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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE BENS, 

COM ENTREGA IMEDIATA. 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO CG n° 015/2017 

PROCESSO SAP/GS n° 1141/2016 

OFERTA DE COMPRA n° 380030000012017OC00003 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br 

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 

23/08/2017 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 04/09/2017 às 09:00 

horas 

LINHA DE FAC-SÍMILE: (11) 3206-4877 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES: 

aabarreto@sp.gov.br  

 

A Secretaria da Administração Penitenciária, pela Chefia de Gabinete, 

representada pelo Senhor AMADOR DONIZETI VALERO, Chefe de Gabinete, RG 

nº 7.640.374-9 e CPF/MF nº 734.890.188-34, usando a competência delegada 

pelos artigos 3° e 7°, inciso I, do Decreto estadual n° 47.297, de 06 de novembro 

de 2002, c.c. artigo 8°, do Decreto estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005, 

torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO, 

a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado 

“Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema 

BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada 

PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – Processo SAP/GS nº 

1141/2016, objetivando a aquisição de transceptores portáteis VHF digital e 

aquisição com instalação de transceptores fixos VHF digital, com entrega 

imediata, destinados às Unidades Prisionais, que será regida pela Lei federal 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto n° 49.722, de 24 de junho de 

2005, pelo regulamento anexo à Resolução n° CC-27, de 25/05/2006, aplicando-se, 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, do 

Decreto estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, da Resolução CEGP10, 

de 19 de novembro de 2002, Resolução SAP-6, de 10 de janeiro de 2007, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 

seus anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico, após o registro dos 

interessados em participar do certame e o credenciamento de seus representantes 

no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP. 

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 

eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e hora 

mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo pregoeiro com o 

auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e 

indicados no sistema pela autoridade competente. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
mailto:aabarreto@sp.gov.br
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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I. DO OBJETO 

1. A presente licitação tem por objeto aquisição de transceptores portáteis VHF 

digital e aquisição com instalação de transceptores fixos VHF digital, com entrega 

imediata destinados às Unidades Prisionais, conforme especificações constantes do 

Termo de Referência, que integra este edital como Anexo I. 

II. DA PARTICIPAÇÃO 

1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a 

Administração Estadual que estiverem registrados no CAUFESP, em atividade 

econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar 

de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes, na 

forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro. 

1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em 

nome da licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso, deverão ser 

obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a partic ipação em 

qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP. 

1.2. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem 

cumpridos, para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de representantes 

e para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no endereço eletrônico 

www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. 

2. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao 

acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, 

declare, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato 

impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, que conhece e 

aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos à Dispensa de Licitação, 

Convite e Pregão Eletrônico. 

3. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão 

eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela 

utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por 

pessoa não credenciada como sua representante. 

4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em 

cada pregão eletrônico. 

5. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições 

e obrigações inerentes ao certame. 

6. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6, bem como 

para a fruição do benefício da habilitação com irregularidade fiscal prev isto na 

alínea “f”, do subitem 9, ambos do item V deste edital, a condição de microempresa 

ou de empresa de pequeno porte, ou de cooperativa que preencha as condições 

estabelecidas no artigo 34, da Lei federal nº 11.488, de 15/06/2007, deverá 

constar do registro da licitante junto ao CAUFESP. 

III. DAS PROPOSTAS 

1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 

www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção “PREGAO – ENTREGAR 

PROPOSTA”, desde a divulgação da íntegra do edital no referido endereço 

eletrônico, até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/


 

 

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Chefia de Gabinete 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/3206-4877 

3 

pública, devendo a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que 

cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes deste edital. 

2. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) indicação da procedência, marca e modelo do produto licitado, observadas as 

especificações do Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital; 

b) preços unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismos, 

apurados 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, tributos de 

qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 

fornecimento do objeto da presente licitação; 

3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da 

data da apresentação da proposta. 

4. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  

IV. DA HABILITAÇÃO 

1.O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 9, do 

item V, deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os 

quais dizem respeito a: 

1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o 

estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado, na forma prevista nos artigos 

27 e 28 da Lei federal nº 12.690, de 19/07/2012; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se 

de sociedades empresárias ou cooperativas; 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade não empresária, 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. 

f) Em se tratando de cooperativas, registro da sociedade cooperativa perante a 

entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras. 

1.2. REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede ou 

domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto do certame; 
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c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio 

da licitante; 

d) Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS - 

CRF); 

e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União. 

1.3 – REGULARIDADE TRABALHISTA 

a) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas 

(CNDT). 

1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

a.1) Se a licitante for cooperativa, a certidão mencionada na alínea “a”, deste 

subitem 1.4, deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência 

civil. 

1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

1.5.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaboradas em 

papel timbrado, atestando que (Anexo IV): 

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme 

modelo anexo ao Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998; 

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. 

c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho. 

1.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

1.6.1. Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em 

papel timbrado, atestando que: 

a) Apresentar certificado de homologação ou de registro que autoriza a operação do 

equipamento, expedido pela ANATEL. 

b) Declaração do licitante, onde conste que os equipamentos ofertados atendem as 

Normas do MINICOM com relação à emissão de frequências radioelétricas, bem 

como a Norma “MIL 810 C, D e E” no que concerne, principalmente, à robutez do 

equipamento no trabalho policial e à sujeição do mesmo às variações climáticas de 

temperatura e umidade referentes ao Estado de São Paulo. 

c) Declaração do licitante onde conste que os equipamentos ofertados cumprem os 

requisitos de compatibilidade eletromagnética descritos na Resolução ANATEL nº 

237, de 09/11/2000. 

d) Declaração do licitante, específica para o presente edital, de que o produto 

ofertado tenha assegurado a oferta de componentes e peças de reposição por 

período de, no mínimo, 10 (dez) anos, a contar da assinatura do contrato.  

2 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
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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. 

V. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO 

1. No dia e horário previstos neste edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública 

do pregão eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, 

pelo sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços.  

2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

2.1. Serão desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

licitantes; 

c) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua 

identificação. 

c.1) a inclusão de qualquer símbolo, marca ou outros elementos indicativos nas 

propostas ofertadas ou em seus respectivos anexos, que permitam ou possibilitem 

a identificação do licitante que a apresentou, implicará na desclassificação da 

proposta de preços, impedindo a continuidade da participação no procedimento 

licitatório. Visando evitar outra possibilidade de identificação do proponente nos 

arquivos enviados, seguir as instruções abaixo: 

-clicar no menu Arquivo; 

-clicar em Propriedades; 

-na aba Resumo, apagar as informações constantes nos campos Título, Autor e 

Empresa, as quais podem identificar o licitante e/ou a empresa. 

2.1.1. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro, observado o 

disposto no artigo 43, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes. 

2.3. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pe lo 

sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto.  

3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das 

propostas classificadas e das desclassificadas. 

4. Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as licitantes 

detentoras de propostas classificadas. 

4.1. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema 

eletrônico. 

4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes 

inferiores ao do último valor apresentado pela própria licitante ofertante, 

observada, em ambos os casos, a redução mínima entre eles de R$ 100,00 
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(cem), reais, para os itens 01 e 02, aplicável, inclusive, em relação ao primeiro 

formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou 

mais lances do mesmo valor. 

4.1.1.1. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o 

preço unitário do item. 

4.2. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos. 

4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo 

sistema, visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível 

ofertado nos últimos 3 (três) minutos do período de que trata o subitem 4.2 ou nos 

sucessivos períodos de prorrogação automática. 

4.2.1.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no 

subitem 4.2.1, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando 

atingido o terceiro minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance 

que ensejar prorrogação. 

4.3. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema 

eletrônico: 

a) dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e 

respectivos valores; 

b) do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 

4.4. A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de duração 

indicados no subitem 4.2. 

5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória,  

contendo a classificação final, em ordem crescente de valores. 

5.1. Para essa classificação será considerado o último preço admitido de cada 

licitante. 

6. Com base na classificação a que alude o subitem 5 deste item, será assegurada 

às licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que 

preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 

15/06/2007, preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 

6.1. A microempresa, empresa de pequeno porte, ou cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, 

detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais 

ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor class ificada, 

será convocada pelo pregoeiro, para que apresente preço inferior ao da melhor 

classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de 

preferência. 

6.1.1. A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de 

haver propostas empatadas, nas condições do subitem 6.1. 

6.2. 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, empresas de 

pequeno porte, e cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 
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34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, cujos valores das propostas se 

enquadrem nas condições indicadas no subitem 6.1. 

6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata 

o subitem 5, seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou cooperativa que 

preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 

15/06/2007, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde 

logo, à negociação do preço. 

7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com 

base nas disposições dos subitens 6.1 e 6.2, ou, na falta desta, com base na 

classificação de que trata o subitem 5, mediante troca de mensagens abertas no 

sistema, com vistas à redução do preço. 

8. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito. 

8.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data 

da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão 

licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao 

julgamento da habilitação, observando as seguintes diretrizes: 

a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do 

CAUFESP e extraídos dos documentos indicados no item IV deste edital; 

b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos 

requisitos estabelecidos no item IV deste Edital, o Pregoeiro verificará a 

possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, mediante consultas 

efetuadas por outros meios eletrônicos hábeis de informações; 

b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, 

devendo ser anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção por meio 

eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada; 

c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, 

relativas ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no 

Edital, mediante a apresentação de novos documentos ou a substituição de 

documentos anteriormente ofertados, desde que os envie no curso da própria 

sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação, por meio de fac -símile 

ou por correio eletrônico a serem fornecidos pelo Pregoeiro; 

c.1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, deste subitem 9, 

serão apresentados, obrigatoriamente, por fax ou por correio eletrônico, as 

declarações a que se refere o subitem 1.5.1, do item IV, deste Edital e os 

documentos do subitem 1.6 daquele mesmo item IV, relativos à qualificação 

técnica; 

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se 

refere a alínea “b”, ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a 

que se refere a alínea “c”, ambas deste subitem 9, ressalvada a indisponibilidade de 

seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não 

sendo supridas ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas 

alíneas “b” e “c”, a licitante será inabilitada, mediante decisão motivada; 
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e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos na 

forma constante da alínea “c” , deverão ser apresentados no Núcleo de Material e 

Patrimônio da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, situada na 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP, 

em até 02 (dois) dias após o encerramento da sessão pública, sob pena de 

invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis; 

Optando o interessado pela apresentação de cópias não autenticadas, na forma do 

que dispõe a Lei nº 8666/1993, art. 32, ‘caput’, deverá apresentar o original, para 

que o servidor da Administração possa fazer o cotejo dos documentos, conforme o 

Decreto nº 52.658, de 23/01/2008, § 1º do artigo 2º. 

f) Para habilitação de microempresas, empresas de pequeno porte, ou cooperativas 

que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, 

de 15/06/2007, 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 IV deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à 

referida comprovação; 

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame; 

h) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes 

que poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora, utilizando 

opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor 

dos documentos recebidos por fac-símile ou outro meio eletrônico. 

10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f”, do subitem 9 deste item V, 

deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

11. A comprovação de que trata o subitem 10 deste item V deverá ser efetuada 

mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou 

positivas com efeitos de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a 

partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da Administração. 

12. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do subitem 9, a sessão 

pública será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem 

11, para que a licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal de que 

tratam os subitens 10 e 11 deste item V. 

13. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre 

a comprovação ou não da regularidade fiscal de que tratam os subitens 10 e 11 

deste item V, ou sobre a prorrogação de prazo para a mesma comprovação, 

observado o disposto no mesmo subitem 11. 

14. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a 

habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens 

10 a 13, deste item V, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trat a 

o subitem 5 do mesmo item V, examinará a oferta subseqüente 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 aos requisitos de habilitação, caso em que 

será declarado vencedor. 
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15. O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, diligenciar para esclarecer dúvidas 

em relação à documentação apresentada pela licitante. 

VI. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos 

moldes dos subitens 10 a 13 do item V, o Pregoeiro informará às licitantes, por 

meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e  

motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo 

próprio disponibilizado no sistema. 

2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem “1” deste item, o 

Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que 

poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) 

dias após o encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão 

apresentar contra razões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do 

término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos, no endereço da unidade promotora da licitação, ou seja , na 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP. 

2.1. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidas por meio 

eletrônico, no sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção 

RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se 

houver, será efetuada mediante protocolo, observados os prazos estabelecidos no 

subitem 2, deste item. 

3. A falta de interposição na forma prevista no subitem “1” deste item importará a 

decadência do direito de recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao 

vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do 

procedimento licitatório. 

4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e 

homologará o procedimento licitatório. 

5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

6. A adjudicação será feita por item. 

VII. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a 

sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema. 

2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, 

implicará: 

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que 

foi interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 

(quinze) minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após 

comunicação expressa aos licitantes de nova data e horário para a sua 

continuidade; 

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas 

licitantes, até o término do período estabelecido no edital. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a 

conclusão válida da sessão pública ou do certame. 

VIII. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA E 

INSTALAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1. Os bens deverão ser entregues em até 90 (noventa) dias corridos, contados 

da assinatura do contrato. 

2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no Almoxarifado da Sede I da 

Secretaria da Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba 

Leonel, nº 556, Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP, correndo por conta da 

contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento. 

3. As instalações dos transceptores fixos deverão ser realizadas no prazo e nas 

Unidades Prisionais indicadas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, sendo os 

endereços fornecidos quando da assinatura do contrato. 

IX. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

1. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 03 (três) 

dias úteis, contados da data da entrega dos bens, quando se dará a inspeção de 

compatibilidade com as especificações do Anexo I – Termo de Referência e da 

proposta da Contratada, efetuadas pela Comissão de Recebimento de Material, no 

local e endereço indicados no subitem 2 do item VIII anterior, acompanhado da 

respectiva nota fiscal/fatura. 

2. Por ocasião da entrega, a Contratada 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. 

3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 

sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 

a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da 

quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento 

Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 

X. DA FORMA DE PAGAMENTO 
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1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias (art. 2º do Decreto nº. 32.117, 

de 10/08/1990, com redação dada pelo Decreto nº. 43.914, de 26/03/1999) , 

contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo da Sede da Secretaria 

da Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, 

Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP, à vista do respectivo Termo de 

Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no subitem 4 do 

item IX. 

2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua 

apresentação válida. 

3. 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 São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá 

ser consultado por ocasião da realização do pagamento. 

3.1. O cumprimento da condição a que se refere o subitem anterior poderá se dar 

pela comprovação, pela Contratada, de que os registros estão suspensos, nos 

termos do artigo 8º da Lei estadual 12.799/2008. 

4. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 

Contratada no Banco do Brasil S/A. 

5. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção 

monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros 

moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata 

tempore" em relação ao atraso verificado. 

6. Os preços contratados permanecerão fixos e irreajustáveis. 

XI. DA CONTRATAÇÃO 

1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração 

de termo de contrato, cuja minuta integra este edital como Anexo II. 

1.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos 

apresentados pela Adjudicatária para fins de comprovação da Regularidade Fiscal 

ou Trabalhista estiver com o prazo de validade vencido, 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. 

1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a 

sua situação de regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XI, mediante a 

apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob 

pena de a contratação não se realizar. 

1.3. 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 São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual 

deverá ser consultado por ocasião da respectiva celebração. 

1.3.1. O cumprimento da condição a que se refere o subitem anterior, no que tange 

aos registros no CADIN ESTADUAL, poderá se dar pela comprovação, pela licitante 
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vencedora, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei 

estadual 12.799/2008. 

1.4. Constitui, também, condição para a celebração da contratação, caso se trate 

de sociedade cooperativa, indicação, pela sociedade cooperativa, de gestor 

encarregado de representa-la com exclusividade perante o contratante, nos termos 

do art. 1º, parágrafo 2º do Decreto nº 55.938, de 21 de junho de 2010, com 

redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 57.159, de 21 de julho de 2011. 

2. A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contado da data da 

convocação, comparecer ao Núcleo de Material e Patrimônio da Sede da Secretaria 

da Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, 

Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP, para assinar o termo de contrato. 

3. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, nos moldes 

dos subitens 10 e 11, ou na hipótese de invalidação do ato de habilitação com base 

no disposto na alínea “e”, do subitem “9”, todos do item V ou, ainda, quando 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação 

regular de que tratam os subitens 1.1 e 1.3, ambos deste item XI, ou se recusar a 

assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para 

participar de nova sessão pública do pregão, com vistas à celebração da 

contratação. 

3.1. Essa nova sessão será realizada em prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, 

contado da divulgação do aviso. 

3.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo DOE e divulgação nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br ou 

www.bec.fazenda.sp.gov.br e www.imesp.com.br, opção “enegociospublicos”. 

3.3. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições 

dos subitens 7 a 10 do item V e subitens 1, 2, 3, 4 e 6 do item VI, todos deste 

Edital. 

XII. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do 

Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se praticar quaisquer atos 

previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

combinado com o artigo 15, da Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e 

o artigo 14, do Decreto nº 49.722, de 24 de junho de 2005; 

2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 

multas previstas na Resolução SAP nº 6, de 10 de janeiro de 2007, garantido o 

exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP e no 

endereço eletrônico www.sancoes.sp.gov.br. 

3. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

4. O contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às 

multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de obrigações 

estabelecidas neste edital e no instrumento de formalização da contratação. 

XIII. DA GARANTIA CONTRATUAL 

1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta 

licitação. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
http://www.imesp.com.br/
http://www.sancoes.sp.gov.br/
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XIV. DA GARANTIA TÉCNICA DOS PRODUTOS 

1. A licitante vencedora deverá garantir que o objeto contratado manterá a sua 

integridade assegurando que esteja perfeito e mantenha as suas características 

durante o período mínimo estabelecido no Anexo I – Termo de Referência, deste 

Edital, contados da data da entrega dos bens. 

1.1. A garantia técnica do objeto licitado e seus acessórios deverá ser de, no 

mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de seu recebimento 

definitivo, sendo que nesse período deverá cobrir quaisquer problemas 

apresentados em decorrência de defeito de fabricação;  

1.2. A garantia técnica, quando acionada, deverá abranger o total restabelecimento 

do funcionamento do rádio, com o conserto do(s) equipamento(s) ou substituição 

do(s) mesmo(s), dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da 

entrega do rádio no local designado pelo fornecedor isentando a Secretaria de 

Administração Penitenciária de quaisquer ônus relativos à mão-de-obra, fretes e 

taxas, enquanto perdurar seu período de vigência;  

1.3. Os serviços corretivos previstos em garantia técnica compreenderão o 

conserto, substituição de peças, medições, correções, ajustes e limpeza de todas as 

partes e dos circuitos eletrônicos dos rádios e antenas;  

1.4. A garantia deverá cobrir integralmente o bem adquirido, incluindo-se sua 

substituição total, se necessário for, quando defeitos relativos à fabricação do 

objeto licitado forem detectados. 

1.5. Para efeito de execução dos serviços da garantia técnica, a empresa licitante 

deverá indicar em sua proposta comercial, no mínimo 01 (um) local com sede no 

município de São Paulo, para onde poderão ser encaminhados os rádios que, 

durante o período de garantia, apresentar defeito de fabricação; 

XV. 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, 

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, observado o disposto no artigo 14, inciso XIII, do regulamento 

anexo à Resolução CC-27/2006, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de 

apoio. 

3. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes, para o Pregoeiro até 

a etapa de negociação com o autor da melhor oferta e para os demais até a etapa 

de habilitação. 

4. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à 

publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos 

www.imesp.com.br, opção “enegociospublicos” e www.bec.sp.gov.br ou 

www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção “pregaoeletronico”. 

5. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar esclarecimentos, 

informações ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico. 

http://www.imesp.com.br/
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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5.1. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações,  será 

formulada em campo próprio do sistema, encontrado na opção EDITAL 

5.2. As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os 

esclarecimentos e informações prestados pelo pregoeiro, no prazo de até 1 (um) 

dia útil, anterior à data fixada para abertura da sessão pública. 

5.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para realização da sessão pública. 

6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e as 

questões relativas ao sistema, pelo Departamento de Controle de Contratações 

Eletrônicas – DCC. 

7. Integram o presente Edital: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Minuta de Termo de Contrato; 

Anexo III - Cópia da Resolução SAP-6, de 10/01/2007; 

Anexo IV – Modelo de Declarações; 

8. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de 

São Paulo. 

São Paulo, 17 de agosto de 2017. 

 

 

AMADOR DONIZETI VALERO  
Chefe de Gabinete  
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERENCIA 

Pregão Eletrônico CG n° 015/2017 

Processo SAP/GS nº 1141/2016 

 

1 – OBJETO: Aquisição de transceptores portáteis VHF digital e aquisição com 

instalação de transceptores fixos VHF digital, destinados às Unidades Prisionais.  

2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Item 

01 

Quantidade 

4555 

 

Especificação 

1. OBJETIVO 

1.1. Fixar os parâmetros técnicos para a aquisição de 

transceptores portáteis VHF/FM, equipados com criptofonia digital 

e controle inteligente, com capacidade de operar na arquitetura 

padrão APCO-25 - Fase 1 e 2, em modo analógico e digital, 

descrevendo suas particularidades e detalhes para emprego em 

redes de radiocomunicação da Secretaria da Administração 

Penitenciária. 

1.2. Os parâmetros eletrônicos de modulação digital e sinalização 

dos equipamentos a serem adquiridos deverão ser os definidos na 

Interface Aérea Comum do padrão aberto do Projeto APCO-25 - 

Fase 1 e 2 da Associação de Oficiais de Comunicação de 

Segurança Pública (APCO – Association of Public Safety 

Communications Officials) e publicado na norma TSB102 1 das 

séries TIA/EIA 2, 3. 

1.3. Para garantir a segurança das comunicações críticas e 

emergenciais, esses rádios deverão possuir a capacidade de 

criptografia eletrônica da voz, devendo ser obedecido o padrão 

DES-AES do projeto APCO-25 - Fase 1 e 2. 

1.4. Permitir o emprego rápido e eficaz nas várias atividades da 

SAP utilizando os recursos eletrônicos de sinalização 

                                                                 
1  TSB  – Telecommunications Systems Bulletin  
2  TIA   – Telecommunications Industry Association  
3  EIA – Eletronics Industry Association 
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proporcionados por meio de transceptores digitais VHF/FM, sendo 

compatíveis com o padrão APCO-25 - Fase 1 e 2.  

1.5. O rádio digital deverá, quando operando no modo analógico, 

ser compatível operacionalmente com os transceptores analógicos 

em uso nas redes de radiocomunicação da SAP. 

2. COMPOSIÇÃO BÁSICA DO TRANSCEPTOR PORTÁTIL 

DIGITAL VHF/FM 

2.1. O conjunto Transceptor Portátil Digital VHF/FM deverá 

ser constituído de: 

2.1.1. 01 (um) equipamento rádio transmissor-

receptor; 

2.1.2. 01 (um) estojo de couro ou material 

identicamente reforçado, na cor preta, com 

suporte para cinto e alça para suporte a 

tiracolo; 

2.1.3. 02 baterias de Li-ion com capacidade mínima de 

1.800 mAh e autonomia mínima de 08 (oito) 

horas contínuas, para um ciclo operacional de 

5-5-90 (5% do tempo em transmissão, 5% em 

recepção e 90% em stand-by), original do 

fabricante; 

2.1.4. 01 (uma) Antena original do rádio, respeitando-

se a sub-faixa definida para a SAP; 

2.1.5. 01 (um) carregador de bateria unitário, com 

entrada 110 / 220 Volts CA, do tipo recarga 

rápida, com tempo médio de recarga de no 

máximo 02 (duas) horas; e 

2.1.6. 01 (um) manual de operação em português do 

Brasil impresso e em mídia eletrônica.  

2.1.7. 01 (uma) Presilha de cinto (belt clip);  

3. CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS 

3.1. Fácil manuseio e operação; 
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3.2. Operação em modo dual, digital ou analógico no 

mesmo rádio, selecionados por canal; 

3.3. Indicadores de status operacional; 

3.4. Número de canais - mínimo de 16 (dezesseis); 

3.5. Varredura de canais – Possibilitar que o rádio monitore 

vários canais de uma lista programável e participe de 

uma chamada assim que detectar atividade em 

qualquer um deles. Deve ser possível a varredura de 

canais digitais e analógicos simultaneamente; 

3.6. Capacidade de operação rádio a rádio (ponto – a – 

ponto), sem a utilização de infraestrutura nos modos 

digital e analógico; 

3.7. Visualização de canais/grupos de conversação e 

informações operacionais por meio de display frontal 

integrado ao corpo do rádio, com indicações 

alfanuméricas; 

3.8. Possuir a capacidade de ser reprogramado via Over-

the-air-rekeying - OTAR, em modo convencional digital 

e em modo com controle inteligente, de acordo com as 

normas APCO TSB102 e em modo compatível com 

sistemas de reprogramação aérea OTAR, por meio de 

ondas radioelétricas, e fisicamente por dispositivo 

encriptador, com a finalidade de inserir, modificar ou 

desabilitar as chaves de segurança que provêm a 

criptografia dos dados e de voz;  

3.9. Número de chaves para encriptação – mínimo de 16 

(dezesseis); e 

3.10. Controles do painel:  

3.10.1. Liga – desliga; 

3.10.2. Volume; 

3.10.3. Silenciador de recepção; 

3.10.4. Seletor de canais; e 
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3.10.5. Botão de acionamento de alarme de 

emergência. 

3.10.6. Teclas direcionais para navegação nos menus e 

itens do visor 

4. RECURSOS OPERACIONAIS EM MODO DIGITAL 

4.1. Possuir a capacidade de enviar e receber sinalização de 

identificação eletrônica do rádio, permitindo a 

identificação dos rádios chamadores por meio do visor;  

4.2. Possuir a capacidade de enviar a sinalização de alarme 

de emergência, com o pressionamento do botão 

específico para esta função. O rádio deverá enviar a 

sinalização de emergência até receber a sinalização de 

reconhecimento de proveniente do sistema;  

4.3. Possuir a capacidade de originar e receber chamadas 

privativas por meio do teclado; 

4.4. Possuir a capacidade de originar e receber alertas de 

chamada por meio do teclado;  

4.5. Possuir a capacidade de ser habilitado e desabilitado 

remotamente a partir de um comando específico 

iniciado pelo sistema;  

4.6. O equipamento deverá possuir a capacidade de operar 

em modo de encriptação digital, mediante inserção de 

chave e programação eletrônica, no padrão “APCO 25 

DES-AES” - Fase 1 e 2, para comunicação segura e 

sigilosa;  

4.7. Possuir a capacidade de receber simultaneamente, 

mediante programação externa, no mínimo, 16 

(dezesseis) chaves de encriptação, a fim de permitir 

que o rádio opere com mais de uma chave de 

encriptação em posições diferenciadas de canais de 

RF;  
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5. RECURSOS OPERACIONAIS EM MODO INTELIGENTE 

5.1. O transceptor deverá ser programado (via Software) 

para operar em modo de controle inteligente, na sub-

faixa de VHF (149 a 174 MHz), devendo ser compatível 

com os padrões eletrônicos de sinalização do padrão 

APCO-25 - Fase 1 e 2, utilizando os recursos que o 

sistema permita em especial os recursos de 

identificação do rádio originador da chamada (PTT-ID), 

chamada de grupo, chamada de emergência, inibição 

seletiva de rádio, chamada privativa, chamada 

multigrupo, reprogramação OTAR e chamada de 

interconexão telefônica;  

5.2. Permitir ao transceptor realizar “Chamada de 

Emergência”;  

5.3. Permitir ao transceptor realizar e responder “Chamada 

Geral” (Multigrupo), sem a necessidade de seleção de 

grupo; 

5.4. Permitir ao transceptor realizar e receber "Chamadas 

Privativas", sendo a conversação limitada às duas 

unidades de rádio (origem - destinatária).  

5.5. Permitir ao transceptor realizar e receber “chamadas 

telefônicas” da Rede Telefônica Pública, via sistema;  

5.6. A inicialização de uma chamada pelos transceptores 

deverá ser feita pelo modo “Aperte para Falar” (PTT), 

que solicitará um canal de conversação (VOZ) através 

do Canal de Controle;  

5.7. Permitir ao transceptor, no caso de Sistema ocupado, 

tentar o reacesso automático até que o mesmo seja 

concluído;  

5.8. Permitir ao transceptor a recepção de sinalização, por 

meio de indicação sonora, que a mesma se encontra 

em fila de espera “aguardando liberação de canal”; 

5.9. O transceptor deverá utilizar o Canal de Comunicação, 
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de forma aleatória, a ser designado pelo Sistema 

durante a conversação; 

5.10. Permitir ao transceptor decodificar as instruções 

transmitidas pelo Canal de Controle ao Endereço de 

Grupo de Conversação ao qual esteja engajado e 

direcioná-lo ao Canal de Comunicação designado pela 

sinalização do sistema; 

5.11. Permitir ao transceptor, quando for extraviado, sua 

desabilitação completa, tanto a transmissão quanto a 

recepção, por meio de comando da Central de Controle 

Eletrônico do Sistema de controle inteligente, via 

radiofrequência, de forma que deverá haver a 

confirmação desse comando pelo equipamento 

extraviado; 

5.12. Permitir ao transceptor, por meio de comando da 

Central de Controle Eletrônico do Sistema de controle 

inteligente, via radiofrequência, a reprogramação de 

chaves criptografia, via sistema OTAR; 

5.13. Permitir ao transceptor que foi extraviado, quando da 

sua recuperação, a sua reabilitação completa, tanto da 

transmissão quanto da recepção, por meio de 

comando da Central de Controle Eletrônico do Sistema 

de controle inteligente, via radiofrequência, de forma 

que deverá haver a confirmação desse comando pelo 

equipamento; 

5.14. Permitir ao transceptor estabelecer comunicação 

convencional, ponto-a-ponto, dentro ou fora da área 

de cobertura do Sistema; 

5.15. Possuir o número de grupos de conversação (modo de 

controle inteligente) e/ou canais de RF (modo 

convencional): mínimo de 48 (quarenta e oito), 

indicados por mostrador digital alfanumérico (display). 

6. RECURSOS OPERACIONAIS EM MODO ANALÓGICO 
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6.1. Abertura do silenciamento do receptor controlada por 

portadora, sub-tom analógico (CTCSS) e sub-tom 

digital (DCS), selecionável por meio de programação 

prévia para cada canal via computador PC. 

7. CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS BÁSICAS 

7.1. Faixa de frequência: 149 a 174 MHz; 

7.2. Tipo de emissão (modo analógico): menor que 20K0; 

7.3. Tipo de emissão (modo digital): menor que 12K0; 

7.4. Largura do canal de RF: 12,5/20/25 KHz com 

programação dentro da faixa acima (simplex e/ou 

semiduplex);  

7.5. Espaçamento entre canais (TX e RX), de acordo com a 

norma em vigor;  

7.6. Abertura do silenciamento para cada canal do receptor 

por meio de portadora e subtom digital (DCS), 

devendo ser selecionável e programável, mediante 

acesso externo, via computador PC; 

7.7. Controle de frequência: por sintetizador, dotado de 

memória programável e reprogramável externamente 

por meio de computador; 

7.8. Tecnologia baseada em microprocessador; 

7.9. A identificação eletrônica do transceptor no modo 

digital deverá ser fornecida pelo circuito eletrônico 

original do próprio equipamento, não se admitindo por 

meio da inclusão de circuitos (internos ou externos), 

placas adicionais ou complementares ao equipamento; 

7.10. Alimentação DC: bateria recarregável, de alta 

capacidade; e 

7.11. Proteções eletrônicas contra: 

7.11.1. Sobretensão de alimentação acima da variação 

permitida; 

7.11.2. Inversão de polaridade; 
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7.11.3. Variação de impedância de RF por descasamento 

de antena; 

7.11.4. Potência do transmissor acima do limite nominal 

do modelo; 

7.11.5. Acionamento contínuo do transmissor por tempo 

superior ao permitido, reciclável em cada acionamento, 

com aviso sonoro ao usuário de “tempo esgotado” (T.O T 

Programável); 

7.11.6. Programação das frequências de operação, grupos 

de conversação e recursos operacionais por meio de 

aplicativo eletrônico (software) de acesso externo via 

computador tipo PC; 

7.12. Temperatura de operação: -10°C a +60°C. 

8. CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS ESPECÍFICAS 

8.1. TRANSMISSOR: 

8.1.1. Faixa de frequência: 149 a 174 MHz;  

8.1.2. Potência: 5,0 watts, ou melhor, com ajuste via 

programação; 

8.1.3. Desvio de modulação: até  5 KHz para 100% 

de modulação; 

8.1.4. Estabilidade de frequência  2 ppm, ou melhor, 

dentro da faixa de - 10 ºC a + 60° C; 

8.1.5. Atenuação para emissão de harmônicos e 

espúrios (em relação à portadora): 70 dB ou 

melhor; 

8.1.6. Atenuação de ruído de FM: 40 dB ou melhor; e 

8.1.7. Temporizador de transmissão (T.0.T) reciclável 

em cada acionamento (programável) via 

software. 

8.2. RECEPTOR: 

8.2.1. Faixa de frequência: 149 a 174 MHz 

8.2.2. Sensibilidade em modo analógico: 0.35 V 
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(microvolt) ou melhor para 12 dB - SINAD; 

8.2.3. Sensibilidade em modo digital: 0.35 V 

(microvolt) ou melhor para 5% de taxa de erro 

de bit (BER); 

8.2.4. Seletividade para canais adjacentes - modo 

analógico: 67 dB ou melhor;  

8.2.5. Seletividade para canais adjacentes – modo 

digital: 55 dB ou melhor;  

8.2.6. Estabilidade de frequência  ppm, ou melhor, 

dentro da faixa de - 10 ºC a + 60 ºC; 

8.2.7. Rejeição de sinais espúrios: 65 dB ou melhor;  

8.2.8. Rejeição de intermodulação: 65 dB ou melhor; 

8.2.9. Potência de áudio, mínima de 0,5 (meio) Watt 

com até 3% de distorção. 

8.3. SINTETIZADOR: 

8.3.1. Oscilador controlado por tensão (VCO) 

operando em VHF; 

8.3.2. Rigidez mecânica suficiente para não captação 

de vibrações; e 

8.3.3. Controle de frequência por memória 

programável e reprogramável eletricamente 

mediante programação por meio de 

computador. 

9. IDENTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA 

9.1. Inscrição serigrafada “SECRETARIA DA 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA-SAP” no 

transceptor, em tamanho compatível, na lateral do 

rádio. 

9.2. Número de série do equipamento gravado no chassi ou 

fixado a ele por meio de etiqueta adesiva.  

9.3. Gabinete leve, vedado à entrada de umidade e poeira 

com grau de proteção IP67, e em condições de operar 
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sujeito às vibrações mecânicas do tipo encontradas 

nos veículos nacionais e motociclos. 

9.4. Terminais, conectores e contatos banhados, a fim de 

reduzir a probabilidade de perdas ou maus contatos. 

9.5. Circuitos impressos protegidos contra corrosão. 

9.6. Fácil identificação de componentes e módulos. 

10. REQUISITOS COMPLEMENTARES: 

10.1. A empresa fornecedora deverá licenciar as estações 

portáteis junto à ANATEL, responsabilizando-se a SAP 

pelas taxas devidas. 

10.2. Apresentar certificado de homologação ou de registro 

que autoriza a operação do equipamento, expedido 

pela ANATEL. 

10.3. Declaração onde conste que os equipamentos 

ofertados atendem as normas do MINICOM com 

relação à emissão de frequências radioelétricas, bem 

como a Norma “MIL 810 C, D e E” no que concerne, 

principalmente, à robustez do equipamento no 

trabalho policial e à sujeição do mesmo às variações 

climáticas de temperatura e umidade referentes ao 

Estado de São Paulo. 

10.4. Declaração onde conste que os equipamentos 

ofertados cumprem os requisitos de compatibilidade 

eletromagnética descritos na Resolução ANATEL nº 

442, de 21/07/2006. 

10.5. Conforme especificado no artigo 39 do Regulamento 

anexo à Resolução ANATEL nº 242, cada transceptor 

deverá possuir o selo ANATEL, observando as regras 

de composição da logomarca ANATEL, Código de 

Homologação e Código de Barras. 

10.6. O selo ANATEL deverá estar afixado no produto em 

parte não removível, ser confeccionado com materiais 

compatíveis e duráveis, assim como apresentar, de 
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forma legível e indelével, as informações relativas à 

homologação e à identificação do produto. 

10.7. 02 (dois) jogos de software originais do fabricante, 

correspondentes à programação, reprogramação, 

alinhamento e ajustes dos equipamentos, para operar 

em computador padrão PC, devendo, ainda, durante o 

período de 10 anos, fornecerem 01 (um) jogo de 

software originais do fabricante, sempre que esse 

lançar nova versão. 

10.8. 02 (dois) jogos de interfaces e cabos USB, necessários 

à programação, reprogramação e execução de serviços 

de manutenção dos equipamentos. 

10.9. 02 (dois) equipamentos encriptadores portáteis de 

carregamento de chaves para programação, 

reprogramação e manutenção da chave de 

encriptação, com os respectivos cabos e interfaces, 

incluindo manuais em português. 

10.10. 01 (um) HD externo com capacidade de 

armazenamento de no mínimo 1 TB, com interface 

USB 3.0, alimentação por porta USB, taxa de 

transferência mínima de 480 Mbps ou superior, 

reconhecimento plug & play, suporte aos sistemas 

operacionais Windows 2000/XP/Vista /7/8, além de 

Linux, acompanhado de cabo USB, capa protetora e 

manual; 

10.11. 02 (dois) manuais de instalação e ajuste de 

programação, originais do fabricante, editados em 

língua portuguesa. 

10.12. 02 (dois) manuais técnicos detalhados de serviço do 

transceptor VHF/FM, todos originais do fabricante dos 

equipamentos, editados em língua portuguesa. 

10.13. 02 (dois) jogos completos de chaves (ferramentas), 

originais do fabricante, para abertura das tampas e 
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acesso interno às placas. 

10.14. A Contratada deverá ainda fornecer, na proporção de 

10% (dez por cento) referentes à quantidade de 

equipamentos fornecidos, os seguintes itens: 

10.14.1. Antena original idêntica à fornecida para o 

transceptor;  

10.14.2. Carregador de baterias idêntico ao fornecido 

para o transceptor;  

10.14.3. Knobs idênticos aos do transceptor portátil. 

10.15. A contratada fica obrigada a ministrar treinamento 

operacional, com carga horária mínima de 08 (oito) 

horas, para um grupo de 05 (cinco) pessoas, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento dos 

transceptores, devendo abordar no mínimo: 

 

10.15.1. Teoria básica de funcionamento; 

10.15.2. Prática de operação, explorando os seus 

recursos do equipamento; 

10.15.3. Programação (software) dos recursos 

operacionais;  

10.15.4. Alinhamento e ajustes necessários ao bom e 

perfeito funcionamento do equipamento;  

10.15.5. Prática de encriptação através de software, via 

OTAR (no sistema com controle inteligente e 

convencional digital) e via hardware de encriptação;  

10.15.6. O material didático a ser fornecido para cada 

aluno deverá ser editado em português do Brasil; 

10.16. Ficará a cargo da CONTRATADA fornecer sala de aula 

para o treinamento, ficando a cargo da Contratada os 

recursos necessários para a instrução, sendo que caso 

o curso seja realizado fora da cidade de São Paulo, a 

CONTRATADA de verá arcar com os custos de 
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transporte, alimentação e caso seja necessário o 

pernoite com a estadia. 

11. GARANTIA 

11.1. A garantia técnica do objeto licitado e seus acessórios 

deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, 

contados a partir da data de seu recebimento 

definitivo, sendo que nesse período deverá cobrir 

quaisquer problemas apresentados em decorrência de 

defeito de fabricação;  

11.2. A garantia técnica, quando acionada, deverá abranger 

o total restabelecimento do funcionamento do rádio, 

com o conserto do(s) equipamento(s) ou substituição 

do(s) mesmo(s), dentro do prazo máximo de 05 

(cinco) dias corridos, a contar da entrega do rádio no 

local designado pelo fornecedor isentando a Secretaria 

de Administração Penitenciária de quaisquer ônus 

relativos à mão-de-obra, fretes e taxas, enquanto 

perdurar seu período de vigência;  

11.3. Os serviços corretivos previstos em garantia técnica 

compreenderão o conserto, substituição de peças, 

medições, correções, ajustes e limpeza de todas as 

partes e dos circuitos eletrônicos dos rádios e antenas;  

11.4. A garantia deverá cobrir integralmente o bem 

adquirido, incluindo-se sua substituição total, se 

necessário for, quando defeitos relativos à fabricação 

do objeto licitado forem detectados. 

11.5. Para efeito de execução dos serviços da garantia 

técnica, a empresa licitante deverá indicar em sua 

proposta comercial, no mínimo 01 (um) local com sede 

no município de São Paulo, para onde poderão ser 

encaminhados os rádios que, durante o período de 

garantia, apresentarem defeito de fabricação;  

12. ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 
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12.1. Os locais de entrega estão estabelecidos no Termo de 

Referência, correndo por conta da Contratada as 

despesas de embalagem, seguro, transporte, 

montagem, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários decorrentes do fornecimento. 

12.2. Ficarão a cargo da Contratada, todos os custos 

relativos à embalagem e ao transporte dos 

transceptores, inclusive os devidos a taxas diversas, 

seguros, etc, não cabendo qualquer ônus à 

Contratante 

12.3. Todos os transceptores deverão ser embalados de 

forma suficiente para oferecer proteção contra choques 

mecânicos, intempéries, calor excessivo e outras 

formas de agressão aos equipamentos. O tamanho das 

embalagens deverá prever a facilidade de introdução 

dos volumes no local de entrega. 

12.4. Todas as embalagens individuais deverão ter etiquetas 

de identificação externas, contendo no mínimo: 

12.4.1. Conteúdo da embalagem; 

12.4.2. Número de série do equipamento; 

12.4.3. Procedência 

12.4.4. Posição e fragilidade da embalagem 

12.5. O carregamento e o descarregamento dos 

equipamentos ficam inteiramente por conta da 

contratada. 

12.6. Não serão aceitos equipamentos que contenham itens, 

partes ou quaisquer componentes que sejam produto 

de refabricação ou recondicionamento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Chefia de Gabinete 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/3206-4877 

29 

Item Quantidade Especificação 

02 132 

 

1. OBJETIVO 

1.1.Fixar os parâmetros técnicos para a aquisição de 

transceptores fixas, equipados com criptofonia digital e 

controle inteligente, com capacidade de operar na 

arquitetura padrão APCO-25, em modo analógico e digital, 

descrevendo suas particularidades e detalhes para emprego 

em redes de radiocomunicação da Secretaria da 

Administração Penitenciária. 

1.2.Os parâmetros eletrônicos de modulação digital e sinalização 

dos equipamentos a serem adquiridos deverão ser os 

definidos na Interface Aérea Comum do padrão aberto do 

Projeto APCO-25 da Associação de Oficiais de Comunicação 

de Segurança Pública (APCO – Association of Public Safety 

Communications Officials) e publicado na norma TSB102 4 

das séries TIA/EIA 5, 6. 

1.3.Para garantir a segurança das comunicações críticas e 

emergenciais, esses rádios deverão possuir a capacidade de 

criptografia eletrônica da voz, devendo ser obedecido o 

padrão DES-AES do projeto APCO-25. 

1.4.Permitir o emprego rápido e eficaz nas várias atividades da 

SAP utilizando os recursos eletrônicos de sinalização 

proporcionados por meio de transceptores digitais VHF/FM, 

sendo compatíveis com o padrão APCO-25  

1.5.O rádio digital deverá, quando operando no modo analógico, 

ser compatível operacionalmente com os transceptores 

analógicos em uso nas redes de radiocomunicação da SAP. 

2. COMPOSIÇÃO BÁSICA DO TRANSCEPTOR DIGITAL VHF/FM 

2.1.  O conjunto Transceptor Digital VHF/FM deverá ser 

constituído de: 

                                                                 
4 TSB  – Telecommunications Systems Bulletin  
5 TIA   – Telecommunications Industry Association  
6 EIA – Eletronics Industry Association 
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2.1.1.  01 (um) Equipamento rádio transmissor-receptor 

podendo ser montado em gabinete apropriado para 

operação sobre mesa; 

2.1.2.  01 (um) Microfone de mesa, do tipo pedestal, com 

tecla de transmissão e suporte;  

2.1.3.  Alto-falante incorporado ao transceptor ou externo, 

potência mínima de 03 (três) Watts; 

2.1.4.  01 (uma) Antena externa original do rádio, ou 

aprovada pelo fabricante mediante comprovação formal, 

tipo monopolo vertical, com base fixável em edificações, 

capaz de operar nas sub-faixas de frequências dentro do 

espectro de VHF de 149 a 174 MHz:  

2.1.4.1.  Tipo: monopolo vertical, mínimo de ¼ (um 

quarto) de onda; 

2.1.4.2.  Ganho mínimo: 3 dB;  

2.1.4.3.  Fixável ao telhado ou teto do local a ser 

instalado;  

2.1.5.  01 (um) cabo de alimentação CC (Corrente 

Contínua) completo, com terminais e porta fusível;  

2.1.6.  100 (cem) metros de cabo coaxial padrão RG 213, 

ou de superior qualidade; 

2.1.7.  01 (um) conjunto de conectores de RF 

(Radiofrequência) do transceptor e da antena por meio 

de cabo RG 213 ou superior;  

2.1.8.  01 (um) conjunto de suporte de fixação (tripé e 

haste metálicos), acompanhado das presilhas, parafusos 

e abraçadeiras de fixação para a antena externa;  

2.1.9.  01 (uma) fonte conversora de energia (fonte linear 

de alimentação CA-CC), 110/220VCA, automática;  

2.1.10. 01 (um) manual de operação impresso, editado em 

português do Brasil e em mídia eletrônica; 

2.1.11. 01 (um) sistema de proteção com centelhador e 

aterramento 
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3. CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS 

3.1.  Fácil manuseio e operação; 

3.2.  Operação em modo dual, digital ou analógico no mesmo 

rádio, programados por canal; 

3.3.  Indicadores de status operacional; 

3.4.  Número de canais - mínimo de 16 (dezesseis); 

3.5.  Visualização de canais/grupos de conversação e 

informações operacionais por meio de display frontal 

integrado ao corpo do rádio, com indicações alfanuméricas; 

3.6.  Varredura de canais – Possibilitar que o rádio monitore 

vários canais de uma lista programável e partic ipe de uma 

chamada assim que detectar atividade em qualquer um 

deles. Deve ser possível a varredura de canais digitais e 

analógicos simultaneamente; 

3.7.  Possuir a capacidade de ser reprogramado via Over-the-

air-rekeying – OTAR, de acordo com as normas APCO 

TSB102 e em modo compatível com sistemas de 

reprogramação aérea OTAR, por meio de ondas rádio 

elétricas, e fisicamente por dispositivo encriptador, com a 

finalidade de inserir, modificar ou desabilitar as chaves de 

segurança que provêm a criptografia dos dados e de voz. 

3.8.  Capacidade de operação rádio a rádio (ponto – a – 

ponto), sem a utilização de infraestrutura nos modos digital 

e analógico; 

3.8.1.  Número de chaves para encriptação – mínimo de 16 

(dezesseis); e 

3.8.2.  Controles do painel: 

3.8.3.  Liga – desliga; 

3.8.4.  Volume; 

3.8.5.  Silenciador de recepção; 

3.8.6.  Seletor de canais; 

3.8.7.  Botões de programação para acionamento dos 

principais recursos do rádio; e 
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3.8.8.  Botão de acionamento de alarme de emergência. 

4. RECURSOS OPERACIONAIS EM MODO DIGITAL 

4.1.  Possuir a capacidade de enviar e receber sinalização de 

identificação eletrônica do rádio, permitindo a identificação 

dos rádios chamadores por meio do visor;  

4.2.  Possuir a capacidade de enviar a sinalização de alarme 

de emergência, com o pressionamento do botão específico 

para esta função. O rádio deverá enviar a sinalização de 

emergência até receber a sinalização de reconhecimento de 

proveniente do sistema;  

4.3.  Possuir a capacidade de originar e receber chamadas 

privativas por meio do teclado; 

4.4.  Possuir a capacidade de originar e receber alertas de 

chamada por meio do teclado;  

4.5.  Possuir a capacidade de ser habilitado e desabilitado 

remotamente a partir de um comando específico iniciado 

pelo sistema;  

4.6.  O equipamento deverá possuir a capacidade de operar 

em modo de encriptação digital, mediante inserção de chave 

e programação eletrônica, no padrão “APCO 25 DES-AES”, 

para comunicação segura e sigilosa;  

4.7.  Possuir a capacidade de receber simultaneamente, 

mediante programação externa, no mínimo, 16 (dezesseis) 

chaves de encriptação, a fim de permitir que o rádio opere 

com mais de uma chave de encriptação em posições 

diferenciadas de canais de RF;  

5. RECURSOS OPERACIONAIS EM MODO INTELIGENTE 

5.1.O transceptor deverá ser programado (via Software) para 

operar em modo de controle inteligente, na sub-faixa de VHF 

(149 a 174 MHz), devendo ser compat ível com os padrões 

eletrônicos de sinalização do padrão APCO-25, utilizando os 

recursos que o sistema permita em especial os recursos de 

identificação do rádio originador da chamada (PTT-ID), 
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chamada de grupo, chamada de emergência, inibição 

seletiva de rádio, chamada privativa, chamada multigrupo, 

reprogramação OTAR e chamada de interconexão telefônica.  

5.2.Permitir ao transceptor realizar “Chamada de Emergência”.  

5.3.Permitir ao transceptor realizar e responder “Chamada Geral” 

(Multigrupo), sem a necessidade de seleção de grupo.  

5.4.Permitir ao transceptor realizar e receber “Chamadas 

Privativas”, sendo a conversação limitada às duas unidades 

de rádio (origem - destinatária).  

5.5.Permitir ao transceptor realizar e receber “Alertas de 

Chamadas” a todas as demais unidades móveis, portáteis e 

fixas que compõem a rede de rádio de controle inteligente 

em operação na SAP.  

5.6.Permitir ao transceptor realizar e receber “chamadas 

telefônicas” da Rede Telefônica Pública, via sistema.  

5.7.Os transceptores, quando não estiverem vinculados em uma 

sequência de mensagens, deverão monitorar o Canal de 

Controle do Sistema que os oriente quanto ao “Status” do 

Sistema (conceito de sinalização por Canal de Controle 

Dedicado).  

5.8.A inicialização de uma chamada pelos transceptores deverá 

ser feita pelo modo “Aperte para Falar” (PTT), que solicitará 

um canal de conversação (VOZ) por meio do Canal de 

Controle.  

5.9.Permitir ao transceptor, no caso de Sistema ocupado, tentar 

o reacesso automático até que o mesmo seja concluído.  

5.10.  Permitir ao transceptor a recepção de sinalização, por 

meio de indicação sonora, que a mesma se encontra em fila 

de espera “aguardando liberação de canal”.  

5.11.  O transceptor deverá utilizar o Canal de Comunicação, 

de forma aleatória, a ser designado pelo Sistema durante a 

conversação.  

5.12.  Permitir ao transceptor decodificar as instruções 
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transmitidas pelo Canal de Controle ao Endereço de Grupo 

de Conversação ao qual esteja engajado e direcioná-lo ao 

Canal de Comunicação designado pela sinalização do 

sistema.  

5.13.  Permitir ao transceptor, quando for extraviado, sua 

desabilitação completa, tanto a transmissão quanto a 

recepção, por meio de comando da Central de Controle 

Eletrônico do Sistema de controle inteligente, via 

radiofrequência, de forma que deverá haver a confirmação 

desse comando pelo equipamento extraviado.  

5.14.  Permitir ao transceptor, por meio de comando da 

Central de Controle Eletrônico do Sistema de controle 

inteligente, via radiofrequência, a reprogramação de chaves 

criptografia, via sistema OTAR.  

5.15.  Permitir ao transceptor que foi extraviado, quando de 

sua recuperação, sua reabilitação completa, tanto da 

transmissão quanto da recepção, por meio de comando da 

Central de Controle Eletrônico do Sistema de controle 

inteligente, via radiofrequência, de forma que deverá haver a 

confirmação desse comando pelo equipamento.  

5.16.  Permitir ao transceptor estabelecer comunicação 

convencional, ponto-a-ponto, dentro ou fora da área de 

cobertura do Sistema.  

5.17.  Possuir o número de grupos de conversação (modo de 

controle inteligente) e/ou canais de RF (modo convencional): 

mínimo de 48 (quarenta e oito), indicados por mostrador 

digital alfanumérico (display). 

6. RECURSOS OPERACIONAIS EM MODO ANALÓGICO 

6.1.  Abertura do silenciamento do receptor controlada por 

portadora, sub-tom analógico e sub-tom digital, selecionável 

por meio de programação prévia para cada canal via 

computador PC. 

7. CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS BÁSICAS 
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7.1.  Faixa de frequência: 149 a 174 MHz; 

7.2.  Tipo de emissão - modo analógico: menor que 20K0; 

7.3.  Tipo de emissão (modo digital): menor que 12K0; 

7.4.  Largura do canal de RF: 12,5 / 20 / 25 KHz com 

programação dentro da faixa acima (simplex e/ou 

semiduplex); 

7.5.  Espaçamento entre canais (TX e RX), de acordo com a 

norma em vigor; 

7.6.Alimentação 13,8 VCC e com polaridade negativa no chassi 

permitindo variação elétrica de 15% a 20%; 

7.7.  Saída para alto falante externo; 

7.8.  Tecnologia baseada em microprocessador; 

7.9.  Geração e controle de frequência por meio de 

Sintetizador;  

7.10.  Abertura do silenciamento para cada canal do receptor 

por meio de portadora e sub-tom digital (DCS), devendo ser 

selecionável e programável, mediante acesso externo, via 

computador PC; 

7.11.  A identificação eletrônica do transceptor no modo digital 

deverá ser fornecida pelo circuito eletrônico original do 

próprio equipamento, não se admitindo inclusão de circuitos 

(internos ou externos), placas adicionais ou complementares 

ao equipamento; 

7.12.  Proteção contra: 

7.12.1. sobretensão de alimentação acima da variação 

permitida; 

7.12.2. inversão de polaridade; 

7.12.3. variação de impedância de RF por descasamento 

de antena; 

7.12.4. potência do transmissor acima do limite nominal 

do modelo; e 

7.12.5. acionamento contínuo do transmissor por tempo 

superior ao permitido, reciclável em cada acionamento, 
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com aviso sonoro ao usuário de “tempo esgotado” (T.O T 

Programável). 

7.12.6. Memória eletrônica para programação e 

reprogramação da(s) frequência(s) de operação e dos 

recursos operacionais, por meio de aplicativo eletrônico 

(software) acesso externo via computador tipo PC. 

8. CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS ESPECÍFICAS 

8.1.  TRANSMISSOR 

8.1.1.  faixa de frequência: 149 MHz a 174 MHz; 

8.1.2.  estabilidade de frequência 2 ppm, ou melhor, 

dentro da faixa de - 10 ºC a + 60 ºC; 

8.1.3.  desvio de  5 KHz para 100% de modulação; 

8.1.4.  atenuação para emissão de harmônicos e espúrios 

em relação à portadora: 70 dB ou melhor; 

8.1.5.  potência de saída 45 Watts nominais na alimentação 

de 13,8 VCC, com ajuste programável; e 

8.1.6.  impedância de saída de 50 . 

8.2.  RECEPTOR: 

8.2.1.  faixa de frequência: 149 MHz a 174 MHz; 

8.2.2.  estabilidade de frequência 5 ppm, ou melhor, 

dentro da faixa de - 10 ºC a + 60 ºC; 

8.2.3.  sensibilidade em modo digital: 0,35 V (microvolt) 

ou melhor para 5% de taxa de erro de bit (BER); 

8.2.4.  sensibilidade em modo analógico: 0,35 V 

(microvolt) ou melhor para 12 dB SINAD; 

8.2.5.  seletividade de 65 dB ou melhor; 

8.2.6.  rejeição a espúrios: 65 dB ou melhor; 

8.2.7.  potência de áudio, mínima de 3 Watts (mínimo), 

com até 3% de distorção; 

8.2.8.  Resposta de áudio de 300 Hz a 3.000 Hz com curva 

de resposta adequada; e 

8.2.9.  Impedância de entrada 50 . 

8.3.  SINTETIZADOR: 
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8.3.1.  oscilador controlado por tensão operando em VHF, 

ou por processo superior; 

8.3.2.  rigidez mecânica suficiente para não captação de 

vibrações; e 

8.3.3.  controle de frequência por memória programável e 

reprogramável eletricamente mediante programação por 

meio de computador. 

9. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS 

9.1.  Equipamento rádio transmissor-receptor; 

9.2.  Gabinete à prova de umidade, corrosão e queda, de 

acordo MIL-STD 810; 

9.3.  Ergonometria que permita: 

9.3.1.  Estrutura sem cantos vivos ou cortes de chapa que, 

de qualquer modo ofereçam perigo aos operadores; 

9.3.2.  Facilidade de visualização e acesso aos controles do 

painel; 

9.4.  Acústica - boa resposta de áudio do alto falante;  

9.5.  Identificações do proprietário: 

9.5.1.  Inscrição “SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA - SAP” serigrafada na tampa superior 

do equipamento; 

9.5.2.  Número de série do equipamento gravado em seu 

chassi ou fixado a ele por meio de etiqueta adesiva; 

9.6.  Dissipação Térmica - compatível com o calor gerado 

dentro do regime intermitente da operação na base 20% TX 

e 80% RX; 

9.7.  Cabeação e acessórios em tamanho e quantidade 

compatíveis para a instalação; e 

9.8.  A antena deverá ser homologada pelo órgão competente 

e aprovada pelo fabricante mediante comprovação, 

respeitando-se a sub-faixa e potência definida pela 

Contratante. 

10.REQUISITOS COMPLEMENTARES 
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10.1.  A empresa fornecedora deverá licenciar as estações 

portáteis junto à ANATEL, responsabilizando-se a SAP pelas 

taxas devidas. 

10.2.  Apresentar certificado de homologação ou de registro 

que autoriza a operação do equipamento, expedido pela 

ANATEL. 

10.3.  Declaração onde conste que os equipamentos 

ofertados atendem as normas do MINICOM com relação à 

emissão de frequências radioelétricas, bem como a Norma 

“MIL 810 C, D e E” no que concerne, principalmente, à 

robustez do equipamento no trabalho policial e à sujeição do 

mesmo às variações climáticas de temperatura e umidade 

referentes ao Estado de São Paulo.  

10.4.  Declaração onde conste que os equipamentos 

ofertados cumprem os requisitos de compatibilidade 

eletromagnética descritos na Resolução ANATEL nº 442, de 

21/07/2006. 

10.5.  Conforme especificado no artigo 39 do Regulamento 

anexo à Resolução ANATEL nº 242, cada transceptor deverá 

possuir o selo ANATEL, observando as regras de composição 

da logomarca ANATEL, Código de Homologação e Código de 

Barras. 

10.6.  O selo ANATEL deverá estar afixado no produto em 

parte não removível, ser confeccionado com materiais 

compatíveis e duráveis, assim como apresentar, de forma 

legível e indelével, as informações relativas à homologação e 

à identificação do produto. 

10.7.  02 (dois) jogos de software originais do fabricante, 

correspondentes à programação, reprogramação, 

alinhamento e ajustes dos equipamentos, para operar em 

computador padrão PC, devendo, ainda, durante o período 

de 10 anos, fornecerem 01 (um) jogo de software originais 

do fabricante, sempre que esse lançar nova versão. 
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10.8.  02 (dois) jogos de interfaces e cabos USB, necessários 

à programação, reprogramação e execução de serviços de 

manutenção dos equipamentos. 

10.9.  02 (dois) equipamentos encriptadores portáteis de 

carregamento de chaves para programação, reprogramação 

e manutenção da chave de encriptação, com os respectivos 

cabos e interfaces, incluindo manuais em português. 

10.10.  01 (um) HD externo com capacidade de 

armazenamento de no mínimo 1 TB, com interface USB 3.0, 

alimentação por porta USB, taxa de transferência mínima de 

480 Mbps ou superior, reconhecimento plug & play, suporte 

aos sistemas operacionais Windows 2000/XP/Vista /7/8, 

além de Linux, acompanhado de cabo USB, capa protetora e 

manual; 

10.11.  02 (dois) Manuais de Programação, impressos, 

editados em português e em mídia eletrônica. 

10.12.  02 (dois) Manuais Técnicos, impressos, editados em 

português e em mídia eletrônica; 

10.13.  02 (dois) jogos completos de chaves (ferramentas), 

originais do fabricante, para abertura das tampas e acesso 

interno às placas. 

10.14.  A Contratada deverá ainda fornecer, na proporção de 

10% (dez por cento) referentes à quantidade de 

equipamentos fornecidos, os seguintes itens: 

10.14.1.  Microfone de mesa para transceptores fixos;  

10.14.2.  Antena externa homologada pelo órgão 

competente e aprovada pelo fabricante;  

10.14.3.  Alto-falantes;  

10.14.4.  Cabo de alimentação DC;  

10.14.5.  Fonte conversora.  

10.14.6.  Knobs do painel frontal do transceptor fixo. 

10.15.  A contratada fica obrigada a ministrar treinamento 

operacional, com carga horária mínima de 08 (oito) horas, 

para um grupo de 05 (cinco) pessoas, no prazo máximo de 
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05 (cinco) dias após o recebimento dos transceptores, 

devendo abordar no mínimo: 

10.15.1.  Teoria básica de funcionamento; 

10.15.2.  Prática de operação, explorando os seus 

recursos do equipamento; 

10.15.3.  Programação (software) dos recursos 

operacionais;  

10.15.4.  Alinhamento e ajustes necessários ao bom e 

perfeito funcionamento do equipamento;  

10.15.5.  Prática de encriptação por meio de software, via 

OTAR (no sistema com controle inteligente e 

convencional digital) e via hardware de encriptação;  

10.15.6.  O material didático a ser fornecido para cada 

aluno deverá ser editado em português do Brasil; 

10.15.7.  Ficará a cargo da CONTRATADA fornecer sala de 

aula para o treinamento, ficando a cargo da Contratada 

os recursos necessários para a instrução, sendo que caso 

o curso seja realizado fora da cidade de São Paulo, a 

CONTRATADA de verá arcar com os custos de 

transporte, alimentação e caso seja necessário o 

pernoite com a estadia. 

11.GARANTIA 

11.1.  A garantia técnica, quando acionada, deverá abranger 

o total restabelecimento do funcionamento do rádio, com o 

conserto do(s) equipamento(s) ou substituição do(s) 

mesmo(s), dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos, a contar da entrega do rádio no local designado 

pelo fornecedor isentando a Secretaria de Administração 

Penitenciária de quaisquer ônus relativos à mão-de-obra, 

fretes e taxas, enquanto perdurar seu período de vigência;  

11.2.  Os serviços corretivos previstos em garantia técnica 

compreenderão o conserto, substituição de peças, medições, 

correções, ajustes e limpeza de todas as partes e dos 
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circuitos eletrônicos dos rádios e antenas;  

11.3.  A garantia deverá cobrir integralmente o bem 

adquirido, incluindo-se sua substituição total, se necessário 

for, quando defeitos relativos à fabricação do objeto licitado 

forem detectados. 

11.4.  Para efeito de execução dos serviços da garantia 

técnica, a empresa licitante deverá indicar em sua proposta 

comercial, no mínimo 01 (um) local com sede no município 

de São Paulo, para onde poderão ser encaminhados os 

rádios que, durante o período de garantia, apresentar defeito 

de fabricação;  

12.ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 

12.1.  Os locais de entrega estão estabelecidos no Termo de 

Referência, correndo por conta da Contratada as despesas de 

embalagem, seguro, transporte, montagem, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 

fornecimento. 

12.2.  Ficarão a cargo da Contratada, todos os custos 

relativos à embalagem e ao transporte dos transceptores, 

inclusive os devidos a taxas diversas, seguros, etc, não 

cabendo qualquer ônus à Contratante 

12.3.  Todos os transceptores deverão ser embalados de 

forma suficiente para oferecer proteção contra choques 

mecânicos, intempéries, calor excessivo e outras formas de 

agressão aos equipamentos. O tamanho das embalagens 

deverá prever a facilidade de introdução dos volumes no 

local de entrega. 

12.4.  Todas as embalagens individuais deverão ter etiquetas 

de identificação externas, contendo no mínimo: 

12.4.1. Conteúdo da embalagem; 

12.4.2. Número de série do equipamento; 

12.4.3. Procedência 

12.4.4. Posição e fragilidade da embalagem 
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12.5.  O carregamento e o descarregamento dos 

equipamentos ficam inteiramente por conta da contratada. 

12.6.  Não serão aceitos equipamentos que contenham itens, 

partes ou quaisquer componentes que sejam produto de 

refabricação ou recondicionamento. 

13.INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

13.1.  O prazo limite para a conclusão da instalação dos 

transceptores fixos será de até 90 (noventa) dias corridos, 

contados a partir da data de entrega dos equipamentos, 

podendo ser prorrogado a pedido e a critério da Contratante, 

devendo a Contratada arcar com todos os custos relativos à 

instalação, não cabendo quaisquer ônus à Contratante. 

13.2.  Os transceptores deverão ser instalados nas Unidades 

Prisionais utilizando-se de cabos e antenas de acordo com as 

especificações do fabricante e por instalador homologado 

pelo fabricante do equipamento, contemplando todos os 

materiais e acessórios para conexão dos transceptores, 

inclusive retificador com bateria de 12V DC, 60A, 

conversores/centelhadores com aterramento nos casos em 

que se apliquem. 

13.3.  O transporte dos equipamentos, a mão-de-obra 

especializada, instrumentos e materiais necessários à 

realização da instalação dos rádios, serão de 

responsabilidade e ônus da Contratada, devendo submeter 

formalmente à Contratante, antes do início das instalações, a 

qualificação técnica dos profissionais para a realização dos 

serviços; 

13.4.  Será de responsabilidade e ônus da Contratada o 

fornecimento de todas as peças e acessórios necessários 

para a instalação de proteção contra surto da linha coaxial, 

bem como a execução das adequações da rede elétrica 

utilizada pelo Transceptor Fixo, bem como do aterramento 

desse equipamento e apontamento de sistema irradiante. 
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13.5.  Em até 03 (três) dias úteis após a conclusão da 

instalação dos equipamentos, tanto estes quanto seus 

acessórios serão submetidos a testes de aceitação, por 

técnicos da DISAP, verificando-se nessa ocasião se atendem 

plenamente as exigências constantes desta Especificação 

Técnica.  

 

 

 

3 – LOCAL DE ENTREGA: 

3.1. Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado da Sede da Secretaria da 

Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, 

Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP, correndo por conta da contratada todas 

as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, decorrentes do fornecimento. 

3.2. Todos os transceptores deverão ser embalados de forma suficiente para 

oferecer proteção contrachoques mecânicos, intempéries, calor excessivo e outras 

formas de agressão aos equipamentos. O tamanho das embalagens deverá prever 

a facilidade de introdução dos volumes no local de entrega. 

3.3. Todas as embalagens individuais deverão ter etiquetas de identificação 

externas. 

3.4. O carregamento e o descarregamento dos equipamentos ficam inteiramente 

por conta da Contratada. 

3.5. Não serão aceitos equipamentos que contenham itens, partes ou quaisquer 

componentes que sejam produto de refabricação ou recondicionamento. 

 

4. LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ITEM 02 (TRASCEPTORES FIXOS): 

4.1. As instalações dos transceptores fixos deverão ser realizadas nas seguintes 

unidades prisionais: 

 

Tabela 1 

COORD TIPO CIDADE UNIDADE PRISIONAL 
Qtd Rádios 

Fixos 

COREMET
RO CDP Guarulhos 

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "ASP GIOVANI MARTINS 
RODRIGUES" DE GUARULHOS I 1 

COREMET

RO CDP Guarulhos CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE GUARULHOS II  1 

COREMET
RO CDP 

Itapecerica 
da Serra 

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "ASP NILTON CELESTINO" 
DE ITAPECERICA DA SERRA  1 
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COREMET

RO CDP Mauá CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE MAUÁ  1 
COREMET

RO CDP Osasco 

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "ASP VANDA RITA BRITO 

DO REGO" DE OSASCO II  1 

COREMET
RO CDP Osasco 

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "EDERSON VIEIRA DE 
JESUS" DE OSASCO I 1 

COREMET
RO CDP 

Santo 
André CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SANTO ANDRÉ  1 

COREMET

RO CDP 

São 
Bernardo 

do Campo 

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "DR. CALIXTO ANTONIO" 

DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  1 

COREMET
RO CDP São Paulo CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE VILA INDEPENDÊNCIA  1 

COREMET
RO CDPF 

Franco da 
Rocha 

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA FEMININO DE FRANCO DA 
ROCHA 1 

COREMET
RO CPP 

Franco da 
Rocha 

CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE FRANCO DA 
ROCHA  1 

COREMET

RO CPP São Paulo 

CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE SÃO MIGUEL 

PAULISTA  1 

COREMET
RO CPPF São Paulo 

CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA FEMININA "DRA. 
MARINA MARIGO CARDOSO DE OLIVEIRA" DO BUTANTAN  1 

COREMET
RO PEN 

Franco da 
Rocha 

PENITENCIÁRIA "MÁRIO MOURA DE ALBUQUERQUE DE FRANCO 
DA ROCHA I 1 

COREMET
RO PEN 

Franco da 
Rocha PENITENCIÁRIA "NILTON SILVA" DE FRANCO DA ROCHA II  1 

COREMET
RO PEN 

Franco da 
Rocha PENITENCIÁRIA DE FRANCO DA ROCHA III  1 

COREMET

RO PEN Guarulhos PENITENCIÁRIA "ADRIANO MARREY" DE GUARULHOS II  1 

COREMET
RO PEN Guarulhos PENITENCIÁRIA "JOSÉ PARADA NETO" DE GUARULHOS I  1 

COREMET
RO PEN São Paulo 

PENTENCIÁRIA "ASP JOAQUIM FONSECA LOPES" DE 
PARELHEIROS  1 

COREMET
RO PENF São Paulo PENITENCIÁRIA FEMININA DA CAPITAL  1 

COREMET

RO PENF São Paulo PENITENCIÁRIA FEMININA DE SANTANA  2 

CRN CDP Bauru CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE BAURU  1 

CRN CDP Franca CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE FRANCA  1 

CRN CDP 
Ribeirão 
Preto CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE RIBEIRÃO PRETO  1 

CRN CDP Serra Azul  CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SERRA AZUL 1 

CRN CPP Bauru 
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA "DR. ALBERTO 
BROCCHIERI" DE BAURU I 1 

CRN CPP Bauru 
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA "DR. EDUARDO DE 
OLIVEIRA VIANA" DE BAURU II  1 

CRN CPP Bauru 
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA "PROF. NOÉ 
AZEVEDO" DE BAURU III 1 
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CRN PEN 

Álvaro de 

Carvalho 

PENITENCIÁRIA "VALEMTIM ALVES DA SILVA" DE ALVARO DE 

CARVALHO  1 

CRN PEN Araraquara 

PENITENCIÁRIA "DR. SEBASTIÃO MARTINS SILVEIRA" DE 

ARARAQUARA 1 

CRN PEN 
Avanhanda
va PENITENCIÁRIA DE AVANHANDAVA  1 

CRN PEN Avaré PENITENCIÁRIA "DR. PAULO LUCIANO DE CAMPOS"DE AVARÉ I  1 

CRN PEN Avaré 
PENITENCIÁRIA "NELSON MARCONDES DO AMARAL" DE AVARÉ 
II  1 

CRN PEN Balbinos 
PENITENCIÁRIA "RODRIGO DOS SANTOS FREITAS" DE BALBINOS 
I 1 

CRN PEN Balbinos PENITENCIÁRIA DE BALBINOS II  1 

CRN PEN Getulina PENITENCIÁRIA "OSIRIS SOUZA E SILVA" DE GETULINA  1 

CRN PEN Guariba PENITENCIÁRIA DE GUARIBÁ 1 

CRN PEN Iaras PENITENCIÁRIA "ORLANDO BRANDO FILINTO" DE IARAS  1 

CRN PEN Itaí PENITENCIÁRIA "CABO PM MARCELO PIRES DA SILVA" DE ITAÍ  1 

CRN PEN Marília PENITENCIÁRIA DE MARÍLIA  1 

CRN PEN Pirajuí PENITENCIÁRIA "DR. LUIZ GONZAGA VIEIRA" DE PIRAJUÍ II  1 

CRN PEN Pirajuí 
PENITENCIÁRIA "DR. WALTER FARIA PEREIRA DE QUEIRÓZ" DE 
PIRAJUÍ I 1 

CRN PEN Reginópolis 
PENITENCIÁRIA COMPACTA “SARGENTO PM ANTONIO LUIZ 
SOUZA” DE REGINÓPOLIS I  1 

CRN PEN Reginópolis 
PENITENCIÁRIA COMPACTA “TENENTE PM JOSÉ ALFREDO 
CINTRA BORIN” DE REGINÓPOLIS II 1 

CRN PEN 

Ribeirão 

Preto PENITENCIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO  1 

CRN PEN Serra Azul  PENITENCIÁRIA COMPACTA DE SERRA AZUL I  1 

CRN PEN Serra Azul  PENITENCIÁRIA COMPACTA DE SERRA AZUL II  1 

CRN PENF 
Ribeirão 
Preto PENITENCIÁRIA FEMININA DE RIBEIRÃO PRETO  1 

CVL CDP 
Caraguatat
uba 

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIO "DR. JOSÉ EDUARDO 
MARIZ DE OLIVEIRA" DE CARAGUATUBA  1 

CVL CDP 

Mogi das 

Cruzes CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE MOGI DAS CRUZES  1 

CVL CDP 
São José 
dos Campos CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  1 

CVL CDP São Vicente 
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "LUIS CÉSAR LACERDA" DE 
SÃO VICENTE  1 

CVL CDP Suzano CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SUZANO  1 

CVL CDP Taubaté   1 

CVL CPP Mongaguá 

CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA "RUBENS ALEIXO 

SENDIN" DE MONGAGUÁ  1 

CVL CPP Tremembé 
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA "DR.EDGARD 
MAGALHÃES NORONHA" DE TREMEMBÉ  1 

CVL HSP Taubaté 
HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMANTO PSIQUIATRICO "DR. 
ARNALDO AMADO FERREIRA" DE TAUBATÉ 1 
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CVL PEN Potim PENITENCIÁRIA COMPACTA DE POTIM I  1 

CVL PEN Potim PENITENCIÁRIA COMPACTA DE POTIM II  1 

CVL PEN São Vicente 
PENITENCIÁRIA "DR. GERALDO DE ANDRADE VIEIRA" DE SÃO 
VICENTE I 1 

CVL PEN São Vicente PENITENCIÁRIA DE SÃO VICENTE II  1 

CVL PEN Tremembé 

PENITENCIÁRIA "DR. JOSÉ AUGUSTO CÉSAR SALGADO" DE 

TREMEMBÉ II  1 

CVL PEN Tremembé 
PENITENCIÁRIA "DR. TARCISO LEONCE PINHEIRO CINTRA" DE 
TREMEMBÉ I 1 

CVL PENF Tremembé 
PENITENCIÁRIA FEMININA "SANTA MARIA EUFRÁSIA PELLETIER" 
DE TREMEMBÉ 1 

CS HSP 
Franco da 
Rocha 

HOSPITAL DE CUSTÓDIA "PROF. ANDRÉ TEIXEIRA LIMA" DE 
FRANCO DA ROCHA I 1 

CS HSP 
Franco da 
Rocha HOSPITAL DE CUSTÓDIA DE FRANCO DA ROCHA II  1 

     
CRO CDP Caiuá 

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "TÁCIO APARECIDO 
SANTANA" DE CAIUÁ  

1 

CRO CDP 
São José do 

Rio Preto 
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  1 

CRO CPP Pacaembu CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE PACAEMBU 1 

CRO CPP Valparaiso CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO 1 

CRO PEN Andradina PENITENCIÁRIA DE ANDRADINA  1 

CRO PEN Assis PENITENCIÁRIA DE ASSIS  1 

CRO PEN Dracena 
PENITENCIÁRIA COMPACTA “ASP ADRIANO AP. DE PIERI” DE 
DRACENA  

1 

CRO PEN 
Flórida 

Paulista 
PENITENCIÁRIA COMPACTA DE FLÓRIDA PAULISTA 1 

CRO PEN Irapuru PENITENCIÁRIA COMPACTA DE IRAPURU  1 

CRO PEN 
Junqueiróp

olis 
PENITENCIÁRIA DE JUNQUEIRÓPOLIS  1 

CRO PEN Lavínia 
PENITENCIÁRIA COMPACTA "ASP PAULO GUIMARÃES" DE 
LAVÍNIA III  

1 

CRO PEN Lavínia 
PENITENCIÁRIA COMPACTA "LUIS APARECIDO FERNANDES" DE 

LAVÍNIA II  
1 

CRO PEN Lavínia 
PENITENCIÁRIA COMPACTA "VEREADOR FREDERICO GEOMETTI" 

DE LAVÍNIA I  
1 

CRO PEN Lucélia PENITENCIÁRIA DE LUCÉLIA  1 

CRO PEN 
Marabá 
Paulista 

PENITENCIÁRIA COMPACTA "JOÃO AUGUSTINHO PANUCCI" DE 
MARABÁ PAULISTA  

1 

CRO PEN 
Martinópoli

s 

PENITENCIÁRIA "TACYAN MENEZES DE LUCENA" DE 

MARTINÓPOLIS  
1 

CRO PEN 
Mirandópol

is 

PENITENCIÁRIA "ASP LINDOLFO TERÇARIOL FILHO" DE 

MIRANDÓPOLIS II 
1 

CRO PEN 
Mirandópol

is 
PENITENCIÁRIA "NESTOR CANOA" DE MIRANDÓPOLIS I  1 
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CRO PEN 
Osvaldo 

Cruz 
PENITENCIÁRIA COMPACTA DE OSVALDO CRUZ  1 

CRO PEN Pacaembu PENITENCIÁRIA DE PACAEMBU  1 

CRO PEN 
Paraguaçu 

Paulista 
PENITENCIÁRIA COMPACTA DE PARAGUAÇU PAULISTA  1 

CRO PEN Pracinha PENITENCIÁRIA COMPACTA DE PRACINHA  1 

CRO PEN 
Presidente 
Bernardes 

PENITENCIÁRIA “SILVIO Y. HINORARA” DE PRESIDENTE 
BERNARDES  

1 

CRO PEN 
Presidente 
Prudente 

PENITENCIÁRIA “WELLINGTON RODRIGO SEGURA” DE 
PRESIDENTE PRUDENTE  

1 

CRO PEN 
Presidente 

Venceslau 

PENITENCIÁRIA "MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA" 

DE PRESIDENTE VENCESLAU II  
1 

CRO PEN 
Presidente 

Venceslau 

PENITENCIÁRIA "ZWINGLIO FERREIRA" DE PRESIDENTE 

VENCESLAU  
1 

CRO PEN Riolândia PENITENCIÁRIA "JOÃO BATISTA DE SANTANA" DE RIOLÂNDIA  1 

CRO PEN 
Tupi 

Paulista 
PENITENCIÁRIA COMPACTA DE TUPI PAULISTA  1 

CRO PEN Valparaiso PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO  1 

CRC CDP Americana CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE AMERICANA  1 

CRC CDP Campinas CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CAMPINAS  1 

CRC CDP Hortolândia CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE HORTOLÂNDIA  1 

CRC CDP Jundiaí CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE JUNDIAÍ  1 

CRC CDP Piracicaba 
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "NELSON FURLAN" DE 
PIRACICABA  

1 

CRC CDP Sorocaba CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SOROCABA  1 

CRC CPP Campinas 
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA "PROF. ATALIBA 

NOGUEIRA" DE CAMPINAS  
1 

CRC CPP Hortolândia CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE HORTOLÂNDIA I 1 

CRC PEN Casa Branca PENITENCIÁRIA "JOAQUIM DE SYLOS CINTRA" DE CASA BRANCA  1 

CRC PEN Guareí PENITENCIÁRIA COMPACTA "NELSON VIEIRA" DE GUAREÍ I  1 

CRC PEN Guareí PENITENCIÁRIA COMPACTA DE GUAREÍ II  1 

CRC PEN Hortolândia 
PENITENCIÁRIA "ODETE LEITE DE CAMPOS CRITTER" DE 
HORTOLÂNDIA II 

1 

CRC PEN Hortolândia PENITENCIÁRIA DE HORTOLÂNDIA III  1 

CRC PEN Iperó PENITENCIÁRIA "ODON RAMOS MARANHÃO" DE IPERÓ  1 

CRC PEN Itapetininga 
PENITENCIÁRIA DE "JAIRO DE ALMEIDA BUENO" DE 
ITAPETININGA I 

1 

CRC PEN Itapetininga PENITENCIÁRIA DE ITAPETININGA II  1 

CRC PEN Itirapina 
PENITENCIÁRIA "DR. ANTONIO DE QUEIROZ FILHO" DE 

ITIRAPINA I 
1 

CRC PEN Itirapina 
PENITENCIÁRIA "JOÃO BATISTA DE ARRUDA SAMPAIO" DE 

ITIRAPINA II 
1 
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CRC PEN Sorocaba 
PENITENCIÁRIA "DR. ANTONIO DE SOUZA NETO" DE SOROCABA 

II 
1 

CRC PEN Sorocaba PENITENCIÁRIA "DR. DANILO PINHEIRO" DE SOROCABA I  1 

CRC PENF Campinas PENITENCIÁRIA FEMININA DE CAMPINAS  1 

CRO CRP 
Presidente 
Bernardes 

CENTRO DE READAPTAÇÃO PENITENCIÁRIA "DR. JOSÉ ISMAEL 
PEDROSA" DE PRESIDENTE BERNARDES  

1 

CRC CDP Aguaí CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA  DE AGUAÍ  1 

CRC CDP Limeira CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE LIMEIRA  1 

CRC CDP 

Santa Cruz 

da 
Conceição 

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SANTA CRUZ DA 
CONCEIÇÃO  

1 

CRN CDP 
Álvaro de 
Carvalho 

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ÁLVARO DE CARVALHO  1 

CRN CDP Gália CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE GÁLIA I  1 

CRN CDP Gália CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE GÁLIA II  1 

CRO CDP Caiuá CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CAIUÁ  1 

CRO CDP Lavínia CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE LAVÍNIA  1 

CRO CDP 
Nova 

Independên
cia 

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE NOVA INDEPENDÊNCIA  1 

CRO CDP Pacaembu CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE PACAEMBU I  1 

CRO CDP Pacaembu CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE PACAEMBU II  1 

CRO CDP 
Paulo de 

Faria 
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE PAULO DE FARIA  1 

CVL CDP Registro CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE REGISTRO  1 

CVL PEN São Vicente PENITENCIÁRIA FEMININA DE SÃO VICENTE 1 

                                                                                                                                                                TOTAL 132 

5. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO ITEM 02 (TRANSCEPTORES 

FIXOS): 

5.1. O prazo limite para a conclusão da instalação dos transceptores fixos será de 

até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de entrega dos 

equipamentos, podendo ser prorrogado a pedido e a critério da Contratante, 

devendo a Contratada arcar com todos os custos relativos à instalação, não 

cabendo quaisquer ônus à Contratante. 

5.2. Os transceptores deverão ser instalados nas Unidades Prisionais utilizando-se 

de cabos e antenas de acordo com as especificações do fabricante e por instalador 

homologado pelo fabricante do equipamento, contemplando todos os materiais e 

acessórios para conexão dos transceptores, inclusive retificador com bateria de 12V 

DC, 60ª, conversores/centelhadores com aterramento nos casos em que se 

apliquem. 

5.3. O transporte dos equipamentos, a mão-de-obra especializada, instrumentos e 

5materiais necessários à realização da instalação dos rádios, serão de 
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responsabilidade e ônus da Contratada, devendo submeter formalmente à 

Contratante, antes do início das instalações, a qualificação técnica dos profissionais 

para a realização dos serviços; 

5.4. Será de responsabilidade e ônus da Contratada o fornecimento de todas as 

peças e acessórios necessários para a instalação de proteção contra surto da linha 

coaxial, bem como a execução das adequações da rede elétrica utilizada pelo 

Transceptor Fixo, bem como do aterramento desse equipamento e apontamento de 

sistema irradiante. 

5.5. Em até 03 (três) dias úteis após a conclusão da instalação dos equipamentos, 

tanto estes quanto seus acessórios serão submetidos a testes de aceitação, por 

técnicos da DISAP, verificando-se nessa ocasião se atendem plenamente as 

exigências constantes desta Especificação Técnica.  

6. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 

6.1. O prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias. 

7. PRAZO DE PAGAMENTO: 

7.1. O prazo de pagamento de 30 (trinta) dias. 
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ANEXO II 

 

 

Pregão Eletrônico CG n° 015/2017  MINUTA 

Termo de Contrato CG n.º 000/2017 

Processo SAP/GS nº 1141/2016 

 

 

Termo de Contrato que entre si celebram o Estado de São 

Paulo, Secretaria da Administração Penitenciária e a empresa 

XXX, objetivando a Aquisição de transceptores portáteis VHF 

digital e aquisição com instalação de transceptores fixos VHF 

digital, com entrega imediata, destinados às Unidades 

Prisionais 

 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o Estado de São Paulo, 

Secretaria da Administração Penitenciária, por meio da Chefia de Gabinete, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 96.291.141/0163-45, com sede na Avenida General Ataliba 

Leonel, nº 556, Santana, São Paulo, SP, neste ato, representada pelo Senhor 

AMADOR DONIZETI VALERO, portador do documento RG nº7.640.374-9 SSP/SP, Chefe 

de Gabinete, no uso de sua competência legal, conferidas pelos Decretos estaduais 

nºs 46.623/02, 46.669/02, e Resolução SAP 108/93, doravante designado 

simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa XXX, com sede, na 

XXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

sob o nº XXX, doravante designada CONTRATADA, neste ato, representada pelo 

senhor XXX, portador do documento RG XXX, e pelos mesmos foi dito na presença 

das testemunhas ao final consignadas, que em face da adjudicação efetuada na 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico CG nº 015/2017, do Processo SAP/GS nº 

1141/2016, pelo presente instrumento avençam um contrato de aquisição de 

transceptores portáteis VHF digital e aquisição com instalação de 

transceptores fixos VHF digital, com entrega imediata, destinados às Unidades 

Prisionais,  sujeitando-se às normas da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, do Decreto nº 49.722, de 24 de junho de 2005, do regulamento anexo a 

Resolução n.º CC-27, de 25/05/2006, alterada pela Resolução CC-48, de 

05/11/2007, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 

Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de 

novembro de 1989, do Decreto estadual n.º 47.297, de 06 de novembro de 2002, 

da Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002 e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive Resolução SAP-6, de 10 de janeiro 

de 2007, e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e 

aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de transceptores portáteis VHF 

digital e aquisição com instalação de transceptores fixos VHF digital,  com entrega 

imediata, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do 

Edital da Licitação Pregão Eletrônico nº XXXX/2017, proposta da CONTRATADA e 
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demais documentos do Processo SAP/GS nº 1141/2016. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE 

ENTREGA  E INSTALAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no Almoxarifado da Sede da 

Secretaria da Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba 

Leonel, nº 556, Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP, correndo por conta da 

contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento. 

Parágrafo Primeiro: Os equipamentos deverão ser entregues em até 90 (noventa) 

dias corridos, contados da assinatura do contrato. 

Parágrafo Segundo: Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, 

de forma a não serem danificados durante a operação de transporte, carga e 

descarga, assinalando-se na embalagem marca, destino, número da licença de 

importação ou documento equivalente, quando for o caso, e as demais 

características que o identifiquem, além da fatura comercial, em 02 (duas) vias 

contendo suas especificações detalhadas, necessárias à conferência dos bens. 

Parágrafo Terceiro: Não serão aceitos produtos, bem como quaisquer de seus 

componentes refabricados ou recondicionados. 

Parágrafo Quarto: As instalações dos transceptores fixos deverão ser realizadas nas 

Unidades Prisionais, indicadas no Termo de Referência, Anexo I. 

Parágrafo Quinto: A instalação, ajuste e/ou configuração, dos equipamentos deverá 

ser executada no prazo máximo de até 90 (noventa) dias corridos, contados a 

partir da data de entrega dos equipamentos, podendo ser prorrogado a pedido e a 

critério da Contratante, devendo a Contratada arcar com todos os custos relativos à 

instalação, não cabendo quaisquer ônus à Contratante. 

Parágrafo Sexto: A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos objeto deste 

contrato com garantia técnica, conforme disposto no Termo de Referência anexo ao 

Edital 

Parágrafo Sétimo: Durante o período de garantia deverão ser substituídas, sem 

nenhum ônus para o CONTRATANTE, peças ou partes defeituosas, salvo quando o 

defeito for provocado por uso indevido do produto, devidamente comprovado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de 

Licitação e seus Anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual 

sobre licitações, cabe à CONTRATADA: 

Parágrafo Primeiro: Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos 

os recursos materiais e humanos necessários. 

Parágrafo Segundo: Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas 

com a execução do contrato, tais como transporte, frete, carga e descarga etc. 
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Parágrafo Terceiro: Cumprir as posturas do Município e as disposições legais 

estaduais e federais que interfiram na execução do contrato. 

Parágrafo Quarto: Manter, durante toda a execução do c ontrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo. 

Parágrafo Quinto: Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre 

qualquer anormalidade que possa afetar a execução do contrato. 

Parágrafo Sexto: Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados 

diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 

fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento. 

Parágrafo Sétimo: Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do 

artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo Oitavo: Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou 

observação realizadas pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Nono: A CONTRATADA obriga-se a substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, os bens que apresentarem qualquer irregularidade. 

Parágrafo Décimo: O carregamento e o descarregamento dos equipamentos ficam 

inteiramente por conta da contratada. 

Parágrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA deverá cumprir todas as exigências e 

condições estipuladas no Termo de Referência Anexo I deste contrato. 

Parágrafo Décimo Segundo: Designar o responsável pelo acompanhamento da 

execução das atividades, e pelos contatos com o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 

CONTRATANTE 

Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das 

disposições deste contrato, cabe ao CONTRATANTE: 

Parágrafo Primeiro: Indicar, formalmente, o funcionário responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 

Parágrafo Segundo: Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da 

CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas instalações para a entrega do objetivo 

contratado. 

Parágrafo Terceiro: Prestar à CONTRATANTE as informações e esclarecimentos 

necessários que eventualmente venham a ser solicitados, que interfiram na 

execução do contrato. 

Parágrafo Quarto: Providenciar o pagamento das faturas aprovadas. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DOS RECURSOS 

O valor total do presente contrato é de R$ 0,00 (), no qual estão inclusos todos os 
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custos diretor e indiretos, bem como os encargos, benefícios, despesas indiretas 

(BDI) e demais despesas de qualquer natureza 

Parágrafo Primeiro: As despesas decorrentes da avença onerarão recursos 

orçamentários da Unidade Gestora Executora 380030, Categoria Funcional 

Programática XXX, Fonte de Recursos 001001001, Natureza de Despesa XXX, do 

orçamento. 

Parágrafo Segundo: O valor estipulado nesta cláusula permanecerá fixo e 

irreajustável. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até 03 (três) dias 

úteis, contados da data da entrega dos bens, quando se dará a inspeção de 

compatibilidade com as especificações do Anexo I – Termo de Referência e da 

proposta da Contratada, efetuadas pela Comissão de Recebimento de Material, no 

local e endereço indicados no Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda, 

acompanhada da respectiva nota fiscal/fatura. 

Parágrafo Primeiro: Por ocasião da entrega, a CONTRATADA 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. 

Parágrafo Segundo: Constatadas irregularidades no objeto contratual, o 

CONTRATANTE poderá: 

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) na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados 

da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

2) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

2.1) na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

Parágrafo Terceiro: O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 

05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado o 

atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante 

Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias - art. 2º do Decreto nº 32.117, 

de 10/08/1990, com redação dada pelo Decreto nº 43.914, de 26/03/1999, 

contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo no Núcleo de 

Comunicação Administrativa da Secretaria da Administração Penitenciária, Avenida 
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General Ataliba Leonel, nº 556, Santana, São Paulo, SP, à vista do respectivo 

Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no 

Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira. 

Parágrafo Primeiro: As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 

devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após 

a data de sua apresentação válida. 

Parágrafo Segundo: O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta 

corrente em nome da CONTRATADA no Banco do Brasil S/A. 

Parágrafo Terceiro: 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 São Paulo – 

CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização do 

pagamento. 

Parágrafo Quarto: O cumprimento da condição a que se refere o subitem anterior 

poderá se dar pela comprovação, pela Contratada, de que os registros estão 

suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei estadual 12.799/2008. 

Parágrafo Quinto: Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá 

correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem 

como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro 

rata tempore" em relação ao atraso verificado. 

 

CLÁUSULA  OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 

TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste 

contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte. 

 

CLAÚSULA NONA– DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DO OBJETO 

CONTRATADO 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao objeto, a critério exclusivo 

do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado 

do CONTRATO, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal 

8.666/93. 

Parágrafo Único: Eventual alteração contratual, será obrigatoriamente formalizada 

por termo aditivo ao presente contrato, respeitadas as disposições da Lei federal nº 

8.666/1993. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA- DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as 

consequências previstas nos artigos 75 a 82 da Lei Estadual n° 6.544, e artigo 77 a 

80, da Lei Federal n° 8.666/93. 
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Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA reconhece desde já, os direitos do 

CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei 

Federal n° 8.666/93 e suas alterações, e no artigo 77 da Lei Estadual n° 

6.544/1989. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O contrato será celebrado com duração a partir da data da assinatura e término em 

240 (duzentos e quarenta) dias. 

Parágrafo Primeiro: As estipulações às obrigações da contratada não se vinculam 

ao prazo acima indicado, ficando a CONTRATADA obrigada à prestação de 

assistência técnica no prazo da garantia dos bens. 

Parágrafo Segundo: Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de 

entrega somente admitem prorrogação na forma e nas hipóteses enumeradas no 

artigo 57, parágrafos 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  

 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 

INADIMPLEMENTO 

A Contratada ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e 

indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se praticar 

quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, c.c. o artigo 15, da Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e o 

artigo 14, do Decreto nº 49.722, de 24 de junho de 2005. 

Parágrafo Primeiro: A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada 

juntamente com as multas previstas na Resolução SAP nº 6, de 10 de janeiro de 

2007, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no 

CAUFESP, e no endereço eletrônico www.sancoes.sp.gov.br. 

Parágrafo Segundo: As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de 

outra. 

Parágrafo Terceiro: O contratante poderá descontar das faturas os valores 

correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por 

descumprimento de obrigações estabelecidas neste edital e no instrumento de 

formalização da contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  TERCEIRA- DA GARANTIA  DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta 

licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA GARANTIA TÉCNICA DOS PRODUTOS: 

A Contratada deverá garantir que o objeto contratado manterá a sua integridade 

assegurando que esteja perfeito e mantenha as suas características durante o 

período mínimo estabelecido no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital, 

contados da data da entrega dos bens. 

http://www.sancoes.sp.gov.br/
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Parágrafo Primeiro: A garantia técnica do objeto licitado e seus acessórios deverá 

ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de seu 

recebimento definitivo, sendo que nesse período deverá cobrir quaisquer problemas 

apresentados em decorrência de defeito de fabricação;  

 

Parágrafo Segundo: A garantia técnica, quando acionada, deverá abranger o total 

restabelecimento do funcionamento do rádio, com o conserto do(s) equipamento(s) 

ou substituição do(s) mesmo(s), dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos, a contar da entrega do rádio no local designado pelo fornecedor isentando 

a Secretaria de Administração Penitenciária de quaisquer ônus relativos à mão-de-

obra, fretes e taxas, enquanto perdurar seu período de vigência;  

 

Parágrafo Terceiro: Os serviços corretivos previstos em garantia técnica 

compreenderão o conserto, substituição de peças, medições, correções, ajustes e 

limpeza de todas as partes e dos circuitos elet rônicos dos rádios e antenas;  

 

Parágrafo Quarto: A garantia deverá cobrir integralmente o bem adquirido, 

incluindo-se sua substituição total, se necessário for, quando defeitos relativos à 

fabricação do objeto licitado forem detectados; 

 

Parágrafo Quinto: Para efeito de execução dos serviços da garantia técnica, a 

empresa licitante deverá indicar em sua proposta comercial, no mínimo 01 (um) 

local com sede no município de São Paulo, para onde poderão ser encaminhados os 

rádios que, durante o período de garantia, apresentar defeito de fabricação;  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito 

público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado, conforme prevê o artigo 54, “caput”, 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica ajustado, ainda, que: 

1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estiverem 

transcritos: 

a) o Edital de Licitação CG nº 003/2017 e anexos; 

b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

c) a Resolução SAP-6, de 10.01.2007. 

2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de 

São Paulo. 

 

E assim, por estarem às partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o 

presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma que, depois de lido e 
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achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de 

direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

 

São Paulo,____de___________de 2017. 

 

 
________________________________ 

AMADOR DONIZETI VALERO 
Chefe de Gabinete 

CONTRATANTE 

 
_____________________________ 

 
 

CONTRATADA 

 

 
___________________________________ 

TESTEMUNHA 
Nome: 
RG: 
CPF: 

 
___________________________________ 

TESTEMUNHA 
Nome: 
RG: 
CPF: 
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ANEXO III 

Pregão (Eletrônico) CG n° 015/2017 

Processo SAP/GS n° 1141/2016 

 

Resolução SAP - 6, de 10-1-2007 

 

Dispõe sobre a aplicação das multas previstas nas Leis 

federais 8.666/93 e 10.520/02 e na Lei estadual 

6.544/89, no âmbito da Secretaria da Administração 

Penitenciária. 

 

O Secretário da Administração Penitenciária, nos termos do artigo 3º do Decreto 

31.138, de 09/01/90, e suas alterações posteriores, resolve: 

Artigo 1º- A aplicação das multas a que se referem os artigos 81, 86 e 87 da Lei 

federal 8.666/93, artigo 7º da Lei federal 10.520/02 e artigos 79, 80 e 81, II, da 

Lei estadual 6.544/89, pelas autoridades mencionadas na Resolução SAP 108 de 

20/09/93; sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 80 da Lei estadual 6.544/89, 

obedecerá às normas estabelecidas na presente Resolução, exceto quando houver 

normatização específica.  

Artigo 2- A recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou 

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração ensejará 

a aplicação de multa na seguinte conformidade: 

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 5% 

do valor do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 20% do valor do 

ajuste. 

Artigo 3º - A inexecução total do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte 

conformidade: 

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 

10% do valor do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 30% do valor do 

ajuste. 

Artigo 4º - A inexecução parcial do ajuste ensejará a incidência de multa na 

seguinte conformidade: 

I - No caso de obras e serviços de engenharia, 5% do saldo financeiro não 

realizado; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 15% do saldo 

financeiro não realizado; 

III - No caso de prestação de serviços contínuos, multa de 30% por dia de 

inexecução, calculada sobre o valor diário do contrato. 
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Artigo 5º - O atraso injustificado na execução da contratação ensejará a aplicação 

de multa diária, na seguinte conformidade: 

I - No caso de obras e serviços de engenharia, 0,1% na 1ª ocorrência e 0,2% 

quando houver reincidência, calculados sobre o valor da medição; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 0,25% até o 30º 

dia e 0,5% a partir do 31º dia, calculados sobre o valor correspondente ao saldo 

financeiro não realizado; 

III - No caso de prestação de serviços contínuos, 30%, calculados sobre o valor 

previsto por dia. 

Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro 

não realizado. 

Artigo 6º - Para os contratos firmados com fundamento no art. 24, incisos III e IV 

da Lei federal 8.666/93 e da Lei estadual 6.544/89, as multas previstas nos artigos 

2º a 5º terão seus percentuais acrescidos em 50%. 

Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro 

não realizado. 

Artigo 7º - Os valores das multas serão descontados dos pagamentos devidos ao 

contratado ou da garantia do contrato. Inexistindo estes, deverão ser recolhidos 

pelo contratado no prazo de 30 dias a contar da data da aplicação da penalidade ou 

do indeferimento do recurso, sob pena de cobrança judicial. 

Artigo 8º - Decorrido o prazo para pagamento, as multas serão corrigidas 

monetariamente, de acordo com índice oficial, até a data de seu recolhimento.  

Artigo 9º - As multas estabelecidas nesta Resolução são autônomas e a aplicação 

de uma não exclui a da outra. 

Artigo 10 - As normas estabelecidas nesta Resolução deverão integrar, sob forma 

de anexo, os instrumentos convocatórios de licitações e os contratos ou 

instrumentos equivalentes de que trata esta Resolução. 

Artigo 11 - Além das situações peculiares previstas no artigo 6º, as disposições 

desta Resolução aplicam-se, também, às demais contratações resultantes de 

dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

Artigo 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial a Resolução SAP 42, de 27/09/99. 
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ANEXO IV 

Pregão (Eletrônico) CG n° 015/2017 

Processo SAP/GS n° 1141/2016 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

____________________ (nome completo), representante legal da empresa 

____________________ (denominação), interessada em participar do Pregão 

Eletrônico nº 015/2017, Processo SAP/GS n.°1141/2016, do 

____________________(órgão licitante), DECLARA, sob as penas da Lei, que: (1) 

a empresa acima descrita encontra-se em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho no que se refere à observância do disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal; (2) não possui impedimento legal para licitar ou contratar 

com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual n° 

10.218, de 12 de fevereiro de 1999; e (3) que atende às normas de saúde e 

segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da 

Constituição Estadual. 

 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

 

(Nome/assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

(Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante) 


