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Aos dezessete dias do mês de julho de 2020, às 13 horas, no Auditório da Diretoria de
Tecnologia e Sistemas da PMMG, sito a Av. Amazonas 6455, Bairro Gameleira, Belo
Horizonte/MG sendo também disponível online pelo
link https://pmmg.webex.com/meet/audienciaDTS, ocorreu a Audiência Pública para subsidiar a
definição do edital de licitação, termo de referência e respectivos anexos, e posterior realização
de Pregão Presencial Internacional para Registro de Preços com vista à aquisição e
implantação de infraestrutura de radiocomunicação digital na tecnologia P25, faixa de
frequência VHF, e terminais LTE robustecidos para interoperabilidade com sistema de rádio
P25, em atendimento ao convênio SENASP nº 879900/2018 e demandas futuras da PMMG. A
presente Ata destaca os principais pontos da citada audiência. A gravação da mesma
estará disponível em CD encartada no Processo de Audiência Pública.

 

O Sr. Coronel PM Cláudio Marcio Pogianelo, Diretor de Tecnologias e Sistemas da PMMG,
iniciou a Audiência agradecendo a participação de todos os presentes da mesma forma a
todos os ouvintes por meio do link de acesso remoto, informou que foram realizados diversos
convites a órgãos externos e entre estes houve a confirmação do Advogado Geral do Estado,
excelentíssimo senhor Sergio Pessoa Paula de Castro, e do Procurador-Chefe da Advocacia
Geral do Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor Wallace Alves dos Santos. A todos os
presentes solicitou-lhes que mantivessem certa distância em virtude da Pandemia de COVID-
19. Ressaltou a importância da participação de diversos órgãos e empresas visando obter o
melhor resultado para a Administração Pública na digitalização da rede da PMMG, sendo um
dos objetivos da presente Audiência a demonstração de transparência nas ações a serem
adotadas na ampliação da digitalização da rede rádio, visando propiciar maior segurança e
efetividade no serviço prestado pela Polícia Militar à sociedade. Fez alusão da possível
dificuldade dos ouvintes em compreender por completo o objeto discutido tendo em vista a
especificidade técnica do objeto, mas dentro das normas, documentos  jurídicos, do contexto
operacional e administrativo de expansão da digitalização da Rede Rádio esta sendo feito um
novo processo de forma transparente para atender os anseios, esclarecer todas as dúvidas e
questionamentos que possam ser apresentados durante a sessão de modo que se tenha plena
certeza do que esta sendo pedido, bem como esclarecer toda a origem do processo de
digitalização da rede rádio e as mudanças estruturais necessárias, as quais após
implementação promoverão uma serie de facilidades, segurança e controles que podem ser
exercidos, resultando em um aumento da efetividade e eficiência do policial militar. Foi
realizada a leitura do convênio SENASP nº 879900/2018 celebrado entre a PMMG e a
SENASP referente à ampliação da digitalização da rede rádio, antes da leitura relatou
que posteriormente será dado oportunidade para questionamento dos presentes fisicamente e
virtualmente, a previsão da audiência é até as dezessete horas, mas caso não seja possível a
conclusão, a audiência será continuada na segunda-feira, dia 20, às oito horas. Durante a leitura
do Convênio ressaltou que apenas 53 municípios estão digitalizados o que representa apenas
7,3% dos municípios mineiros, fato que coloca em risco a segurança pública, pois o sistema
analógico existente nas demais localidades é falho ao permitir escuta das transmissões por
pessoas não autorizadas, pondo em risco as ações preventivas e ostensivas de segurança
pública, bem como o sucesso das operações dos órgãos policiais do Estado, soma-se o fato
que cobertura da rede rádio das áreas de atuação da polícia militar alcança pouco mais de
sessenta por cento da média de todo e Estado, havendo localidades com cobertura precária,
isto é abaixo de vinte por cento. O Convênio SENASP tem como objetivo o reaparelhamento
das Unidades operacionais da Polícia Militar de Minas Gerais por meio da aquisição de
infraestrutura da radiocomunicação digital, rádios móveis e rádios portáteis, sendo este projeto
de interesse recíproco entre o Estado de Minas Gerais e a União, na medida em que propõe a
cooperação mútua do Governo Federal e da Polícia Militar, com vista à redução da
criminalidade por meio da implementação de sistemas de rádio digitais plotados de recursos
de segurança, criptografia da voz e GPS os quais auxiliaram nas ações de prevenção da
criminalidade e da violência, para garantir a manutenção da ordem pública e da paz social à
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população. O projeto se enquadra na Lei 13.675/2018 que institui o Sistema Único de
Segurança Pública (Susp) e cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social
(PNSPDS), com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio, por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos
de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, em articulação com a sociedade. A modernização da Policia Militar de Minas
Gerais, por meio da implantação do Sistema digital de rádio comunicação na região do
Triângulo Mineiro propiciará a substituição do Sistema analógico de rádio com significativo
impacto na redução da criminalidade, ocasionando a integração da Polícia Militar com os
demais órgãos de segurança  publica na busca de maiores resultados na prevenção e redução
dos índices de criminalidade, e consequentemente aumento da sensação de segurança para a
população. O público alvo direto a ser atendido e beneficiado são os quatro mil, novecentos e
oito policiais que compõem o efetivo operacional e administrativo das Unidades de Emprego
Operacional pertencentes à Quinta, Nona e Décima Regiões de Polícia Militar que se encontra
no Triângulo Mineiro, os quais utilizaram todos os recursos oriundos da digitalização, o público
alvo indireto beneficiado será a população do Triângulo Mineiro, sendo 71 municípios. Cada dia
que passamos sem esses serviços e equipamentos possui um custo incomensurável à
população. Após a leitura do Convênio, o Coronel Pogianelo ressaltou a importância da
segurança pública citando o Art. 144 da Constituição Federal e a relevância de aperfeiçoar a
comunicação de forma que ocorra com segurança e qualidade. Foi solicitando aos
participantes enxergarem a segurança publica como um investimento social no qual os
benefícios serão vivenciados por toda a comunidade, promovendo um ambiente social com
mais segurança objetiva, uma maior sensação de segurança do cidadão, bem como o combate
a interiorização do crime no Estado de Minas Gerais. Por fim, relatou que o objetivo é discutir a
melhor forma de atingir os objetivos do convênio SENASP na ampliação da Digitalização da
Rede Rádio do Triângulo Mineiro. Esclareceu que a Região Metropolitana de Belo Horizonte e
outras cidades do interior já estão troncalizadas na tecnologia P25, por meio de processos
realizados nos anos de 2015 e 2018. Posteriormente, o Coronel Pogianelo abriu a palavra ao
Coronel Fernando Reis, Comandante  da Nona Região de Polícia Militar, para que se
pronunciasse pelo link remoto, o qual informou que se pronunciará posteriormente.

 

Foi dado a palavra a Capitã Aline, Chefe da Seção de Licitações do CSA-TIC, a qual informou
que o objetivo da Audiência Publica é fomentar a discussão do objeto de forma a não limitar a
concorrência do certame, relatou que a Audiência não seria obrigatório em virtude do valor do
contrato a ser celebrado futuramente estar abaixo do estabelecido na legislação (cento e
cinquenta milhões de reais). Contundo, haja vista as circunstâncias que se deram, a
Administração optou pela realização da presente Audiência. Informou que será realizado sorteio
para que os fornecedores iniciassem as considerações, sendo informado que será permitido a
replica e treplica referente aos questionamentos, sendo livre a assessoria jurídica das
empresas. 

 

O Capitão Farina informou que na Região Metropolitana já está operacional a digitalização da
Rede Rádio, sendo o objetivo a expansão com a utilização do Controlador Central existente em
Belo Horizonte adquirido em 2015, tendo também como opção um segundo controlador Central
na cidade de Uberlândia (9ª RPM), sendo esse controlador de marca diferente do controlado
existente em Belo Horizonte. O atual projeto de expansão prevê a digitalização de três
regiões de policiamento, sendo a Quinta, Nona e Décima Regiões. Informou também que será
possível a utilização de outra marca de Controlador Central, diferente de Belo Horizonte ou
Uberlândia, desde que seja integrada ao Sistema já existente e também não tenha custos
adicionais ao Estado de Minas e haja a perfeita compatibilidade com os objetivos previstos no
Termo de Referência. Foi relatado que não será adquirido um novo Sistema, mas sim a
expansão dos controladores existentes, podendo ser adquirido outras marcas, desde que
compatível ao Sistema existente tanto na parte de voz e dados. Relatou que Estação Rádio
Base e Controlador Central de marcas diferentes não são compatíveis, todavia é possível a
compatibilidade por meio de Controlador Central com Controlador Central por meio de interface
ISSI.

 

O Coronel Pogianelo retomou a palavra e relatou que já existe o quantitativo previsto para
expansão do sistema digital da rede rádio nas três Regiões de Polícia.
Posteriormente, perguntou se algum participante on-line deseja acrescentar alguma informação.
Não houve manifestação por parte dos participantes on-line desejando prestar esclarecimentos,
mas deixou esta possibilidade aberta aos participantes on-line. Após a negativa, o Coronel
Pogianelo sorteou entre as empresas Motorola e TAIT a classificação na participação, sendo a
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primeira a participar por sorteio a empresa TAIT.

 

FASE DE QUESTIONAMENTOS

 

EMPRESA TAIT

Os senhores Rodrigo Baidan (Representante comercial TAIT) e Rafael Luiz Moradei
(Engenheiro TAIT) tomaram a palavra. O Sr. Rafael fez sua apresentação e informou
conhecer bastante o Sistema Digital existente na cidade de Uberlândia utilizando pela
PMG na tecnologia P25, questionando o item 6 do Anexo I do Termo de Referência:

QUESTIONAMENTO 01

"ITEM 6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA ESTAÇÃO REPETIDORA DIGITAL
P25, FASE 2, VHF, PARA FUNCIONAR EM MODO TRONCALIZADO E OU CONVENCIONAL,
ALTO TRÁFEGO, COM SISTEMA IRRADIANTE, INSTALADA E CONECTADA AO 
CONTROLADOR CENTRAL."
Relatou que a descrição existente limita a concorrência da TAIT, em razão do Controlador
Central existente ser da concorrente Motorola. Argumentou que não seria necessária a
obrigação deste item no Edital. Relatou que é possível realizar todos os serviços sem a
necessidade de integração com o Controlador Central, questionando qual seria o objetivo da
Conexão com o Controlador Central. Argumentou ser possível executar as funcionalidades da
tecnologia P25 por outros meios, afirmou que redes convencionais permitem diversas formas
de gerenciamento e monitoramento, sem necessidade de conectar-se ao controlador central,
citou como exemplo gerenciamento de elemento, monitorar alarmes, coletar informações de
áudio, coletar informações de "ID" de rádio, todas as funcionalidades. Podendo ser utilizados
diversos meios em substituição a conexão ao Controlador Central. 

 

O Coronel Pogianelo  ressaltou a segurança proporcionada pelo protocolo P25, citando
padrões de conectividade e trafego de dados padronizados, após explanação questionou
se os aparelhos TAIT conseguem realizar a conectividade e demais exigências do edital.

O Sr. Rafael (TAIT) informou ser possível atender o edital, exceto a conexão ao controlador
central da empresa Motorola. Foi solicitado à PMMG um exemplo de funcionalidade que
necessitasse da utilização do Controlador Central.

O Coronel Pogianelo questionou se uma viatura do Batalhão de Meio Ambiente que se
desloca da área do Triângulo Mineiro ao chegar ao Belo Horizonte teria possibilidade de
realizar contato com a Região do Triângulo Mineiro.

O Sr. Rafael (TAIT) informou que se o rádio estiver programado seria possível a
comunicação, todavia seria necessária a interferência externa, não sendo de forma
automática. Foi sugerida uma interface ISSI, caso seja necessário a interligação ao
controlador central. O Sr. Rafael não acha ser uma vantagem à PMMG o fornecimento da
interface ISSI, embora se comprometa a entregá-la, argumentou não ser a melhor solução
e informou que a TAIT está aberta ao diálogo para novas opções. Citou como exemplo
que os testes para validação de utilização da interface ISSI não exige o GPS, ou seja se
não integrar o GPS não irá funcionar, ao contrário a solução proposta pela TAIT forneceria
o GPS.

O Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) informou que a atual especificação técnica inviabiliza a
participação da empresa TAIT, explanado que: “Queremos participar e temos condições
de participar, mas da forma como está definido o objeto, não será possível".

O Capitão Lambertucci perguntou a TAIT qual seria a proposta para ter acesso a todas as
funcionalidades da tecnologia P25.

O Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) informou que a repetidora convencional conectadas através
de uma conexão IP (internet) será conectada a uma "switch" que por sua vez seria
distribuída dentro dos elementos de rede onde tenha a necessidade de comunicação, por
exemplo poderia ser utilizada no gerenciamento de falhas (temperatura, alarme,
disponibilidade do elemento), outra forma seria a utilização de uma console de despacho
onde seria possível despachos de áudio, inibição de rádio, monitorar localização de um
rádio, enviar mensagem, enfim as diversas possibilidades de uma console de despacho.
Mais uma possibilidade seria a inclusão de um gravador de voz colhendo dados do
sistema. Argumentou que a diferença entre a Motorola e a TAIT são as formas de fornecer
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os serviços.

Tenente Coronel  Silvio apontou que o termo de referência foi desenvolvido de acordo
com a necessidade da Instituição e caso seja apresentada uma solução que atenda a
demanda e seja consensual, esta nova solução será considerada. Ressaltou que a
necessidade da PMMG é o próprio termo de referencia. Sendo possível alguma alteração
para generalizar e aumentar a concorrência será feito, desde que não traga qualquer tipo
de prejuízo ao objetivo final pretendido.

A Assessoria Jurídica, Dra. Kenia, solicitou a TAIT a sugestão que a empresa teria para
apresentar.

O  Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) questionou a necessidade de interligar a repetidora
convencional e interligá-la ao controlador.

O Tenente Samir informou que as funcionalidades básicas estão previstas no edital, e
enfatizou a ligação a um controlador central, não sendo necessário que o mesmo
seja da marca Motorola, podendo ser utilizado o existente em Belo Horizonte,
Uberlândia ou um terceiro controlador a ser fornecido. Independente do
fornecedor todas as repetidoras devem ser ligadas a um controlador central
(conjunto de equipamentos, servidores, switch necessários ao funcionamento
desta estrutura). O que a PMMG não quer são repetidoras interligadas entre si. 
O Sr. Rafael (TAIT) informou que pelo transcrito na especificação técnica interpretou que
seria necessário interligar-se ao controlador central existente em Belo Horizonte, a partir
das explanações do Tenente Samir informou ser possível a participação no certame.
Informou ser possível a interligação do Controlador Central existente em Belo Horizonte
ser conectado a outro Controlador Central por meio de interface ISSI, conforme os teste
constantes no termo de referência.

O Sr. Gustavo de Sa (Motorola) tomou a palavra e informou não ser proprietária da
tecnologia P25, a qual é aberta a todos os fornecedores. Relatou ser o básico um
controlador central controlar uma repetidora convencional. Informou que no Pregão de
2015 e 2018 a empresa TAIT afirmou atender plenamente as condições editalícias.

O Capitão Paulo Roberto solicitou aos fornecedores que se atenham somente ao objeto
da Audiência Pública e apresente apenas sugestões aplicáveis o futuro certame.

O Sr. Gustavo de Sa (Motorola) informou não ter nenhuma objeção ao manter o texto da
mesma forma que concorda em uma solução que permita a participação da empresa
TAIT, desde que não interfira nos conceitos operacionais da PMMG e do Padrão P25.

A Capitã Aline perguntou se a alteração do texto: "INSTALADA E CONECTADA AO
CONTROLADOR CENTRAL" por "INSTALADA E CONECTADA A UM CONTROLADOR
CENTRAL", em todo o texto da especificação técnica atenderiam as duas empresas, os
representantes da TAIT e MOTOROLA disseram que sim. Foi declarado que a PMMG
analisará a proposta.

A empresa TAIT informou que o termo Controlador Central pode ser compreendido como
um conjunto de elementos.

A Tenente Marcelina discordou da compreensão da TAIT informando que nos editais
anteriores, 2015 e 2018, estava previsto todas as conexões necessárias a um possível
conexão futura a um controlador central. Sugerindo que esta questão seja respondida
posteriormente.

A Capitã Aline pediu para registrar que a substituição do termo "INSTALADA E
CONECTADA AO CONTROLADOR CENTRAL" por "INSTALADA E CONECTADA A UM
CONTROLADOR CENTRAL" atende os licitantes e a PMMG irá analisar e responder
posteriormente.

Questionado pele Capitão Farina, o Sr. Gustavo de Sa (Motorola) informou que o
controlador Central é um único módulo/equipamento que realiza a gestão total, todavia
outras funcionalidades são prestadas por outros servidores, por exemplo; servidor de
integração e servidor de gravação, sendo estes servidores considerados como opcional.
Todos sendo ligados em um rack.

Questionado pelo Capitão Lambertucci, o Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) respondeu que todos
os equipamentos necessários ao atendimento da especificação técnica seriam ligados
entre si em um rack, em um mesmo local.

O Sr. Gustavo de Sa (Motorola) informou ser necessário um controlador para gerir as
comunicações da PMMG, não apenas um console.

 A Tait relatou que não há mais questionamento a ser realizado, sendo dado a palavra aos
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 A Tait relatou que não há mais questionamento a ser realizado, sendo dado a palavra aos
representantes da empresa Motorola.

 

EMPRESA MOTOROLA

Os Srs. Gustavo de Sa e Willian Corneta tomaram a mesa. O Sr. Gustavo relatou que
trabalhou nas três grandes empresas de Radiocomunicação, quais sejam Harris, TAIT e
agora Motorola, relatou que a PMMG sempre deu palavra aos fornecedores, ressaltou a
qualificação da equipe técnica da PMMG em comparação com as demais forças policiais
do país. Em relação ao edital e termo de referência relatou que foi analisado a
necessidade da policia e do convênio SENASP. Informou que o valor do dólar tem variado
bastante no decorrer do tempo, principalmente se comparado aos anos de 2015 e 2018,
apontando as oscilações do dólar como fator de diminuição da possibilidade de compra.
Em razão do recurso limitado a ser disponibilizado pela SENASP, sugeriu que a PMMG
priorizasse tempo de garantia ou quantidade de equipamentos, crendo não ser possível
os dois. Ressaltou a importância da equipe/empresa a ser contratada, alertando para a
falta da qualificação dos fornecedores no edital/termo de referência. 

QUESTIONAMENTO 02

O Sr. Gustavo de Sa (Motorola) apresentou a seguinte sugestão: A Lei n.º 8.666/93
estabelece a qualificação econômica-financeira para comprovação da boa situação
financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices
contábeis, conforme § 5.º do Art. 31 abaixo:

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

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

Qualificação econômico-financeira - Índices: 

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

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

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

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

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

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

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

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

O Capitão Xavier argumentou que os itens observados são constantes no edital, sendo o
objeto da Audiência apenas a avaliação do Termo de Referência. No momento oportuno
de disponibilização do edital será possível à empresa o questionamento legal.

O Sr. Gustavo de Sa (Motorola) pediu que tão questionamento fosse apontado no edital.

O Tenente Coronel Silvio informou que todos os questionamentos enviados pela empresa
Motorola por e-mail na data de 15 de julho de 2020 às 21:43:42 serão respondidos item a
item.

O  Sr. Rodrigo Baidan (TIAT), concordou com relação ao apresentado.

 

QUESTIONAMENTO 03

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

Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) concordou na importância da qualificação dos fornecedores,
tanto técnica quanto econômica. 

A PMMG irá avaliar a proposta.

 

 

A Cap Aline informou que o envio da proposta pela empresa Motorola foi posterior a data
informada no edital da Audiência Pública, os pontos previsto na proposta serão apresentados
neste momento, durante a audiência. A Empresa TAIT não teve acesso preliminarmente ao
documento, devido a isso foi disponibilizado, durante a audiência, uma cópia integral impressa
ao senhor Rodrigo Baidan Bunduky.

 

 

QUESTIONAMENTO 04

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

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

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

2. Para comprovação de que o licitante dos equipamentos atende “A legislação
brasileira e a logística reversa de resíduos eletrônicos”, dispõe de serviço de coleta e
cumprimento ao enquadramento do Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de
15/03/2013, serão exigidos para fins de qualificação técnica os seguintes itens:
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I - Apresentar o comprovante de registro no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos Recursos
Ambientais-CTF, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade
válido, de acordo com art. 17, inciso II, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de
1981 e da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislação
correlata;

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

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

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

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

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

Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) informou não ter objeção. 

A PMMG irá avaliar a questão.

 

QUESTIONAMENTO 05

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

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

Termo de Referência: “8 CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

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

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

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

Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) preferiu não optar. 

A Assessora Jurídica, Dra. Kenia,  sugere que estas questões sejam avaliadas e
respondidas posteriormente.

A PMMG irá avaliar a questão.

 

QUESTIONAMENTO 06

O Sr. Gustavo (Motorola) visando aprimorar o texto do Edital que referencia a amostra ou
protótipos, sugeriu que seja incluído ao Edital:
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Termo de Referência:

8.1. Das amostras ou protótipos:

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

Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) argumentou ser contra pois fere o princípio da isonomia. 

A Assessora Jurídica da PMMG recomendou manter o texto do edital.

O Sr. Gustavo (Motorola) informou que nos processos licitatórios para aquisição de
terminais é comum solicitar amostras apenas dos equipamentos diferentes dos que foram
adquiridos e estão em operação da Polícia Militar.

Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) novamente argumentou que fere o princípio da isonomia.

A PMMG irá avaliar a questão.

 

QUESTIONAMENTO 07

O Sr. Gustavo (Motorola) solicitou a dispensa da documentação técnica de
interoperabilidade caso seja ofertado um produto em uso na PMMG, sugeriu que seja
incluído ao Edital:

"Termo de Referência:

8.9. Da documentação técnica de interoperabilidade:

8.9.1. Após a etapa de lances, a licitante detentora da melhor proposta e
provisoriamente classificada em primeiro lugar, terá prazo de 20 dias para
apresentar, sem nenhum ônus para o CSA-TIC/PMMG, certificado emitido por órgão
ou organização credenciada P25 atestando que as interfaces ISSI e CSSI atendem
aos requisitos técnicos do padrão P25, caso sejam ofertados produtos e
equipamentos diferentes dos que foram adquiridos e estão em operação da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais na Região Metropolitana de Belo Horizonte"

O Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) argumentou ser contra pois a fere o princípio da isonomia. 

A Dra. Kenia perguntou se é possível a duas empresas apresentar a documentação
técnica de interoperabilidade. Tanto TAIT quanto Motorola informaram ser possível
apresentar a documentação técnica de interoperabilidade.

O Sr. Willian Corneta (Motorola) argumentou que a Isonomia não significa apenas tratar
todos da mesma forma, mas também tratar os diferentes nas suas desigualdades, como
existe um equipamento em operação isso não seria isonomia. Foi solicitado que
registrasse em ata que a isonomia precisa ser tratada considerando primeiramente o
artigo 3º da Lei 8.666/93 e posteriormente sob a ótica da Constituição Federal, artigos 5º
e 37º.

A PMMG irá avaliar a questão.

 

QUESTIONAMENTO 08

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

"Termo de Referência:

17.1 É permitido à CONTRATADA subcontratar até 25% do objeto destes lotes,
limitado a serviços secundários, que não impactam na qualidade da implantação do
sistema.
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O Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) manifestou se contra propor a limitação de alguns itens de
subcontratação, pois a empresa vencedora é responsável pelo objeto total contratado e as
subcontratações realizadas.

A PMMG irá avaliar a questão.

 

QUESTIONAMENTO 09

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

Termo de Referência:

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

O Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) optou por não se manifestar com relação a preços e a
quantidade de licenças e grupos virtuais. Com relação a garantia, a TAIT é favorável a
manutenção do texto original do edital.

O Sr. Gustavo (Motorola) abordou a garantia do controlador, tudo que foi fornecido e o que
está coberto pela garantia em vigor não pode ser incluído nessa nova licitação e difere do
plano de trabalho da SENASP porque ele não previa garantia do controlador central
adquirido em licitação anterior. A garantia em um novo escopo, não estenderia a garantia
ao legado integral. A garantia sobre todo o legado (aquisição anterior) precisa ser objeto
de outra licitação. E acrescenta que não seria viável a Motorola fornecer a garantia de 60
meses ao Controlador Central existente em Belo Horizonte (Controlador de grande porte),
sendo mais viável o fornecimento de um segundo Controlador Central de menor porte,
este sim com garantia de 60 meses.

Questionado pela assessora jurídica, Motorola respondeu que não há inviabilidade técnica
na prestação de garantia do controlador central, apenas impacto de custos.

O Tenente Samir informou que se outro fornecedor diverso da Motorola vencer a licitação,
o licitante vencedor não terá a obrigação de garantir o Controlador Central fornecido pela
Motorola e de propriedade da PMMG, mas deverá garantir o funcionamento do novo
Controlador Central a ser fornecido.

A PMMG irá avaliar a questão.

 

QUESTIONAMENTO 10

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

O Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) não teve consideração quanto ao tipo de licitação.

A PMMG irá avaliar a questão.
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QUESTIONAMENTO 11

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

O Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) não fez nenhuma consideração.

A PMMG irá avaliar a questão.

 

QUESTIONAMENTO 12

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

Termo de Referência:

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

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

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

O Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) não fez nenhuma consideração.

A PMMG irá avaliar a questão.

 

QUESTIONAMENTO 13

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

Termo de Referência:

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

O Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) não fez nenhuma consideração.

A PMMG irá avaliar a questão.

 

QUESTIONAMENTO 14
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O Sr. Gustavo (Motorola) sugeriu que o Servidor de Coordenadas Geográficas GPS/AVL
descrito no Termo de Referência deve conter expressamente o atendimento às Normas
da TIA - APCO25, para que não seja adquirido equipamentos fora do Padrão de
Radiocomunicação Digital atualmente em operação da Polícia Militar de MG. Conforme
Edital:

Termo de Referência:

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

O Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) não se manifestou contra, desde que seja as normas TIA's
mandatórias.

A PMMG irá avaliar a questão.

 

QUESTIONAMENTO 15

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

O Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) se manifestou contra, pois há no mercado outras maneiras de
treinamento, não sendo ofertado outra metodologia.

A PMMG irá avaliar a questão.

 

QUESTIONAMENTO 16

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

Termo de Referência:

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

O Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) se manifestou contra devido a possibilidade de atualizações
nos treinamentos ou novos militares/usuários que podem ser ministrados.

O Sr. Gustavo (Motorola) argumentou que a doação feita pela TAIT em Uberlândia teve
treinamentos, todavia não foi imposto com toda a severidade da estabelecida em lei e/ou
edital. O argumento final é que a Motorola já arcou com os treinamentos em licitações
anteriores. Não sendo viável custos com o mesmo serviço já ministrado.

A PMMG irá avaliar a questão.

 

QUESTIONAMENTO 17

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

Termo de Referência:

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

O Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) não fez nenhuma consideração.

A PMMG irá avaliar a questão.

 

QUESTIONAMENTO 18

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

O Sr. Rodrigo Baidan (TAIT) não tem consideração a fazer, informou que tudo que estive
especificado no edital será atendido.

A PMMG irá avaliar a questão

 

QUESTIONAMENTO 19

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

O Sr. Rodrigo Baidan (TIAT) não fez nenhuma consideração.

A PMMG irá avaliar a questão.

 

Dado oportunidade às empresas, não houve mais questionamento.

 

O Sr. Coronel Pogianelo tomou a palavra, perguntou se alguém gostaria de apresentar alguma
sugestão, não sendo apresentado nenhuma. O Coronel Pogianelo relatou que  toda a discussão
foi importante e que será analisada visando obter o melhor resultado possível, agradeceu a
participação das empresas e informou que os questionamentos apresentados serão analisados
e as respostas serão dadas por meio de e-mail e publicadas no portal de Compras e site da
PMMG. Agradeceu a presença de todos, valorizou o debate, colocou toda a equipe DTS
à disposição e encerrou a presente Audiência Pública.

 

Participaram desta Audiência Pública as seguintes autoridades militares e civis:

Coronel PM Claudio Marcio Pogianelo

Tenente Coronel PM Ederson da Cruz Pereira

Tenente Coronel PM Silvio Luis Teixeira Mendes
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Tenente Coronel PM Ronivaldo Gonçalves

Major PM Emiliano de Freitas Reis

Capitão PM Aline Germânio De Souza

Capitão PM Leandro Sergio Lambertucci Barroso

Capitão PM Antonio Marcos Rodrigues Xavier

Capitão PM Ivo Salviano Rosa

Capitão PM Paulo Roberto Mateus Marcal

Capitão PM Renato Farina Barreto

Primeiro  Tenente PM Fabrício Campos Rogério

Primeiro Tenente PM Marcelina Augusta Ferreira

Segundo Tenente PM Flavio de Oliveira Santos

Segundo Tenente PM Samir Almeida Kamond Tarabay

Primeiro Sargento PM Renato Silveira Fernandes

Assessora Jurídica DTS, Kenia Lúcio do Amaral

Rodrigo Baidan Bunduky, CPF 281.188.382-21, Empresa TAIT.

Rafael Luiz Moradei de Gouvea Santos, CPF 358.135.328-89, Empresa TAIT.

Gustavo de Sa Ancheschi, CPF 275.942.168-65, Empresa MOTOROLA.

Vinicis Cosomano Neves, CPF 362.095.008-38, Empresa MOTOROLA.

Yuri Fitipaldi Cardoso, CPF 252.239.248-43, Empresa MOTOROLA.

Willian Corneta, OAB-SP 209417, Empresa MOTOROLA.

 

Virtualmente pelo link  https://pmmg.webex.com/meet/audienciaDTS

Coronel Fernando Reis

Deivi Luchetta

Lúcio

Master

Rafael Barros

Robson Almeida

Sd Chandson 55BPM

Severo Augusto

Sgt Neves 9ª RPM

Josias Quirino de oliveira

Juarez Pereira

Maj Antunes

Major Vanderlan 5ª RPM

Ten Vital

 

Nada mais a se tratar eu, Primeiro Sargento PM Renato Silveira Fernandes, secretariei e
registrei a preste Ata.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Renato Silveira Fernandes, 1º Sargento, em
23/07/2020, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Antônio Marcos Rodrigues Xavier, Capitão
PM, em 23/07/2020, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Marcelina Augusta Ferreira, 1º Tenente, em
24/07/2020, às 07:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ivo Salviano Rosa, Capitão PM, em
24/07/2020, às 09:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora Pública,
em 24/07/2020, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fabrício Campos Rogério, 1º Tenente, em
24/07/2020, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Leandro Sérgio Lambertucci Barroso,
Capitão, em 24/07/2020, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Samir Almeida Kamond Tarabay, 2º
Tenente, em 24/07/2020, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Renato Farina Barreto, Capitão, em
24/07/2020, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ronivaldo Gonçalves, Tenente Coronel, em
24/07/2020, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Claudio Marcio Pogianelo, Coronel, em
24/07/2020, às 20:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo de Sá Ancheschi, Usuário Externo,
em 31/07/2020, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto Mateus Marçal, Capitão, em
04/08/2020, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Deivi José Luchetta, Usuário Externo, em
20/08/2020, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por William Cornetta, Representante Legal, em
20/08/2020, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
17175777 e o código CRC 53D9B544.

Referência: Processo nº 1250.01.0004472/2020-68 SEI nº 17175777
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