo Quinto desta Cláusula. 
 
PARÁGRAFO OITAVO 
 
Quando o reparo ou substituição do material defeituoso ultrapassar o prazo máximo 
indicado no Parágrafo Quinto desta Cláusula, o período de garantia e assistência 
técnica do equipamento danificado começará a ser novamente contado, a partir da 
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data do reparo ou substituição do componente. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 
 
O valor global do presente contrato é de R$ ______ (______) equivalente a US$ 
______ (_____), à taxa comercial para venda no último dia útil imediatamente 
anterior à data de apresentação da proposta, de R$ 0,00 (...). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
O valor do presente contrato compreende o preço dos equipamentos e componentes, 
ficando por conta da Contratada todas as despesas com a obtenção da licença de 
importação, pagamento de seguro, custos de desembaraço e todos os 
custos/despesas de formalidades alfandegárias pagáveis na importação. A 
CONTRATANTE fornecerá toda a documentação, de sua responsabilidade, 
necessária à licitante vencedora para que sejam efetuados os trâmites alfandegários. 
A Contratada deverá considerar ainda em seus custos: o transporte, o depósito de 
equipamentos e as demais despesas e encargos incidentes, entrega dos 
equipamentos nos locais, serviços e instalações, necessárias para a entrega em 
plena operação do objeto deste contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Por ocasião do julgamento das propostas de preços, o valor apresentado em moeda 
estrangeira será convertido pela taxa de câmbio, de compra, para Reais (R$) 
segundo o valor vigente no fechamento do dia útil imediatamente anterior ao 
recebimento dos invólucros, e disponibilizado pelo Sistema de Informações do Banco 
Central do Brasil – SISBACEN (www4.bcb.gov.br/pec/conversão/conversão.asp), 
Boletim de Fechamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  
 
O preço contratado permanecerá fixo e irreajustável. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado por meio de carta de crédito irrevogável, à vista, que 
será liberada em 30 (trinta) dias contados das datas dos Certificados de 
Aceitação/Recebimento Definitivos, na forma prevista no Parágrafo Terceiro desta 
Cláusula Sexta, junto ao Núcleo de Finanças da ASPLAN da SSP/SE, situado à 
Praça Tobias Barreto, nº 20, bairro São José, nesta cidade. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A CONTRATADA deverá apresentar a fatura PROFORMA INVOICE dos bens e 
serviços objeto do presente contrato, em língua portuguesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A CONTRATANTE deverá efetuar os pagamentos decorrentes da execução deste 
Contrato após a conclusão, pela CONTRATADA, de cada uma das etapas a que se 
refere a Cláusula Segunda deste Contrato à vista dos respectivos certificados de 
aceitação definitiva de cada  uma das etapas.       
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário que será liberado em 30 
(trinta) dias contados, após a conclusão, pela CONTRATADA, de todas as etapas a 
que se refere a Clausula Segunda deste Contrato com aceitação definitiva da 
execução do objeto por meio de Termos de Recebimento/Aceitação Definitivos, com 
exceção aos seguintes itens 7, 8 e 9 da Proposta, que podem ser pagos após a vista 
dos respectivos certificados de aceitacao definitiva de cada um. 
 
A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua 
apresentação válida, a juízo do CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
No caso de atraso nos pagamentos, será utilizado para atualização de valor o Indice 
Nacional de Preços ao consumidor (INPC/IBGE). 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em 
nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos 
e Entidades Estaduais do Estado de Sergipe – CADIN ESTADUAL”, o qual será 
consultado por ocasião da realização de cada pagamento.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
 
A vigência do presente contrato inicia-se na data de sua assinatura, com duração de 
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36 (trinta e seis) meses, permanecendo seus efeitos para o fim específico de 
garantia, assistência técnica e da Operação Assistida, de acordo com os prazos 
estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I), a contar do recebimento definitivo 
do objeto. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
As estipulações relativas às obrigações da CONTRATADA, não se vinculam ao prazo 
acima indicado, ficando a contratada obrigada a prestação de assitência técnica no 
prazo de garantia dos bens. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
 
Para o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, a 
CONTRATADA prestará  garantia, em até 05 (cinco) dias úteis da data da assinatura 
deste instrumento,  sob a modalidade ______ no valor de R$ ______ , 
correspondente a 10 % do valor da contratação, em conformidade com o dispositivo 
no artigo 56 da Lei Federal no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A garantia prestada deverá vigorar até a integral execução de todas as obrigações 
contratuais assumidas neste instrumento, inclusive aquelas de garantia e assistência 
técnica sendo que, em caso de alteração contratual, a CONTRATADA deverá 
promover a complementação do respectivo valor, bem como de sua validade, se for o 
caso, de modo a que o valor da garantia corresponda ao percentual fixado no caput, 
facultada a substituição por qualquer das outras modalidades elencadas no § 1.º, do 
artigo 56, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
O CONTRATANTE fica, desde já, autorizado pela CONTRATADA a promover, 
perante a entidade responsável pela garantia o levantamento do valor devido em 
decorrência da aplicação da penalidade de multa, na hipótese de não existir 
pagamento pendente em valor suficiente para quitar o débito, nos termos do 
parágrafo 3o da cláusula décima terceira deste contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Verificada a hipótese do parágrafo segundo, não sendo rescindido o contrato, ou 
sendo o valor da garantia inferior ao da penalidade aplicada, a CONTRATADA fica 
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obrigada a proceder ao reforço da garantia, no valor correspondente à diferença 
verificada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da respectiva notificação, sob 
pena de suspensão dos pagamentos subsequentes. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
A garantia será restituída (e/ou liberada) após a integral execução de todas as 
obrigações contratuais, inclusive aquelas pertinentes a garantia técnica oferecida e, 
quando em dinheiro, será atualizada monetariamente conforme dispõe o artigo 56, 
parágrafo 4o da Lei Federal n.o 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 
 
Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste instrumento, do Edital 
de Pregão indicado no preâmbulo e seus anexos, e daquelas estabelecidas em lei, 
em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe à 
CONTRATADA: 
 
a) Obedecer às normas operacionais fornecidas pela CONTRATANTE; 
 
b) Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais 
ocorrências durante a execução deste contrato, relativas à garantia e assistência 
técnica dos bens adquiridos, a qual deverá ser prestada obrigatoriamente por Serviço 
Autorizado Local; 
 
c) Empregar funcionários qualificados e devidamente capacitados para execução 
dos serviços, conforme as definições dos serviços descritas no Termo de 
Referência; 
 
d) Manter seus funcionários devidamente informados das normas disciplinares do 
CONTRATANTE, bem como das normas de utilização e de segurança das 
instalações e do manuseio dos documentos; 
 
e) Responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados e por quaisquer 
danos que estes ou seus prepostos venham porventura ocasionar à SSP/SE ou a 
terceiros, durante a execução dos serviços, podendo a SSP/SE descontar o valor 
correspondente ao dano dos pagamentos devidos; 
 
f) Responsabilizar-se, civil e criminalmente, pelo mau uso ou extravio dos 
documentos sob sua guarda; 
 
g) Atender, prontamente, o chamado da CONTRATANTE, para a prestação da 
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garantia e assistência técnica estabelecida no parágrafo primeiro da cláusula quarta 
deste contrato; 
 
h) Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos 
materiais e humanos necessários; 
 
i) Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do 
contrato, tais como transportes, frete, carga e descarga, taxas de licença e certidões, 
etc. 
 
j) Cumprir as posturas dos Municípios e as disposições legais estaduais e federais 
que interfiram na execução do contrato; 
 
k) Manter durante toda a execução de contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo; 
 
l) Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade 
que verificar na execução dos serviços. 
 
m) Responder por quaisquer danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato, 
diretamente por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE.  
 
n) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei 
Federal n.o 8.666/93; 
 
o) Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas 
pela CONTRATANTE; 
 
p) Ministrar o treinamento previsto, sem custo adicional para o CONTRATANTE; 
 
q) A CONTRATADA obriga-se a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
os bens que apresentarem qualquer irregularidade; 
 
r) Instalar os equipamentos, segundo os termos e prazos previstos neste Contrato, 
acompanhado por servidor designado pela Administração; 
 
s) Efetuar, após a instalação dos equipamentos, os testes de funcionamento dos 
mesmos, acompanhados de representantes da CONTRATANTE. As falhas ou 
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defeitos eventualmente encontrados deverão ser prontamente reparados ou 
substituídos pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE, mesmo quando 
o defeito não possa ser corrigido no local.  
 
t) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou 
em parte, o equipamento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes de mau uso por parte de seus funcionários; 
 
u) Emitir fatura PROFORMA INVOICE para a importação. 
 
v) Para que a CONTRATADA possa atuar em nome da CONTRATANTE na 
consecução dos fins deste Contrato, e possa usufruir dos benefícios da isenção 
tributária aplicáveis à presente contratação, os documentos abaixo descritos deverão 
ser providenciados pela CONTRATANTE, nos prazos acordados com a 
CONTRATADA: 
 
v.1) Fornecer procuração ao despachante indicado pela CONTRATADA para que 
este possa representar a CONTRATANTE nos assuntos relacionados ao objeto 
deste Edital. 
 
v.2) Fornecer documentos necessários para comprovação de imunidade e isenção 
dos tributos, conforme disposto na Lei n.o 8.032, de 12/04/1990, para uso no 
fornecimento do objeto deste Contrato. 
 
w) Para bens oferecidos do EXTERIOR (através de importação direta em nome do 
Estado de Sergipe/Secretaria de Estado da Segurança Pública, com amparo na Lei 
nº 8.032, de 12 de abril de 1990, que concede os benefícios fiscais e demais 
legislações vigentes), no caso de adjudicação, deverá ser apresentada em até 10 
(dez) dias úteis após o resultado do Pregão, fatura pro (nova proposta) 
contemplando os valores corrigidos a menor, em virtude dos lances ofertados, com 
os dados bancários, de modo a viabilizar o procedimento de importação e de 
pagamento no exterior. 
 
x) Responsabilizar-se por todo auxílio necessário ao Despachante Aduaneiro ou 
Comissão designados pelo Estado de Sergipe/Secretaria de Estado da Segurança 
Pública, devidamente credenciado perante o Sistema de Comércio Exterior – 
SISCOMEX, para o efetivo desembaraço alfandegário junto aos órgãos aduaneiros e 
demais órgãos governamentais que possam estar envolvidos no processo de 
regularização de entrada do objeto desta licitação no país. 
 
z) Arcar com os custos decorrentes de todos os atos necessários para o 
desembaraço aduaneiro, compreendendo as taxas, tarifas e impostos referentes a: 
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licença de importação, de desembaraço aduaneiro, de descarregamento do veículo 
transportador, de armazenagem alfandegária, capatazia, de despesas 
aeroportuárias, fretes e outras que se fizerem necessárias, custos com o manuseio 
de carga, inclusive, porventura, com serviços de terceiros ou mão de obra, devidos 
no país de origem ou no Brasil, conforme o caso, e outros custos que venham a 
incidir direta ou indiretamente no objeto licitado; 
 
z1) Permitir ao servidor credenciado pela CONTRATANTE fiscalizar, acompanhar, 
controlar, avaliar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não 
atenda as exigências que lhe forem solicitadas por escrito; 
 
z2) Responsabilizar-se pela aquisição, por meio de instrumento legal próprio para cada 
caso, dos pontos para instalação das Estações Telecom que se encontrarem em áreas 
particulares ou em outras não pertecentes a SSP. Em se tratando de arrendamento a 
contratada ficará responsável pelos custos, pelo prazo mínimo de 10 anos, que após serão 
abosorvidos pela SSP/SE. Caso a contratada seja proprietária dos terrenos estes deverão 
ser repassados à SSP/SE, em instrumento próprio de Doação, obrigatoriamente assinado e 
com firma reconhecida em cartório pelos proprietários legítimos, sendo a propriedade 
comprovada através da apresentação da Certidão de Inteiro Teor do imóvel em nome do 
DOADOR/ASSINANTE; 
 
z3) conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, 
referentes ao objeto  contratado, para os servidores dos órgãos e a Secretaria 
Nacional de Segurança Pública/SENASP/Ministério da Justiça/MJ (entidade pública 
concedente) e dos órgãos de controle interno e externo; 
 
z4) para a execução dos serviços de engenharia necessários as instalações dos 
equipamentos devem ser apresentadas a ART da obra e a Certidão de Registro e 
Quitação da empresa junto ao CREA; 
 
z5) no ato da assinatira do contrato, deve presentar a relação dos centros de 
assistência técnica de sua propriedade ou da rede autorizada, que prestarão os 
serviços de manutenção dos equipamentos a serem adquiridos; 
 
z6) no ato da assinatura do contrato, comprovar que detém autorização do 
fabricante do equipamento, ou de ser seu distribuidor autorizado, caso não seja o 
próprio fabricante; 
 
z7) ter acesso à equipe de suporte e engenharia do fabricante, garantindo condições 
para simulação de falhas em laboratório para busca de soluções, no menor tempo 
possível; 
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z8) apresentar, antes da ativação do sistema, o licenciamento das estações e 
certificação dos equipamentos de radiocomunicação, incluindo os sistemas 
irradiantes, pela Anatel nos termos do Art. 20 da Resolução 568/2011/ANATEL ou 
Art. 18 da Resolução 557/2010/ANATEL. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATANTE 
 
Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes das 
disposições deste contrato, cabe ao CONTRATANTE: 
 
a) Designar formalmente o gestor responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
da execução contratual; 
 
b) Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-
lhe acesso às suas instalações;  
 
c) Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que 
eventualmente venham a ser solicitados. 
 
d) Designar servidores para compor a comissão de recebimento do objeto contratual 
que, isoladamente ou em conjunto, obrigar-se-ão a acompanhar e fiscalizar 
rigorosamente a execução dos serviços; 
 
e) Notificar a CONTRATADA quanto a defeitos ou irregularidades verificados na 
execução dos serviços e equipamentos adquiridos, objeto do Termo de Referência, 
bem como quanto a qualquer ocorrência relativa ao comportamento de seus 
técnicos, quando em atendimento, que venha a ser considerado prejudicial ou 
inconveniente para a SSP/SE; 
 
f) Verificar a regularidade da situação fiscal e dos recolhimentos sociais trabalhistas 
da CONTRATADA, conforme determina a Lei, antes de efetuar o pagamento devido; 
 
g) Promover a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, 
por intermédio de profissional designado, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas e exigindo as medidas corretivas necessárias, bem como acompanhar o 
desenvolvimento do contrato, conferir os equipamentos adquridos e serviços 
executados e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada, a 
execução total, fiel e correta entrega do equipamentos e dos serviços executados, 
podendo ainda sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento 
que não esteja de acordo com os termos contratuais; 
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h) Comunicar tempestivamente à CONTRATADA as possíveis irregularidades 
detectadas na entrega dos equipamentos e na execução dos serviços; 
 
i) Comunicar à CONTRATADA a necessidade de substituição de qualquer 
profissional que seja considerado inadequado para o exercício da função; 
 
j) A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento na forma e condições 
estabelecidas neste Contrato. 
 
l) Indicar servidor ou comissão devidamente credenciado perante o Sistema 
Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS  
 
1. Todos os tributos, direitos, encargos e contribuições de qualquer natureza, 
inclusive para-fiscais, de competência da União, dos estados e dos municípios, que 
incidam sobre a prestação do objeto deste Contrato, tenham ou não sido 
considerados em sua proposta, serão de responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive quanto aos pagamentos e recolhimentos respectivos, exceto:  

  
a. Os Impostos e Contribuições Federais (CONSIRF), que serão recolhidos 
pela CONTRATANTE, em atendimento a IN SRF 480, de 2004 e suas 
alterações;  
 b. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que nos termos 
do inciso II do §2º do artigo 6º da Lei Complementar nº 116, de 2003, será 
integralmente retido e recolhido pela CONTRATANTE;  
  

2. Caso a CONTRATADA seja autuada, notificada ou intimada pela autoridade 
competente por inobservância do disposto no Item 1 e isto implicar em 
responsabilidade solidária da CONTRATANTE, esta poderá reter, dos pagamentos 
vincendos, um montante equivalente ao encargo não recolhido pela CONTRATADA, 
até que esta satisfaça o pagamento devido, não incidindo, nessa hipótese, quaisquer 
juros ou reajustamento sobre as parcelas retidas.  

  
3. Serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA quaisquer indenizações 
por danos ou prejuízos causados por sua ação ou omissão ou de seus prepostos à 
CONTRATANTE ou a terceiros, bem como pela inobservância ou infração de 
disposições previstas em lei, regulamentos ou normas vigentes, em decorrência da 
execução do objeto contratado.  
  
4. Caso a CONTRATANTE consiga isenção fiscal, os tributos isentos não serão 
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medidos à CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA 
CONTRATADA 
 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao objeto, a critério exclusivo 
do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado 
do contrato. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao 
presente contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES 
 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 
Estado de Sergipe pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 7.o da Lei Federal n.o 10.520, de 17 de julho de 
2002, c/c o artigo 15 da Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2.002. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A sanção de que trata o “caput” anterior poderá ser aplicada juntamente com as 
multas previstas garantido o exercício de prévia e ampla defesa. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
No caso de descumprimento da garantia e assistência técnica prevista na cláusula 
quarta, será aplicada a multa de 0,5 % (meio por cento) calculado sobre o valor do 
contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
A CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar de pagamento pendente, ou do 
valor da garantia prestada nos termos da cláusula oitava, os valores correspondentes 
às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas 
contratuais, ou, quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
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As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS 
DIREITOS DO CONTRATANTE 
 
Este contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos 
motivos previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal 8.666/93, art. 7.o da 
Lei Federal n.o 10.520/02. 
  
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE no caso de 
rescisão administrativa, prevista no Art. 79 da Lei Federal n.o 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem 
transcritos: 
 
a) O Edital do Pregão (presencial) SSP/SE n.º  001/2015  (Internacional) e seus 
anexos; e 
 
b) A proposta apresentada pela Contratada. 
 
2. Fica ajustado, ainda, que constituem anexos deste contrato: 
 
a) Resolução xxxxxx; e 
 
b) Termo de Ciência e Notificação do TCE. 
 
3. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal n.º 10.520, 
de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
4. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de 
Sergipe. 
 
5. Na hipótese de divergência entre o contrato e o edital, prevalecerão as 
disposições constantes do Edital. 
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E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente 
instrumento em três (03) vias de igual teor e forma que lido e achado conforme pelas 
PARTES, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na 
presença das testemunhas abaixo identificadas. 
 
Aracaju,        de                 de  20xx. 
 
CONTRATANTE                                                               CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS 
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ANEXO VII 

 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA E CONHECIMENTO DO PRÉ-PROJETO 
 
 

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe – SSP/SE, declara para fins de 
comprovação junto ao processo licitatório Nº xxx/20xx, que a empresa 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nºxxxxxxxxxxxxxx e 
representada neste ato pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do RG 
xxxxxxxxxx e inscrito no CPF sob o Nº xxxxxxxxxxxxxxxxx, realizou visita para 
conhecimento do pré-projeto de localização das Estações de Telecom, estando ciente e de 
acordo com as condições presenciadas e apresentados neste documento. 
 
DIAGRAMA DE SITES E ENLACES 
O diagrama abaixo apresenta a melhor condição de atendimento ao projeto utilizando 12 
(doze) Estações de Telecom que garantem a cobertura desejada e viabilizam os enlaces 
de dados com redundância em cada ponto de no mínimo 02 (duas) rotas alternativas de 
interligação ao CIOSP. 
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Os pontos apresentados são sugestivos, porém foram os utilizados nos estudos prévios e 
garantem o atendimento desejado no projeto. Os licitantes podem a seu critério apresentar 
outros pontos que garantam a cobertura desejada e viabilizem os enlaces de dados com 
redundância de no mínimo 02 (duas) rotas para cada ponto, desde que o número de 
Estações de Telecom não seja inferior a quantidade mínima prevista de 12 (doze).  
 
No tocante a instalação das Estações Telecom, os pontos que se encontram circulados 
(Serra de Itabaiana, EPMON, Carmópolis, N. S. da Glória e Canindé, além do CIOSP) 
estão localizados em áreas publicas, portanto serão cedidos e/ou autorizados para uso da 
SSP/SE pelo Estado de Sergipe, já os demais pontos que se encontrarem em áreas 
particulares ou em outras não pertecentes a SSP serão de responsabilidade da 
CONTRATADA sua aquisição, por meio de instrumento legal próprio para cada caso. Em 
se tratando de arrendamento a contratada ficará responsável pelos custos,pelo prazo 
mínimo de 10 anos, que após serão abosorvidos pela SSP/SE. Caso a contratada seja 
proprietária dos terrenos estes deverão ser repassados à SSP/SE, em instrumento próprio 
de Doação, obrigatoriamente assinado e com firma reconhecida em cartório pelos 
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proprietários legítimos, sendo a propriedade comprovada através da apresentação da 
Certidão de Inteiro Teor do imóvel em nome do DOADOR/ASSINANTE. 
 
 
LOCALIZAÇÃO SUGERIDA DAS ESTAÇÕES DE TELECOM CONFORME PRÉ-
PROJETO 
Serra das Agulhadas  10°50'44.25"S  37°56'19.30"O 
Pedrinhas  11°11'24.42"S  37°43'54.21"O 
Cajazeiro  11°26'13.65"S  37°28'42.60"O 
Caninde Morro   9°41'42.50"S  37°47'49.10"O 
Serra Sitios Novos   9°56'5.10"S  37°37'15.30"O 
Serra do Vaqueiro   9°57'37.10"S  37°18'14.00"O 
N S da Gloria  10°13'20.50"S  37°25'32.60"O 
Amparo  10°10'51.60"S   36°55'34.10"O 
Massaranduba  10°26'19.98"S  36°45'20.00"O 
Site Carmopolis  10°38'34.00"S  36°58'45.00"O 
Site Epmon  10°52'48.65"S  37° 3'13.50"O 
Site Serra  10°44'18.25"S  37°21'43.60"O 
Ciosp 10°54'12.70"S 37°05'12.60"O 
 

 
Aracaju, xx de xxxxxxxx de 20xx. 

 
 
 
 
 
 

Representante SSP/SE    Representante Empresa 
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Anexo VIII 

 
DISTRIBUIÇÃO DOS TERMINAIS FIXO, MÓVEL E PORTÁTIL. 

                         
 

POLÍCIA CIVIL 

QUANTITATIVO POR UNIDADE DE DELEGACIAS DO INTERIOR TIPO DE TERMINAL 

UNIDADE ENDEREÇO FIXO MÓVEL PORTÁTIL 

DELEGACIA DE AQUIDABÃ 
Rua Eduardo Chaves, Nº 177, Centro, 
Aquidabã, CEP 49.790-000 1 2 3 

DELEGACIA DE ARAUÁ Praça Maria do Carmo Alves, S/Nº, 
Centro, Arauá, CEP 49.220-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE AMPARO 
DE SÃO FRANCISCO 

Rua São José, S/Nº, Centro (Vizinho a 
torre da Oi), Amparo de São 
Francisco, CEP: 49.920-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE AREIA 
BRANCA 

Praça do Forródromo, S/Nº, Centro, 
Areia Branca, CEP 49.580-000 1 2 3 

DELEGACIA DE BOQUIM Praça Venâncio Fonseca, S/Nº, 
Centro, Boquim, CEP: 49.360-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE BREJO 
GRANDE 

Rua 7 de Setembro, S/Nº, Centro, 
Brejo Grande, CEP: 49.995-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE CANHOBA 
Rodovia Dr. Eronildes Ferreira de 
Carvalho (Entrada da cidade, vindo de 
Amparo) 

1 2 3 

DELEGACIA DE CAPELA 
Av. Monsenhor Eraldo Barbosa, Nº 
1434, Centro, Capela, CEP 49.700-
000 

1 2 3 

DELEGACIA DE 
CARMÓPOLIS 

Av. Álvaro Teles do Bonfim, S/Nº, 
Centro, Carmópolis, CEP 49.740-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE 
CRISTINÁPOLIS 

Rua Intendente Adrião Cardoso de 
Araújo, S/Nº, Centro, Cristinápolis, 
CEP: 49.270-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE CAMPO DO 
BRITO 

Av. José Carlos Ribeiro de Oliveira, Nº 
520, Centro, Campo do Brito, CEP 
49.520-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE CANINDÉ 
Rua Otávio Fernandes de Souza, Nº 
958, Centro, Canindé de São 
Francisco, CEP 49.820-000 

1 2 3 
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DELEGACIA DE CEDRO DE 
SÃO JOÃO 

Rua São Bento, S/Nº, Bairro 
Oiteirinho, Cedro de São João, CEP 
49.930-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE CUMBE 
Av. Lourival Batista, S/Nº, Centro, 
Cumbe, CEP: 49.660-000 1 2 3 

DELEGACIA DE CARIRA 
Rua Presidente Médice, Nº 195, 
Centro, Carira, CEP 49.550-000 1 2 3 

DELEGACIA DE DIVINA 
PASTORA 

Rua G, S/Nº, Conjunto Manoel 
Francelino Costa, Divina Pastora, CEP 
49.650-000 

1 2 3 

DAGV DE ESTÂNCIA 
Rua Cachoeira, Nº 1115, Bairro Santa 
Cruz, Estância, CEP: 49.200-000 1 2 3 

DELEGACIA DE ESTÂNCIA 
Rua Helvécio de Araújo, Nº 121, 
Centro, Estância, CEP 49.200-000 1 6 9 

DELEGACIA DE FREI 
PAULO 

BR 235, KM 75, S/Nº, Frei Paulo, CEP 
49.514-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE FEIRA 
NOVA 

Rua José Lino de Souza, S/Nº, 
Centro, Feira Nova, CEP: 49.670-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE GENERAL 
MAYNARD 

Travessa João XXIII, S/Nº (Atrás do 
Conselho Tutelar), Centro, General 
Maynard, CEP 49.750-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE GARARU Rua Jackson de Figueiredo, S/Nº, 
Centro, Gararu, CEP: 49.830-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE GRACCHO 
CARDOSO 

Rua Deputado Antônio Torres, S/Nº, 
Centro, Gracho Cardoso, CEP 49.860-
000 

1 2 3 

DELEGACIA DE ILHA DAS 
FLORES 

Rua Vasco da Gama, S/Nº, Centro, 
Ilha das Flores, CEP: 49.990-000 1 2 3 

DELEGACIA DE ITABI Rua Nova, S/Nº, Centro, Itabi, CEP: 
49.870-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE ITABAIANA 
Entre a Av. Olímpio Arcanjo dos 
Santos e a Rua José Luciano Siqueira 
(Próx. UFS), Itabaiana 

1 8 12 

DELEGACIA DE 
ITAPORANGA 

Rua C, Nº 36, Conjunto Arnaldo 
Garcez, Itaporanga D´Ajuda, CEP: 
49.120-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE 
ITABAIANINHA 

Rua José Viana Filho, S/Nº, Conjunto 
Albano Franco, Itabaianinha, CEP: 
49.290-000 

1 2 3 
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DELEGACIA DE INDIAROBA 
Rua Floriano Peixoto, S/Nº, Centro (ao 
lado da agência do Banese), 
Indiaroba, CEP 49.250-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE JAPOATÃ 
Rua Juvenal Melo, S/Nº, Centro, 
Japoatã, , CEP 49.950-000 1 2 3 

DELEGACIA DE 
JAPARATUBA 

Rua Maestro Plínio do Espírito Santo, 
Nº 71, Centro, Japaratuba, CEP 
49.960-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE LAGARTO Praça Rui Mendes, S/Nº, Centro, 
Lagarto, CEP: 49.400-000 

1 6 9 

DELEGACIA DE 
LARANJEIRAS 

Rodovia SE-429 (acesso ao Povoado 
Pedra Branca), Próximo ao Fórum, 
Laranjeiras, CEP 49.170-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE MALHADA 
DOS BOIS 

Rua das Pedras, S/Nº, Centro, 
Malhada dos Bois, CEP 49.940-000 1 2 3 

DELEGACIA DE MURIBECA Rua Teixeira de Freitas, Nº 13, 
Centro, Muribeca, CEP 49.780-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE MARUIM 
Rua Quintino Bocaiúva, S/Nº, Centro 
(Anexo ao Hospital), Maruim, CEP 
49.770-000 

1 3 6 

DELEGACIA DE MOITA 
BONITA 

Rua Domingos Francisco da Costa, 
S/Nº, Centro, Moita Bonita, CEP 
49.560-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE MONTE 
ALEGRE 

Rua Secondino Soares da Costa, Nº 
10, Centro, Monte Alegre, CEP 
49.690-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE MALHADOR Rua José Ramos de Souza, Nº 238, 
Centro, Malhador, CEP: 49.570-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE 
MACAMBIRA 

Rua Martinho Pegino Leal, S/Nº, 
Centro, Macambira, CEP 49.565-000 1 2 3 

DELEGACIA DE NEÓPOLIS 
Praça Artur Passos, Nº 67 (em frente 
à rodoviária), Neópolis, CEP 49.980-
000 

1 2 3 

DELEGACIA DE NOSSA 
SENHORA DAS DORES 

Av. Lourival Batista, Nº 410, Centro, 
Nossa Senhora das Dores, CEP 
49.600-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE NOSSA 
SENHORA DA GLÓRIA 

Rua da Palma, S/Nº, Centro, Nossa 
Senhora da Glória, CEP: 49.680-000 1 3 6 

DELEGACIA DE NOSSA 
SENHORA DE LOURDES 

Rua Martinho Bravo, S/Nº, Centro, 
Nossa Senhora de Lourdes, CEP: 
49.890-000 

1 2 3 
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DELEGACIA DE NOSSA 
SENHORA APARECIDA 

Praça Pedro Barbosa, S/Nº, Centro, 
Nossa Senhora Aparecida, CEP: 
49.540-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE PACATUBA 
Rua Getúlio Vargas, S/Nº, Bairro 
Bugio, Pacatuba, CEP 49.970-000 1 2 3 

DELEGACIA DE PEDRINHAS 
Rua Argemiro Ferreira Dias, S/Nº, 
Centro, Pedrinhas, CEP: 49.350-000 1 2 3 

DELEGACIA DE PIRAMBU Av. Agostinho Trindade, Nº 88, 
Centro, Pirambu, CEP 49.190-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE PORTO DA 
FOLHA 

Rua Major João Gonçalves, Nº 1782, 
Centro, Porto da Folha, CEP: 49.800-
000 

1 2 3 

DELEGACIA DE PINHÃO 
Av. Governador João Alves Filho, 
S/Nº, Centro, Pinhão, CEP 49.517-000 1 2 3 

DELEGACIA DE PEDRA 
MOLE 

Rua Governador João Alves Filho, 
S/Nº, Centro, Pedra Mole, CEP 
49.512-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE POÇO 
VERDE 

Rua Domingos de Oliveira, S/Nº, 
Centro, Poço Verde, CEP: 49.490-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE POÇO 
REDONDO 

Rua Nova , Nº 110, Centro, Poço 
Redondo, CEP: 49.810-000 1 2 3 

DELEGACIA DE PROPRIÁ Rua K1, Nº 32, Conjunto Maria do 
Carmo, Propriá, CEP 49.900-000 

1 3 6 

DELEGACIA DE ROSÁRIO 
DO CATETE 

Rua João Rezende Diniz, S/Nº, 
Centro, Rosário do Catete, CEP 
49.760-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE RIACHÃO 
DO DANTAS 

Praça Joel Freire de Araújo, S/Nº, 
Centro, Riachão do Dantas, CEP: 
49.320-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE 
RIBEIRÓPOLIS 

Avenida Rui Barbosa, S/Nº, Centro, 
Ribeirópolis, CEP 49.530-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE RIACHUELO 
Avenida Coronel João Barreto, Conj 
Antônio Carlos Franco, S/Nº, Centro, 
Riachuelo, CEP 49.130-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE SALGADO 
Praça Cleonâncio Fonseca, S/Nº, 
Centro, Salgado, CEP: 49.390-000 1 2 3 

DELEGACIA DE SÃO 
FRANCISCO 

Rua Alfredo Hora, Nº 281, Centro, São 
Francisco, CEP 49.945-000 1 2 3 

DELEGACIA DE SÃO 
MIGUEL DO ALEIXO 

Rua Eliziário F. Dos Santos, Centro, 
São Miguel do Aleixo, CEP: 49.535-
000 

1 2 3 
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DELEGACIA DE SANTO 
AMARO DAS BROTAS 

Rua Manoel Alves Freire, Nº 254, 
Centro, Santo Amaro das Brotas, CEP 
49.180-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE SIMÃO DIAS 
Av. Raimunda Abreu Reis, Nº 728, 
Conjunto José Neves da Costa, Simão 
Dias, CEP: 49.480-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE SÃO 
DOMINGOS 

Avenida Albano Franco, Nº 110, 
Centro, São Domingos, CEP: 49.525-
000 

1 2 3 

DELEGACIA DE SANTA 
ROSA DE LIMA 

Rua Nova Brasília, Nº 400, Centro, 
Santa Rosa de Lima, CEP 49.640-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE SANTA 
LUZIA DO ITANHI 

Praça Getúlio Vargas, S/Nº, Centro, 
Santa Luzia do Itanhy, CEP: 49.230-
000 

1 2 3 

DELEGACIA DE SANTANA 
DO SÃO FRANCISCO 

Rua do CESP, S/Nº, Centro, Santana 
do São Francisco,CEP 49.985-000 1 2 3 

DELEGACIA DE SIRIRI Praça Aldon Figueiredo Melo, S/Nº, 
Centro, Siriri, CEP 49.630-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE TOBIAS 
BARRETO 

Largo Glicério Cerqueira, Nº 355, 
Centro, Tobias Barreto, CEP: 49.300-
000 

1 3 4 

DELEGACIA DE TOMAR DO 
GERU 

Praça do Mercado, S/Nº, Centro, 
Tomar do Geru, CEP: 49.290-000 1 2 3 

DELEGACIA DE TELHA Rua José Pereira da Silva, S/Nº, 
Centro, Telha, CEP 49.910-000 

1 2 3 

DELEGACIA DE UMBAUBA Rodovia BR-101, S/Nº, Centro, 
Umbaúba, CEP: 49.260-000 

1 2 3 

TOTAL 72 162 247 

QUANTITATIVO POR UNIDADE DE DELEGACIAS DA CAPITAL E 
GRANDE ARACAJU TIPO DE TERMINAL 

UNIDADE ENDEREÇO FIXO MÓVEL PORTÁTIL 

1ª DELEGACIA 
METROPOLITANA 

Rua Oscar Valois Galvão, Nº 341, 
Conjunto Leite Neto, Bairro Grageru, 
Aracaju, CEP: 49.027-220. 

1 4 6 

2ª DELEGACIA 
METROPOLITANA 

Rua Divina Pastora, Nº 134, Bairro 
Getúlio Vargas, Aracaju, CEP: 49.055-
220. 

1 4 6 

3ª DELEGACIA 
METROPOLITANA 

Avenida Juscelino Kubitschek, S/Nº, 
Bairro Santos Dumont, Aracaju. 

1 4 6 
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4ª DELEGACIA 
METROPOLITANA 

Av. Heráclito Rollemberg, Nº 10, Conj. 
Augusto Franco, Bairro Farolândia, 
Aracaju, CEP: 49.030-640. 

1 4 6 

5ª DELEGACIA 
METROPOLITANA 

Rua 24, Nº 168, Conj. João Alves 
Filho, Bairro Taiçoca de Fora, Nossa 
Senhora do Socorro, CEP 49.160-971. 

1 4 6 

6ª DELEGACIA 
METROPOLITANA 

Rua 19, Nº 155, Conjunto Eduardo 
Gomes, São Cristóvão, CEP: 49.100-
000. 

1 3 4 

7ª DELEGACIA 
METROPOLITANA 

Rua N -1, Nº 95, Conj. Jardim, Nossa 
Senhora do Socorro, CEP: 49160-000. 

1 3 4 

8ª DELEGACIA 
METROPOLITANA 

Rua Henrique Dias, Nº 251, Bairro 
Capucho, Aracaju, CEP: 49082-230. 1 3 4 

9ª DELEGACIA 
METROPOLITANA 

Av. Secundária, Nº 2385, Bairro Santa 
Maria, Aracaju, CEP: 49043-516. 1 3 4 

10ª DELEGACIA 
METROPOLITANA 

Rua Projetada S/Nº, Conjunto Assis 
Chateaubriand, Bugio, Aracaju, CEP: 
49090-010. 

1 3 4 

11ª DELEGACIA 
METROPOLITANA 

Rodovia José de Campos, S/Nº, 
Bairro Moisés Gomes, Barra dos 
Coqueiros. CEP: 49140-000. 

1 3 4 

12ª DELEGACIA 
METROPOLITANA 

Praça Getúlio Vargas, Nº 18, Centro, 
São Cristóvão, CEP:49100-000. 1 3 4 

13ª DELEGACIA 
METROPOLITANA 

Praça 31 de Março, Nº 160, Centro, 
Sede de Nossa Senhora do Socorro. 
CEP: 49043-516. 

1 3 4 

ACADEPOL Av. Tancredo Neves, Nº 5615, Bairro 
Jabotiana, Aracaju, CEP: 49.094-970 

1 2 3 

COPE 
Centro Administrativo Gov. Augusto 
Franco, Nº 01, Anexo III, Bairro 
Capucho, Aracaju, CEP:49.080-900. 

1 22 40 

DEPARTAMENTO DE 
ATENDIMENTO A GRUPOS 
VULNERÁVEIS/DAGV  

Rua Itabaiana, nº 258, Centro, 
Aracaju, CEP: 49.010-170 1 12 12 

SUPERINTENDÊNCIA DE 
POLÍCIA 

Rua Duque de Caxias, S/Nº, Palácio 
da Polícia Civil, Bairro São José, 
Aracaju, CEP: 49.015-320 

1 3 6 

DEPARTAMENTO DE 
HOMICIDIOS 

Avenida Juscelino Kubitschek, S/Nº, 
Bairro Santos Dumont, Aracaju. 1 15 39 
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DIVISÃO DE INTELIGÊNCIA 
E PLANEJAMENTO 
POLICIAL – DIPOL 

Centro Administrativo Gov. Augusto 
Franco, Nº 01, Anexo III, Bairro 
Capucho, Aracaju, CEP:49.080-900. 

1 6 9 

DELEGACIA DE PROTEÇÃO 
A MENOR INFRATOR – 
DEPCA 

Av. Tancredo Neves, S/Nº, Anexo 
Acadepol, Bairro Capucho, Aracaju, 
CEP: 49.097-510 

1 2 3 

DELEGACIA DE TURISMO 
Av. Santos Dumont, S/Nº, Bairro 
Atalaia, Aracaju, CEP: 49.035-730 1 3 4 

DELEGACIA DE 
NARCOTRÁFICOS – 
DENARC 

Rua Tenente Wendel Quaranta, nº 
1.815, Bairro Suissa, Aracaju. CEP: 
49.050-640 

1 15 9 

DELEGACIA DE ROUBOS E 
FURTOS DE VEÍCULOS - 
DRFV 

Rua A, Nº 51, Conjunto Costa e Silva, 
Bairro Ponto Novo, Aracaju. 

1 4 6 

DELEGACIAS 
PLANTONISTA DE 
ARACAJU 

 RUA LARANJEIRAS, 960, CENTRO, 
ARACAJU – CEP: 49010-000 

1 4 3 

DELEGACIA DE NOSSA 
SENHORA DO SOCORRO 

 Rua 24 CjGov João Alves Filho, 168 
CjGov João A Filho, Nossa Senhora 
do Socorro / SE, CEP: 49160-000 

1 2 3 

COPCI 

Praça Tobias Barreto, n° 20, 
Secretaria de Segurança Pública, 
Bairro São José, Aracaju-SE, CEP 
49.015-130 

0 6 9 

COPCAL 
Praça Tobias Barreto 20 - São José, 
Aracaju, SE  CEP: 49015-130 0 6 9 

DITEL Praça Tobias Barreto 20 - São José, 
Aracaju, SE  CEP: 49015-130 

1 1 2 

DEPARTAMENTO DE 
DEFRAUDAÇÕES 

Rua Laranjeiras, 690, Centro, Aracaju, 
SE, CEP: 49010-000 

1 3 4 

DEOTAP 
Rua Laranjeiras, 690, Centro, Aracaju, 
SE, CEP: 49010-000 1 3 4 

DEPROCOMA Rua Laranjeiras, 690, Centro, Aracaju, 
SE, CEP: 49010-000 1 3 4 

DELEGACIA DE DELITOS DE 
TRÂNSITO 

Rua Laranjeiras, 690, Centro, Aracaju, 
SE, CEP: 49010-000 

1 3 4 

DELEGACIA DE COMBATE 
A CRIMES CIBERNÉTICOS 

Rua Laranjeiras, 690, Centro, Aracaju, 
SE, CEP: 49010-000 0 2 4 

CORREGEDORIA DA PC 
Rua Laranjeiras, 690, Centro, Aracaju, 
SE, CEP: 49010-000 1 2 3 
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TOTAL 31 163 242 

RESERVA TÉCNICA 9 24 37 

TOTAL GERAL POLICIA CIVIL 112 349 526 

 
OBS.: EXISTE MAIS 01 (UMA) ESTAÇÃO FIXA PARA PC, NA CENTRAL DE DESPACHO, 

PERFAZENDO UM TOTAL GERAL DAS ESTACÕES FIXAS DA PC EM 113 (CENTO E 
TREZE) 

 
COORDENADORIA GERAL DE PERÍCIAS - COGERP 

 TIPO DE TERMINAL 
UNIDADE ENDEREÇO FIXA MÓVEL PORTÁTIL 

COGERP 
Av. Augusto Maynard, 552, São José, 
Aracaju, SE, CEP 49000-000 1 2 2 

INSTITUTO DE 
CRIMINALÍSTICA 

Rua Rio Grande do Sul, 800. Bairro: 
Siqueira Campos, Aracaju, SE - CEP: 
49075-510 

1 3 4 

INSTITUTO MÉDICO 
LEGAL – IML 

Praça Tobias Barreto 20 - São José, 
Aracaju, SE | CEP: 49015-130 

1 3 4 

INSTITUTO DE 
IDENTIFICAÇAO 

Av. Adélia Franco, 3236, Gragerú, 
Aracaju, SE, CEP 49000-000 1 2 2 

TOTAL 4 10 12 

 
OBS.: EXISTE MAIS 01 (UMA) ESTAÇÃO FIXA PARA COGERP, NA CENTRAL DE 

DESPACHO, PERFAZENDO UM TOTAL GERAL DAS ESTACÕES FIXAS DA COGERP EM 
05 (CINCO) 

 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – SSP 

 TIPO DE TERMINAL 
UNIDADE ENDEREÇO FIXA MÓVEL PORTÁTIL 

GABINETE DO 
SECRETÁRIO 

Praça Tobias Barreto, n° 20, Secretaria 
de Segurança Pública, Bairro São José, 
Aracaju-SE, CEP 49.015-130 

1 2 4 

GABINETE DO 
SECRETÁRIO ADJUNTO 

Praça Tobias Barreto, n° 20, Secretaria 
de Segurança Pública, Bairro São José, 
Aracaju-SE, CEP 49.015-130 

1 2 4 
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DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇAO E 
FINANÇAS – DAF 

Praça Tobias Barreto 20 - São José, 
Aracaju, SE, CEP: 49015-130 

0 2 2 

CIAPS 
Av. Augusto Maynard, 247, São José, 
Aracaju, SE, CEP 49000-000 1 2 2 

LOGISTICA INTEGRADA Av. Augusto Franco, 1041, Siqueira 
Campos, Aracaju, SE, CEP 49000-000 

1 2 2 

GALPÃO AV. TANCREDO 
NEVES 

Rua D, 120, Jabotiana, Aracaju, SE, 
CEP 49000-000 1 1 1 

TOTAL 5 11 15 

 
POLICIA MILITAR 

1º BATALHÃO POLICIA COMUNITÁRIA (1º BPCOM) TIPO DE TERMINAL 
UNIDADE ENDEREÇO FIXA MÓVEL PORTÁTIL 

SEDE 

Av Principal, s/nº, Bairro Santa Maria, 
Aracaju/SE - E-mail: 
1bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 3179-
4615 

1 5 10 

1ª/1º BPM 

Avenida Irineu Neri, nº 346, Apicum 
Merém, São Cristóvão/SE. - E-mail: 
1cia.1bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 
3261-2174 

1 5 6 

COPECAM Travessa Senhor do Bomfim, s/n 1 1 1 

1º Pelotão da 1ª Cia/1º 
BPCom 

Rua F, nº 54, Conjunto Arnaldo Garcez, 
Centro, Município de Itaporanga D’Ájuda 
- Tel: (79) 3264-2560 / 3264-1518 

1 3 3 

Pac da Caueira Praia da Caueira 1 1 1 

PAC Eduardo Gomes 
Praça Armando Batalha, s/nº - Conj. 
Eduardo Gomes, São Cristóvão/SE - Tel: 
(79) 3257-7193 / 1574 

1 1 1 

Pac. Rosa Elze Travessa Senhor do Bomfim, s/n 1 1 1 

Sede da 2ª Cia/1º BPCom Avenida Heráclito Rollemberg, s/nº - 
conjunto Augusto Franco, Aracaju/SE. 

4 7 11 
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PAC do Augusto Franco 
Endereço: Av. Heráclito Rollemberg, s/nº 
- Conj. Augusto Franco, Aracaju/SE. - 
Tel: (79) 3248-1579 / 8824-8030 

1 1 1 

PAC Costa Nova 
Endereço: Praça do final de linha do 
Bairro Costa Nova - Tel: (79) 8824-8031 1 1 1 

Pac. Mosqueiro Rodovia dos Náufragos, s/n 1 1 1 

Pac. Santa Maria 

Endereço: Av Principal, s/nº, 
Bairro Santa Maria, Aracaju/SE E-mail: 
1bpm@pm.se.gov.br  Tel: (79) 3179-
4615 

1 1 1 

COMPAJAF 
Rua 37, 1501 Conj. Terra Dura – Bairro 
Santa Maria, Aracaju/SE 1 1 1 

Pac. Santa Tereza Av. Professora Virginia Cardoso s/n 1 1 1 

Sede da 3ª Cia/1º BPCom 

Rua Oscar Valois Galvão, s/nº - Conj. 
Leite Neto, Aracaju/SE. - E-mail: 
3cia.1bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 
3217-0142 / 3217-2891 (Orelhão) 

7 7 9 

PAC do Médici 
Rua Deputado Matos Teles, 247 - Conj. 
Médici, Aracaju/SE - Tel: (79) 8824-8025 1 1 1 

PAC do Inácio Barbosa 
Rua Reginaldo Passos Pina, 500 - Conj. 
Inácio Barbosa, Aracaju/SE - Tel: (79) 
3179-1457 / 8824-8024 

1 1 1 

PAC do Luzia 

Rua Alexandro Oliveira Porto, 1260 - 
Bairro Luzia, Aracaju/SE - Tel: (79) 
3217-4695 (Orelhão) / (79) 3042-5933 / 
8824-8022 

1 1 1 

PAC do Sol Nascente 

Rua Coronel Rabelo Leite (Rua H), 495 - 
Conj. Sol Nascente, Aracaju/SE - Tel: 
(79) (79) 3247-1162 (Orelhão) / 8824-
8026 

1 1 1 

PAC do Grageru 
Praça Oliveira Belo, 2100 - Bairro 
Grageru, Aracaju/SE - Tel: (79) 3217-
3331 (Orelhão) / 8824-8027 

1 1 1 

PAC do Castelo Branco 
Rua Nestor Sampaio, s/nº - Conj. 
Castello Branco, Aracaju/SE - Tel: (79) 
8824-8023 

1 1 1 
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Pac. Jardins 
Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, s/n, 
Bairro Jardins, Aracaju/SE 1 1 1 

Sede da 4ª Cia/1º BPCom 

Av. Principal, s/nº, Bairro Santa Maria, 
Aracaju/SE. - E-mail: 
4cia.1bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 
8821-2898 

1 7 14 

PAC do Orlando Dantas 
Avenida Gasoduto, s/nº, Aracaju/SE - 
Tel: (79) 8824-8028 1 1 1 

Sede da 5ª Cia/1º BPCom - 
CPTur 

Endereço: Av. Santos Dumont, s/nº, 
Bairro Atalaia/SE - E-mail: 
cptur@pm.se.gov.br - Tel: (79) 3223-
2313 

1 8 20 

TOTAL 34 60 91 

2º BATALHÃO POLICIA MILITAR (2º BPM) TIPO DE TERMINAL 
UNIDADE ENDEREÇO FIXA MÓVEL PORTÁTIL 

SEDE 
Av. E, s/n, Distrito Industrial, Propriá/SE 
– E-mail: 2bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 
3322-1192 / 2271 / 1911 

1 9 10 

1ª Cia/2º BPM 
Av. E, s/n, Distrito Industrial, Propriá/SE - 
E-mail: 1cia.2bpm@pm.se.gov.br - Tel: 
(79) 3322-1192 / 2271 / 1911 

1 3 5 

(DPM) de Amparo do São 
Francisco 

Conjunto Eronildes de Carvalho, 64, 
Amparo do São Francisco/SE - Tel: (79) 
3361-1116 

1 1 1 

DPM de Canhoba 
Rua Jackson Figueiredo, 850, 
Canhoba/SE - Tel: (79) 3363-1050  1 1 1 

DPM de Cedro de São João 
 Rua São Bento, 278, Cedro de São 
João/SE - Tel: (79) 3347-1228 1 2 1 

DPM de Malhada dos Bois 
Conjunto Albano Franco, s/n, Malhada 
dos Bois/SE - Tel: (79) 3365-1002 1 1 1 

DPM de Muribeca 
Rua Dr. Teixeira de Freitas, s/n, 
Muribeca/SE - Tel: (79) 3342-1230 / 
3342-1057 

1 2 1 

DPM de São Francisco 
Rua Alfredo Hora, nº 281, Bairro 
Lagoa/SE, CEP: 49945-000, Tel: (79) 
3367-1112 

1 1 1 
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DPM de Telha 
Rua José Pereira da Silva, 145, 
Telha/SE - Tel: (79) 3364-1035 1 1 1 

Sede da 2ª Cia/2º BPM Rua São João, s/n, Neópolis/SE - Tel: 
(79) 3344-2211 

1 3 5 

DPM de Japoatã Endereço: Rua João Augusto Falcão, 
808, Japoatã/SE - Tel: (79) 3348-1251 

1 1 1 

DPM de Neópolis Praça Arthur Passos, s/n, Neópolis/SE - 
Tel: (79) 3344-1282 

1 3 3 

DPM de Ilha das Flores 
Rua 13 de Maio, 68, Ilha das Flores/SE 
(Prédio é alugado, estão no local 
temporariamente) - Tel: (79) 3377-1010 

1 2 2 

DPM de Brejo Grande Rua 7 de Setembro, s/n, Brejo 
Grande/SE - Tel: (79) 3366-1010 

1 2 2 

DPM de Pacatuba Rua Getúlio Vargas, s/n, Pacatuba/SE - 
Tel: (79) 3343-1214 

1 2 2 

Sede da 3ª Cia/2º BPM 

Endereço: Rua Prefeito Alberto Cruz, 70. 
Bairro Novo. Carmópolis/SE (Local 
temporário, pois a Sede oficial está em 
reforma) - E-mail: 
3cia.2bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 
3277-1166 

3 6 6 

DPM de Capela Av. Monsenhor Eraldo Barbosa, 434 - 
Tel: (79) 3263-1242 

1 2 2 

DPM de Carmópolis (sede 
da Cia 3ª/2º) 

Rua Prefeito Alberto Cruz, 70. Bairro 
Novo. Carmópolis/SE - E-mail: 
3cia.2bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 
3277-1166 

1 1 1 

SUB DPM do Povoado 
Aguada 

Praça Alberto Cruz, s/n, Povoado 
Aguada, Carmópolis/SE - Tel: (79) 3277-
4202 

1 1 1 

Pov. Pedra Branca 
BR 101 KM 77 Povoado Pedra Branca, 
Laranjeiras/SE 1 1 1 

DPM de Divina Pastora 
Rua C, Conjunto Manoel Francelino 
Costa, 25, Divina Pastora/SE - Tel: (79) 
3271-1288 

1 1 1 
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DPM de General Maynard 
Travessa Santa Cruz, 66, General 
Maynard/SE - Tel: (79) 3268-1066 1 1 1 

DPM de Japaratuba Rua Quintino Bocaiúva, 71, 
Japaratuba/SE - Tel: (79) 3272-2172 

1 2 2 

DPM de Laranjeiras Rua Coração de Jesus, 26, 
Laranjeiras/SE - Tel: (79) 3281-3016 

1 2 2 

DPM de Maruim Praça João Rodrigues, s/n, Maruim/SE - 
Tel: (79) 3275-1370 

1 2 2 

DPM de Pirambu 
Av. A. Trindade, 80, Pirambu/SE - Tel: 
(79) 3276-1236 1 1 1 

DPM de Siriri Rua Aldon F. - Tel: (79) 3297-1433 1 1 1 

DPM de Rosário do Catete 
Av. João Diniz Rezende, s/n, Rosário do 
Catete/SE - Tel: (79) 3274-1341 1 2 2 

DPM de Riachuelo Av. Coronel João Barreto, s/n, 
Riachuelo/SE - Tel: (79) 3269-1227 

1 2 2 

DPM de Santo Amaro das 
Brotas 

Rua Manoel Alves Freire, 253, Santo 
Amaro das Brotas/SE - Tel: (79) 3266-
1250 

1 1 1 

DPM de Santa Rosa de 
Lima 

Av. A. Prado, 364, Santa Rosa de 
Lima/SE - Tel: (79) 3273-1400 1 1 1 

TOTAL 33 61 64 

3º BATALHÃO POLICIA MILITAR (3º BPM) TIPO DE TERMINAL 
UNIDADE ENDEREÇO FIXA MÓVEL PORTÁTIL 

SEDE 
Av. Manoel Antônio dos Santos, s/n, 
Itabaiana/SE 1 5 10 

Sede da 1ª Cia/3º BPM Praça da Bandeira, 21, Centro, Areia 
Branca/SE. 

3 5 5 

1º Pelotão da 1ª Cia do 3º 
BPM 

Rua Aristóteles de Almeida, 35, Campo 
do Brito/SE - Tel: (79) 3443-1022 

1 2 2 

P. Policial Cajaíba Rua 01, s/n, Povoado Cajaíba, 
Itabaiana/SE 

1 1 1 
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Presídio Areia Branca Rod. BR 235, s/n, Areia Branca/SE 1 1 1 

DPM de São Domingos 
Av. Albano Franco, s/n. São 
Domingos/SE - Tel: (79) 3455-1006 1 1 1 

DPM de Macambira 
Rua Manoel Pregino Leal, s/n, 
Macambira/SE - Tel: (79) 3457-1327 1 1 1 

2ª Cia/3º BPM Praça Olímpio Rabelo de Moraes, 93, 
Carira/SE - Tel: (79) 3445-1307 / 1756 

1 5 5 

DPM de Pedra Mole Praça dos Estudantes, s/n, Pedra 
Mole/SE - Tel: (79) 3459-1209 

1 1 1 

DPM de Pinhão Av. Gov. João Alves Filho, s/n, 
Pinhão/SE - Tel: (79) 3461-1212 

1 1 1 

DPM de Frei Paulo 
Av. Napoleão Emídio da Costa, 548, BR 
235. Frei Paulo/SE - Tel: (79) 3447-1304 1 2 2 

Sede da 3ª Cia/3º BPM 
Rua Frei Inocêncio, s/n, Centro. 
Ribeirópolis/SE 2 3 5 

Serra do Machado 
Rua Mamede Paes Mendonça, s/n, 
Povoado Serra do Machado, 
Ribeirópolis/SE 

1 1 1 

DPM de Malhador 
Rua José Ramos de Souza, s/n, 
Malhador/SE - Tel: (79) 3442-1179 1 1 1 

DPM de São Miguel do 
Aleixo 

Rua Elisiário F. dos Santos, s/n, São 
Miguel do Aleixo/SE - Tel: (79) 3465-
1036 

1 1 1 

DPM de Moita Bonita Rua Domingos Francisco da Costa, 100, 
Moita Bonita/SE - Tel: (79) 3453-1239 

1 1 1 

DPM de Nossa Sra 
Aparecida 

Praça Pedro Barbosa, s/n, Nossa 
Senhora Aparecida/SE - Tel: (79) 3483-
1222 

1 1 1 

TOTAL 20 33 40 

4º BATALHÃO POLICIA MILITAR (4º BPM) TIPO DE TERMINAL 
UNIDADE ENDEREÇO FIXA MÓVEL PORTÁTIL 

SEDE Av. Rita Feitosa, s/n, bairro Olaria. 
Canindé do São Francisco/SE 

2 10 10 
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Deagro 
Av. Beira Rio, s/n, Canindé do São 
Francisco/SE 1 1 1 

Sede da 1ª Cia/4º BPM 
Av. Rita Feitosa, s/n, bairro Olaria. 
Canindé do São Francisco/SE 1 1 1 

DPM de Poço Redondo + 
SubDPMstª Rosa do Ermírio 

Rua Nova, s/n, Poço Redondo/SE - Tel: 
(79) 3337-1757 2 3 3 

Sede da 2ª Cia/4º BPM 

Rua Major João Gonçalves, 1782, Porto 
da Folha/SE - E-mail: 
2cia.4bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 
3349-1706 

1 4 5 

DPM de Gararu 
Rua Jackson de Figueiredo, s/n, 
Gararu/SE - Tel: (79) 3354-1147 1 1 1 

DPM de Graccho Cardoso 
Pça Deputado Antônio Torres, 137 - Tel: 
(79) 3319-1119 1 1 1 

DPM de Itabi Rua Nova, s/n, Itabi/SE - Tel: (79) 3314-
1297 

1 1 1 

DPM de Nossa Sra de 
Lourdes 

Rua Martinho Bravo, s/n, Nossa Senhora 
de Lourdes/SE 

1 1 1 

DPM de Aquidabã Travessa Eduardo Chaves, 177, 
Aquidabã - Tel: (79) 3341-1238 

1 3 3 

Sede da 3ª Cia/4º BPM 
Av. 26 de Setembro, s/n, bairro Brasília. 
Nossa Senhora da Glória/SE - Tel: (79) 
3411-1443 

1 7 7 

DPM de Nossa Sra das 
Dores 

Praça da Matriz, 125, Centro, Nossa 
Senhora das Dores/SE -Tel: (79) 3265-
1595 

1 3 3 

DPM de Feira Nova Rua José Lino de Souza, s/n, Centro. 
Feira Nova/SE - Tel: (79) 3313-1096 

1 1 1 

DPM de Cumbe Rua João Almeida da Silva, s/n, Centro. 
Cumbe/SE - Tel: (79) 3362-1088 

1 1 1 

DPM de Monte Alegre Rua Manoel José Antônio, s/n, Centro. 
Monte Alegre/SE - Tel: (79) 3318-1083 

1 2 2 

Presídio Senador Leite Neto 
Rua Engenheiro Elívio da Mota, s/n, 
Nossa Senhora da Glória/SE - Tel: (79) 
3411-1608 

1 1 1 
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TOTAL 18 41 42 

5º BATALHÃO POLICIA COMUNITÁRIA (5º BPCOM) TIPO DE TERMINAL 
UNIDADE ENDEREÇO FIXA MÓVEL PORTÁTIL 

Sede do 5º PCom 
Rua 8, nº 519, quadra 15 - Distrito 
Industrial, Nossa Senhora do Socorro/SE 
- E-mail: 5bpm@pm.se.gov.br 

1 5 10 

Sede da 1ª Cia/5º BPCom 

Rua A-58, 610, conjunto Albano Franco, 
Nossa Senhora do Socorro/SE - E-mail: 
1cia.5bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 
3254-8413 

3 3 6 

PAC da Piabeta Desativado, aguardando reforma 1 1 1 

PAC do Marcos Freire III 
Av. D, 1404, conjunto Marcos Freire III, 
Nossa Senhora do Socorro/SE - Tel: (79) 
3256-6753 

1 1 1 

Sede da 2ª Cia/5º BPM 
Av. Coletora A, s/n, Complexo Sesi, 
Marcos Freire I, Nossa Senhora do 
Socorro/SE - Tel: (79) 8822-2926 

1 4 10 

PAC do Mutirão João Alves 
Rua L, 186, Mutirão João Alves Filho, 
Nossa Senhora do Socorro/SE - Tel: (79) 
8821-2924 

1 1 1 

PAC de Nossa Senhora do 
Socorro 

Praça 31 de Março, s/n, Centro. - Tel: 
(79) 8822-2926 1 1 1 

PAC da Taiçoca de Fora 
Rua Carlos Alberto Garcia, 851, 
Povoado Taiçoca de Fora, Nossa 
Senhora do Socorro/SE 

1 1 1 

Sede da 3ª Cia/5º BPM 
Rua 23, Parque dos Faróis, Nossa 
Senhora do Socorro/SE - E-mail: 
terceiracia.5bpm@pm.se.gov.br 

1 5 6 

PAC do Santa Cecília 
Av. Principal, 225, Loteamento Santa 
Cecília, Nossa Senhora do Socorro/SE 1 1 1 

TOTAL 12 23 38 

6º BATALHÃO POLICIA MILITAR (6º BPM) TIPO DE TERMINAL 
UNIDADE ENDEREÇO FIXA MÓVEL PORTÁTIL 
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Sede do 6º BPM 

Endereço: Av. João Lima da Silveira, 
3725, bairro Alagoas, Estância/SE. BR 
101, Km 150. - E-mail: 
6bpm@pm.se.gov.br / 
6bpmse@gmail.com - Tel: 3522-2358 / 
9644 

3 8 10 

Cidade Nova 
Av. Jornalista Augusto Gomes, s/n, 
Bairro Cidade Nova Estância/SE 1 1 1 

Sede da 1ª Cia/6º BPM 
Rua Joaquim Macêdo, 64, Centro, 
Boquim/SE - E-mail:  1 3 5 

DPM de Salgado 
Praça Durvão Militão, s/n, Salgado/SE - 
Tel: (79) 3651-1576 1 1 1 

DPM de Pedrinhas Rua Buenos Aires, s/n, bairro Novo, 
Pedrinhas/SE - Tel: (79) 3648-1213 

1 1 1 

SUB DPM do Povoado 
Água Fria 

Rua Travessa Celso de Carvalho, s/n, 
Povoado Água Fria, Lagarto/SE, (é pov. 
de salgado) 

1 1 1 

Sede da 2ª Cia/6º BPM 

Rua Pedro Faustino, 270, Centro, 
Umbaúba/SE - E-mail: 
2cia.6bpm@pm.se.gov.br  - Tel: (79) 
3546-2249 

1 5 5 

DPM de Indiaroba 
Av. Floriano Peixoto, s/n, Centro, 
Indiaroba/SE - Tel: (79) 3543-1233 1 1 1 

DPM de Santa Luzia do 
Itanhy 

Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro. Santa 
Luzia do Itanhy/SE - Tel: (79) 3548-1618 
/ 1244 

1 1 1 

Sede da 3ª Cia/6º BPM 
Rua Tomar do Geru, 172, Centro, 
Itabaianinha/SE - Tel: (79) 3544-1834 / 
1869 

1 4 7 

DPM de Tomar do Geru Praça do Mercado Novo, s/n, Tomar do 
Geru/SE - Tel: (79) 3545-1008 

1 2 2 

DPM de Cristinápolis Rua Intendente Adriano, Centro, 
Cristinápolis/SE - Tel: (79) 3542-1265 

1 3 3 

DPM de Arauá/SE 
Pça. Drª Maria do Carmo Alves, 753, 
Centro. Arauá/SE - Tel: (79) 3547-1500 1 1 1 
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TOTAL 15 32 39 

7º BATALHÃO POLICIA MILITAR (7º BPM) TIPO DE TERMINAL 
UNIDADE ENDEREÇO FIXA MÓVEL PORTÁTIL 

Sede do 7º BPM 

Av. Augusto Franco, s/n, bairro Aldemar 
Carvalho, Lagarto/SE - E-mail: 
7bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 3631-
1464 / 3073 

1 10 15 

Sede da 1ª Cia/7º BPM 

Av. Augusto Franco, s/n, bairro Aldemar 
Carvalho, Lagarto/SE - E-mail: 
7bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 3631-
1464 / 3073 

1 1 1 

DPM de Riachão do Dantas 
Praça Joel Freire de Araújo, s/n, Riachão 
do Dantas/SE - Tel: (79) 3643-1260 1 1 1 

SUB DPM do Povoado 
Jenipapo 

Rua Senhor do Bonfim, s/n, Lagarto/SE -
Tel: (79) 3644-1397 1 1 1 

SUB DPM da Colônia Treze Povoado Colônia Treze, Lagarto/SE - 
Tel: Não tem 

1 1 1 

P. P. Olhos D’água Largo Dona Flora, s/n, Povoado Olhos 
D’Água Lagarto/SE   

1 1 1 

P. P. Tanque Novo Rua Riachão, s/n, Povoado Tanque 
Novo, Lagarto/SE 

1 1 1 

Sede da 2ª Cia/7º BPM 
Largo do Glicério, s/n, Centro, Tobias 
Barreto/SE - Tel: (79) 3541-2272 / 1185 2 5 5 

P. P. Sambambaia 
Rua Velha, s/n, Povoado Samambaia 
Tobias Barreto/SE 1 1 1 

Presídio Tobias Barreto Rua Poço Verde, s/n, Tobias Barreto/SE 1 1 1 

Sede da 3ª Cia/7º BPM 
Bairro Av. Raimunda Abreu dos Reis, 
500, Simão Dias/SE - Tel: (79) 3611-
1323 / 1769 

1 4 5 

Sede da 4ª Cia/7º BPM 
Bairro Centro, s/n, Poço Verde/SE - Tel: 
(79) 3549-1555 1 3 5 

TOTAL 13 30 38 
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8º BATALHÃO POLICIA COMUNITÁRIA (8º BPCOM) TIPO DE TERMINAL 
UNIDADE ENDEREÇO FIXA MÓVEL PORTÁTIL 

Sede do 8º PCom 

Av. Gonçalo Prado, 1658, bairro São 
José, Aracaju/SE - E-mail: 
8bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 3211-
0115 

1 5 10 

1ª Cia/8º BPCom 

Av. Gonçalo Prado, 1658, bairro São 
José, Aracaju/SE - E-mail: 
1cia.8bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 
3211-0115 

4 8 40 

PAC do Siqueira Campos 
Praça Dom José Thomaz, s/n, bairro 
Siqueira Campos, Aracaju/SE - Tel: (79) 
3253-5872 

1 1 1 

PAC Pereira Lobo 
Conjunto Paulo Barreto, Praça Osvaldo 
Torres, bairro Pereira Lobo, Aracaju/SE - 
Tel: (79) 3041-7957 / 8819-1243 

1 1 1 

PAC do Ceasa 
Av. Gentil Tavares / Riachão, s/n, 
Aracaju/SE - Tel: (79) 3211-4485 1 1 1 

2ª Cia/8º BPCom 

Rua Antônio dos Santos, s/n, bairro 
Porto Dantas, Aracaju/SE - E-mail: 
2cia.8bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 
3179-2438 

2 8 8 

PAC do Porto Dantas 
Rua Antônio dos Santos, s/n, bairro 
Porto Dantas, Aracaju/SE - Tel: (79) 
3179-2438 / 8824-8002 

1 1 1 

PAC da Soledade 
Av. Carlos Marques, s/n, bairro 
Soledade, Aracaju/SE - Tel: (79) 8824-
8005 

1 1 1 

PAC do Lamarão Av. Lamarão, s/n, Lamarão, Aracaju/SE - 
Tel: (79) 8824-8003 

1 1 1 

3ª Cia/8º BPCom 

Rua Henrique Dias, s/n, bairro Capucho, 
Aracaju/SE - E-mail: 
3cia.8bpm@pm.se.gov.br - Tel: (79) 
3259-9138 / 9237 

5 6 7 

PAC do São Carlos 
Rua Presidente Jânio Quadros, s/n, 
bairro São Carlos, Aracaju/SE - Tel: (79) 
8824-8011 

1 1 1 

PAC do Bugio 
Praça Vereador Osvaldo Mendonça, 
1393, Bugio, Aracaju/SE - Tel: (79) 
8824-8010 

1 1 1 
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PAC do Bairro América 
Rua Haiti, s/n, Bairro América, 
Aracaju/SE - Tel: (79) 8819-7487 / 3179-
1091 

1 1 1 

PAC do Dom Pedro I  
Av. Alcides Fontes com Rua José de 
Oliveira, s/n, Dom Pedro I, Aracaju/SE - 
Tel: (79) 8824-8012 

1 1 1 

Sede da 4ª Cia/8º BPCom 
Centro Integrado de Segurança Pública 
(CISP) - Rodovia Edilson Távora, s/n, 
Centro, Barra dos Coqueiros/SE 

1 3 5 

Pac. Atalaia Nova Praça Reinaldo Moura (dos Esportes), 
s/n, Atalaia Nova 

1 1 1 

TOTAL 24 41 81 

BATALHÕES E COMPANHIAS ESPECIALIZADAS / DIVERSOS 
BPGd – BATALHÃO DE GUARDA 

UNIDADE ENDEREÇO FIXA MÓVEL PORTÁTIL 

(BPGd) 
Av. Visconde de Maracaju, s/n, bairro 
Dezoito do Forte, Aracaju/SE - Tel: (79) 
3236-1609 

1 3 3 

1ª Cia/BPGd 
Av. Visconde de Maracaju, s/n, bairro 
Dezoito do Forte, Aracaju/SE - Tel: (79) 
3261-4092 

1 3 20 

2ª Cia/BPGd 
BR 101, Km 102, povoado Timbó, São 
Cristóvão/SE - Tel: (79) 3261-4131 / 
8816-6856 

1 3 3 

TOTAL  3 9 26 

ESPECIALIZADAS 
UNIDADE ENDEREÇO FIXA MÓVEL PORTÁTIL 

(COE) 
Av. Tancredo Neves, s/n, Complexo 
João Guilherme, bairro Capucho. 
Aracaju/SE. 

1 6 7 

(BPChq) Rua Castro Alves, s/n, bairro Ponto 
Novo, Aracaju/SE  -Tel: (79) 3179-1290 

2 20 20 

1ª CIA/ BPChoque 
Rua Castro Alves, s/n, bairro Ponto 
Novo, Aracaju/SE  Tel: (79) 3179-1290 1 3 5 
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2ª CIA/ BPChoque 
Rua Castro Alves, s/n, bairro Ponto 
Novo, Aracaju/SE  Tel: (79) 3179-1290 1 3 5 

3ª CIA/ BPChoque Rua Argentina, s/n, bairro América, 
Aracaju/SE, Tel: (79) 3179-1046 

1 3 5 

4ª CIA/ BPChoque 
Av. Tancredo Neves, s/n, bairro 
Capucho, Aracaju/SE Tel: (79) 3179-
7709 

1 3 5 

(EPMon) 
Av. Corinto Leite, s/n, Bairro Industrial, 
Aracaju/SE 1 5 10 

(GTA) 
Aeroclube de Sergipe. Av. Maranhão, 
2126, bairro Santos Dumont, Aracaju/SE 
- Tel: (79) 3241-2366 

1 6 6 

(GETAM) 
Av Augusto Maynard, 247 – bairro São 
José, Aracaju/SE - Tel: (79) 3211-1510 1 3 20 

(PEPAC) 
BR 235, Povoado Vaca Serrada, Porto 
da Folha/SE - Tel: (79) 9814-2083 / 
9960-4136 

1 5 5 

(PPAmb) 

Av. Beira Mar, s/n, Farolândia, 
Aracaju/SE - E-mail: 
ppamb@pm.se.gov.br  - Tel: (79) 3248-
8306 

1 5 5 

(CPRp) 

Av. Melício Machado, s/n, bairro Atalaia, 
Aracaju/SE - E-mail: 
radio.patrulha@pm.se.gov.br - Tel: 8878-
9184 

1 30 30 

TOTAL 13 92 123 

BPTRAN 
UNIDADE ENDEREÇO FIXA MÓVEL PORTÁTIL 

(CPTran 

Av. Tancredo Neves, s/n, bairro América, 
Aracaju/SE - E-mail: 
cptran@pm.se.gov.br - Tel: (79) 3226-
2065 / 2070 

1 10 20 

(CPRv) 

Av. Deputado Reinaldo Moura, s/n, 
bairro Veneza II, Aracaju/SE - E-mail: 
cprv@pm.se.gov.br - Tel: (79) 3179-
3566 / 3568 / 3209-1028 / 8878-9149 / 
8878-9150 / 8878-9151 / 8878-9152 

1 5 5 
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JAGUAR 10 (Colônia Treze) 
Rod. SE 270, Pov. Colônia Treze, 
Lagarto/S, Tel: (79) 8878-9141 1 1 1 

JAGUAR 20 (São Domingos) Endereço: Rod. SE 170, São 
Domingos/SE, Tel: (79) 8878-9142 

1 1 1 

JAGUAR 30 (Mosqueiro) Av. Airton Sena, s/n, Mosqueiro, 
Aracaju/SE, Tel: (79) 8878-9143 

1 1 1 

JAGUAR 40 (Abaís) Rodovia SE 218, Povoado Abaís, 
Estância/SE, Tel: (79) 8878-9144 

1 1 1 

JAGUAR 50 (São Cristóvão) 
Rodovia João Bebe Água, São 
Cristóvão/SE, Tel: (79) 8878-9145 1 1 1 

JAGUAR 60 (Indiaroba) 
Rodovia Camilo Calazans, Linha Verde, 
Indiaroba/SE  Tel: (79) 8878-9146 1 1 1 

JAGUAR 70 (Simão Dias) 
Rodovia José Matos Carvalho, Simão 
Dias/SE, Tel: (79) 8878-9147 1 1 1 

JAGUAR 80 (B. dos 
Coqueiros) 

Posto da Barra dos Coqueiros/SE, Tel: 
(79) 8878-9148 

1 1 1 

TOTAL 10 23 33 

CPMI 
UNIDADE ENDEREÇO FIXA MÓVEL PORTÁTIL 

CPMI 
Rua Itabaiana, 336, Centro (Quartel do 
Comando Geral) 1 3 3 

GATI 
Rua Argentina, s/n, bairro América, 
Aracaju/SE 1 7 7 

TOTAL  2 10 10 

DEMAIS UNIDADES 
UNIDADE ENDEREÇO FIXA MÓVEL PORTÁTIL 

COMANDO GERAL Rua Itabaiana, 336, Centro (Quartel do 
Comando Geral) 

0 4 5 

SALA DE SITUAÇÃO 
(CRISE) 

Rua Itabaiana, 336, Centro (Quartel do 
Comando Geral) 

1 0 2 

CCSv 
Rua Itabaiana, 336, Centro (Quartel do 
Comando Geral) 1 1 5 
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CPMC 
Rua Itabaiana, 336, Centro (Quartel do 
Comando Geral) 1 5 10 

BESP Rua Vila Cristina, 1010, São José, 
Aracaju/SE - Tel: (79) 8846-5944 

1 1 1 

Corregedoria da PMSE Rua Laranjeiras, 939, Centro, 
Aracaju/SE - Tel: (79) 3211-3730 

1 1 1 

Ouvidoria da PMSE 
CEAC Riomar - Rua Delmiro Gouveia, 
3701, Coroa do Meio, Aracaju/SE - Tel: 
(79) 3226-7919 

1 1 1 

(Presmil) Travessa Adauto Botelho, s/n, Getúlio 
Vargas, Aracaju/SE 

1 3 3 

(CIOSP) Av. São Paulo, 3005, bairro José 
Conrado de Araújo, Aracaju/SE 

10 2 10 

(HPM) Av. Minas Gerais, s/n, bairro Dezoito do 
Forte, Aracaju/SE - Tel: (79) 3234-1885 

1 5 5 

(CPFaz) 

Rua Acre, 1083, bairro Siqueira Campos, 
Aracaju/SE - E-mail: 
cpfaz@pm.se.gov.br - Tel: (79) 3241-
2565 

1 3 3 

(CFAP) Rua Argentina, s/n, bairro América, 
Aracaju/SE –  

1 2 5 

(CSM) Rua Argentina, s/n, bairro América, 
Aracaju/SE 

1 4 4 

PM/2 
Rua Itabaiana, 336, Centro (Quartel do 
Comando Geral) 1 4 5 

SMCOM 
Av. São Paulo, 3005, bairro José 
Conrado de Araújo, Aracaju/SE 10 10 201 

TOTAL  32 46 261 

RESERVA TÉCNICA 20 40 100 

TOTAL GERAL POLICIA MILITAR 249 541 986 
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OBS.: EXISTE MAIS 01 (UMA) ESTAÇÃO FIXA PARA PM, NA CENTRAL DE DESPACHO, 
PERFAZENDO UM TOTAL GERAL DAS ESTACÕES FIXAS DA PM EM 250 (DUZENTAS E 

CINQUENTA) 
 
    

 
 

CORPO DE BOMBEIROS 
  TIPO DE TERMINAL 

UNIDADE ENDEREÇO FIXA MÓVEL PORTÁTIL 

1º SUBGRUPAMENTO 
DO 1º GRUPAMENTO 
BM 

AV. COLETORA "A", Nº, 943, CJ. 
MARCOS FREIRE I, N.S. DO 
SOCORRO, CEP 49160-000 

1 5 10 

2º SUBGRUPAMENTO/ 
1º GRUPAMENTO BM 

RUA SIRIRI, Nº 762, CENTRO, 
ARACAJU CEP 49010-450 1 5 15 

1° 
DESTACAMENTO/2°SU
B-GRUPAMENTO/1° 
GRUPAMENTO  

AV. SANTOS DUMONT, S/N, ATALAIA, 
ARACAJU CEP 49035-730 

1 3 5 

2º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS MILITAR 

RUA SÃO JOSÉ S/N, BAIRRO SANTA 
CRUZ, ESTANCIA CEP 49200-000 

1 5 10 

3º GRUPAMENTO 
BOMBEIROS MILITAR 

AV. DOUTOR LUIS MAGALHÃES, 1135, 
CENTRO, ITABAIANA CEP 49500-000 1 5 10 

1º SUB-GRUPAMENTO 
INDEPENDENTE DE 
BOMBEIROS MILITAR 

RODOVIA LOURIVAL BATISTA, S/N, 
CENTRO, LAGARTO CEP 49400-000 1 5 10 

1° DBM/1º SUB-
GRUPAMENTO 
INDEPENDENTE DE 
BOMBEIROS MILITAR 

PRAÇA DA BANDEIRA, 424, CENTRO, 
TOBIAS BARRETO CEP 49900-000 

1 3 5 

2º SUB-GRUPAMENTO 
INDEPENDENTE DE 
BOMBEIROS MILITAR 

RUA MARECHAL DEODORO, 
CENTRO, PROPRIA CEP 49900-000 

1 5 10 

4° GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS MILITAR 

AV. SANTOS DUMONT, S/N, ATALAIA, 
ARACAJU CEP 49035-730 1 2 5 

1° DESTACAMENTO 
INDEPENDENTE DE 
BOMBEIROS MILITAR 

SE-205, CENTRO, CANINDE DE SÃO 
FRANCISCO CEP 1 5 10 

2° DESTACAMENTO 
INDEPENDENTE DE 
BOMBEIROS MILITAR 

SE-106, CENTRO, NOSSA SENHORA 
DA GLORIA 

1 5 10 

RESERVA TÉCNICA 4 12 20 
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TOTAL 15 60 120 

 
OBS.: EXISTE MAIS 01 (UMA) ESTAÇÃO FIXA PARA O BM, NA CENTRAL DE DESPACHO, 

PERFAZENDO UM TOTAL GERAL DAS ESTACÕES FIXAS DO BM EM 16 (DEZESEIS) 

     

CENTRAL DE OPERAÇÕES (SISTEMA REDUNDANTE DE DESPACHO) – CIOSP 

POLÍCIA CIVIL / POLÍCIA MILITAR / BOMBEIROS / COGERP 
TIPO DE TERMINAL 

PM PC BM COGERP 

UNIDADE ENDEREÇO FIXA 

CIOSP 
Av. São Paulo, 3005, bairro José 
Conrado de Araújo, Aracaju/SE 1 1 1 1 

TOTAL 4 

DEMANDA TOTAL – PC / COGERP / SSP /PM / BM / CIOSP 
TIPO DE TERMINAL 

FIX
A 

MOVE
L PORTÁTIL 

TOTAL GERAL GLOBAL 389 971 1659 

 
 

 


