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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS
TELEFÔNICOS COM TECNOLOGIA VOIP, MEDIANTE SUBSTITUTIVO CONTRATUAL.
PLANEJAMENTO Nº 091/2019
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, com sede na Av. Álvares Cabral,
1690, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ sob o nº 20.971.057/0001-45, isenta de inscrição estadual, doravante
denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e a empresa abaixo identificada, doravante denominadas FORNECEDOR, firmam a presente
Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, com fundamento no Decreto 45.902/12 e no Decreto
46.311/13.
QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA
RCE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMÁTICA LTDA.-ME vencedora do lote 1, estabelecida na Rua Antônio Carlos
Berta, n.º 475, sala 1708/1710, bairro Jardim Europa, Porto Alegre/RS, CEP: 91.340-020, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas sob o n.03.917.124/0001-24, neste ato representado pelo seu procurador Felipe Rios Moreira, brasileiro, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o n.º 781.854.320-15.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto da presente ata consiste no Registro de Preços para a aquisição de aparelhos telefônicos com tecnologia VOIP, visando a
futuras contratações pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, órgão gerenciador, e, se for o caso, pelos órgãos
participantes.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1. Nos termos do art. 13, § 2º, do Decreto Estadual nº 46.311/13, estão consignados no Anexo I desta Ata de Registro de Preços os itens
que a compõem acompanhados das respectivas descrições, incluindo seus quantitativos e preços registrados pelo(s) fornecedor(es)
signatário(s).
2.2. Nos preços fixados, estão incluídas todas as despesas necessárias à plena execução contratual e todos os encargos incidentes sobre o
seu objeto.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1. A presente ata terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da sua publicação, nos termos do art. 14 do Decreto nº. 46.311/13.
Subcláusula única. Os contratos decorrentes desta ata terão termo final em 3 (três) meses contados do término da vigência prevista no
caput.
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONTRATAÇÕES
4.1. Durante a vigência desta ata, os fornecedores signatários, obedecida obrigatoriamente a classificação final da licitação, poderão ser
convocados a aceitar instrumento substitutivo equivalente a termo de contrato (autorização de fornecimento ou documento análogo)
emitido pelo órgão gerenciador ou, quando for o caso, por qualquer órgão participante, devendo fazê-lo em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis
a contar do recebimento de comunicado ou, no decurso desse prazo, devidamente fundamentado, apresentar pedido de prorrogação, sob
pena de incidência do disposto nos arts. 64 e 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
4.1.1. O órgão gerenciador ou, quando for o caso, o órgão participante poderá estender o prazo para aceite do instrumento substitutivo,
observadas a conveniência e a oportunidade administrativas.
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4.2. A comunicação de recebimento do instrumento substitutivo configura o aceite por parte do fornecedor signatário de todas as obrigações
contratuais previstas no Edital.
4.3. O aceite das obrigações contratuais por parte do fornecedor signatário confirma a manutenção das condições de regularidade exigidas
para habilitação.
4.3.1. Apenas será convocado a aceitar o instrumento substitutivo equivalente a termo de contrato o signatário que comprovar a manutenção
das mesmas condições de habilitação e apresentar-se regular perante o CAGEF.
4.4. O fornecedor signatário deverá manter as mesmas condições de regularidade exigidas para habilitação até o término da vigência
contratual.
4.5. O fornecedor signatário comunicará formalmente o órgão gerenciador e, quando for o caso, o órgão participante sobre eventual
irregularidade fiscal/trabalhista ocorrida posteriormente à fase de habilitação, inclusive após o aceite, sob pena de aplicação da multa
prevista no subitem 27.1.3 do Edital.
4.6. Caso o signatário vencedor da licitação não aceite o substitutivo contratual ou se mantenha omisso no prazo para sua aceitação,
poderão ser sucessivamente convocados a aceitar o instrumento substitutivo os demais signatários desta ata, respeitada a classificação final
da licitação.
4.7. A presente ata não obriga o órgão gerenciador ou, quando for o caso, os órgãos participantes a adquirirem os produtos nela registrados,
nem firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo realizarem licitações específicas para aquisição de um ou mais itens,
obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de condições, os fornecedores signatários desta ata terão preferência.
4.7.1. O direito de preferência dos fornecedores signatários de que trata o subitem anterior poderá ser exercido quando, feita a opção pela
aquisição do objeto por outro meio legalmente permitido, o preço da contratação for igual ou superior àquele que se encontra registrado
nesta ata.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1. Após aceito o substitutivo contratual, o objeto desta Ata de Registro de Preços deverá ser executado pelo fornecedor de acordo com o
instrumento convocatório, incluindo o Termo de Referência, a proposta vencedora da licitação e as cláusulas desta ata.
5.2. Conforme previsto no art. 13 do Decreto Estadual nº 46.311/13, é vedado realizar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata,
inclusive aquele de que trata o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, o qual poderá ser efetuado apenas nas contratações dela decorrentes.
CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
6.1. No prazo de 180 dias, contados da data de início da vigência da ARP, será realizada pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade de eventuais futuras contratações.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o
custo dos serviços ou bens registrados, após negociações entre o órgão gerenciador e os fornecedores signatários, obedecidas as normas
previstas no art. 15 do Decreto Estadual nº 46.311/13.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES
7.1. Compete ao órgão gerenciador desta ata:
7.1.1. Administrar a presente ata, devendo, para tal, nomear um gestor para acompanhamento das prestações realizadas;
7.1.2. Cuidar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas pelos signatários todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
7.1.3. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços;
7.1.4. Autorizar as solicitações de adesão à ARP dos órgãos não participantes, procedendo ao atendimento das demandas, quando for
possível, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 46.311/13.
7.1.5. Atender a todas as práticas determinadas no art. 5º do Decreto Estadual nº 46.311/13.
7.1.6. Observar, no tocante às suas demandas de contratações, as obrigações previstas no subitem seguinte referente aos órgãos
participantes.
7.2. Compete aos órgãos participantes, quando houver:
7.2.1. Requisitar via e-mail, fax ou ofício a eventual execução do objeto cujos preços encontram-se registrados nesta ata;
7.2.2. Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor signatário no valor total correspondente ao objeto solicitado;
7.2.3. Efetuar o pagamento referente ao objeto do contrato decorrente desta ata;
7.2.4. Atender a todas as práticas determinadas no art. 7º do Decreto Estadual nº 46.311/13.
7.3. Compete aos órgãos não participantes, quando houver:
7.3.1. Encaminhar seu termo de adesão ao órgão gerenciador, com indicação do objeto de seu interesse e da quantidade estimada, para
conhecimento e aprovação, utilizando, sempre que possível, sistema informatizado.
7.3.2. Observar, no tocante às suas demandas de contratações, as obrigações previstas no subitem 7.2, referente aos órgãos participantes,
bem como, no que couber, as disposições contidas no art. 7º do Decreto Estadual nº 46.311/13.
7.4. Compete ao(s) fornecedor(es) signatário(s) desta ata:
7.4.1. Contratar com o órgão gerenciador e, quando for o caso, com os órgãos participantes, no período de vigência desta ata, bem como
executar o objeto desta ata durante a vigência contratual em conformidade com o Edital do Pregão Eletrônico – Registro de Preços –
Planejamento nº 91/2019 e seus anexos;
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7.4.2. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo órgão gerenciador e, quando for o caso,
por órgãos participantes, referentes ao cumprimento das obrigações assumidas nesta ata;
7.4.3. Apresentar, durante todo o prazo de vigência desta ata, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação
apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como os
que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
7.4.4. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e, quando for o caso, aos órgãos participantes, bem como a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ata;
7.4.5. Cumprir as obrigações e os prazos previstos nesta ata e no Edital do Pregão Eletrônico – Registro de Preços – Planejamento nº
91/2019.
CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
8.1. O Registro de Preços do signatário desta ata poderá ser cancelado de pleno direito nas seguintes situações.
8.1.1. Por iniciativa do órgão gerenciador desta ata:
8.1.1.1. Se o signatário não cumprir as obrigações constantes desta ata;
8.1.1.2. Se o signatário não firmar contrato decorrente desta ata ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido e o órgão
gerenciador e, quando for o caso, o órgão participante não aceitar sua justificativa;
8.1.1.3. Se ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente desta ata;
8.1.1.4. Se o signatário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
8.1.1.5. Se o signatário der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente desta ata, por um dos motivos discriminados no art. 78 da
Lei Federal nº 8.666/93;
8.1.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
8.1.1.7. Se o fornecedor sofrer sanção prevista art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
8.1.2. Por iniciativa do fornecedor signatário:
8.1.2.1. Mediante requerimento escrito devidamente instruído, entregue ao órgão gerenciador no mínimo 30 (trinta) dias antes do pedido de
fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem a esta ata, sem
prejuízo da aplicação de penalidade prevista no instrumento convocatório, nesta ata, bem como de eventual ressarcimento por perdas e
danos;
8.1.2.2. Mediante requerimento escrito devidamente instruído, antes de ser convocado a assinar o contrato ou receber a autorização de
fornecimento ou a nota de empenho, caso o preço de mercado se torne superior ao registrado e a negociação com o órgão gerenciador seja
frustrada, hipótese em que deverá anexar comprovantes ao requerimento, tais como notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de
preços de fabricantes, entre outros;
8.1.2.3. Mediante requerimento escrito devidamente instruído, comprovando a ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior, que tenha tornado impossível o cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem a esta ata.
8.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas nesta cláusula, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por
despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
8.3. Ocorrendo o cancelamento do registro na forma dos subitens 8.1.1.4 e 8.1.2.2, o fornecedor signatário desta ata ficará exonerado da
aplicação de qualquer penalidade.
CLÁUSULA NONA – DOS ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES
9.1. O órgão gerenciador desta ata é a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme consta do Anexo III desta Ata de
Registro de Preços.
9.2. O(s) órgão(s) e entidade(s) participante(s), quando houver, constarão do Anexo III desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES
10.1. A recusa injustificada do signatário desta ata em aceitar ou retirar instrumento substitutivo ao termo de contrato caracteriza
descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado para a
contratação, sujeitando ainda o licitante a outras penalidades, nos termos do art. 81, c/c art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
10.2. As demais sanções aplicáveis aos fornecedores signatários em função do descumprimento de qualquer obrigação decorrente desta ata
estão disciplinadas no instrumento convocatório, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei nº
13.994/01 e na Lei nº 14.167/02, na forma do art. 26 do Decreto Estadual nº 46.311/13.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. A presente ata será disponibilizada para consulta no site www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Registro de Preços e
somente terá eficácia após publicação do respectivo extrato no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Minas Gerais –
DOMP/MG.
11.1.1. Após cumpridos os requisitos de publicidade, esta ata terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições nela estabelecidas.
11.2. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio da lavratura de Termo Aditivo da presente ata, os quais
deverão ser publicados nos moldes estabelecidos no subitem anterior.
11.3. É vedado caucionar ou utilizar substitutivo contratual decorrente da presente ata para qualquer operação financeira.
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11.4. Os autos do processo licitatório que deu origem a esta ata estarão à disposição dos interessados, para consulta ou obtenção de cópias,
na Av. Álvares Cabral, 1740, 6º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.
11.5. Integram a presente ata, independente de transcrição, todas as condições do Edital de Pregão Eletrônico – Registro de Preços –
Planejamento nº 91/2019;
11.6. Qualquer cidadão, nos termos do art. 18 do Decreto Estadual nº 46.311/13, dentro do prazo de vigência desta ata, pode impugnar os
preços nela registrados ou apontar qualquer irregularidade em contratação dela decorrente por meio de petição dirigida à Divisão de
Licitação e encaminhada ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, acompanhada de fundamentação do alegado e instruído de
eventuais provas que se fizerem necessárias.
11.7. É competente o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer questões oriundas desta ata.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata para um só efeito de direito, por meio de senha/assinatura
eletrônica, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

ANEXO II
Objeto: Registro de Preços para aquisição de aparelhos telefônicos com tecnologia VOIP.
1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE: Conforme preâmbulo da Ata.
2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:
2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, contados da data de sua apresentação;
2.2) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento;
2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO OU PEÇA COM DEFEITO: 5 DIAS, contados da solicitação, sem ônus para a
CONTRATANTE, quando identificada alguma anormalidade no funcionamento do objeto;
2.4) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE OU FORNECEDOR): 90 DIAS, contados a partir da data da emissão da respectiva
nota fiscal (ou documento equivalente);
2.5) PRESTAÇÃO DA GARANTIA: Se o prazo de garantia for superior ao legal, o licitante deverá, no ato da entrega da nota fiscal
(ou documento equivalente), repassar à contratante termo ou certificado de garantia, constando a cobertura de todo o objeto, pelo período
definido no item 2.4 desta proposta;
2.5.1) A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo fabricante.
2.5.2) Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora da RMBH, serão
arcados exclusivamente pela contratada;
2.5.3) A garantia será prestada por empresa credenciada pelo fabricante, preferencialmente situada na Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH – LC Nº 63/02), sendo indicada(s):
Empresa (razão social): RCE Comércio de Equipamentos de Telemática Ltda
CNPJ:03.917.124/0001-24
Endereço: Rua Antônio Carlos Berta, 475/Sala :1708/1710
Telefone: (51) 3086-9600

Fax: (51) 3086-9600

E-mail: suporte@rceit.com.br
2.6) VISITA AO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS:
2.6.1) A visita técnica (facultativa) ao local de entrega dos produtos poderá ser realizada até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para a
sessão de disputa, após agendamento pelo telefone (31) 3330-8219 com o(a) Sr.(a) Leonardo Bruno Possa Andrade, setor Diretoria de
Redes e Bancos de Dados - DRBD/STI;
2.6.2) Não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de qualquer elemento, existência de dúvidas e outras questões
que possam provocar empecilhos, atrasos ou paralisações na entrega dos produtos e que poderiam ter sido observados na vistoria.
3) O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

Item
1

LOTE 1 – APARELHOS TELEFÔNICOS COM TECNOLOGIA VOIP
Preço
COD.
Quantidade
Especificações do Item
Unidade
SIAD
Total
Unitário
Total
Aparelho telefônico ip - resolução
display/tela: 132 x 48 pixels; conexão
entrada e saída: 2x portas gigabit ethernet
rj-45; compatibilidade: gxp1628; padrão
conexão: poe :ieee802.3af

1668838

Un

1400
R$ 413,95

R$ 579.530,00

Marca/
modelo
Grandstream/modelo
GXP 1628
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Class 2, 3.84w-6.49w; aparelho telefônico
ip com tela lcd retroiluminada de 132x48
áudio hd,
Suporte a vários idiomas, poe integrado.
2 teclas de linha com led de duas cores e 2
contas sip, 3 teclas programáveis sensíveis
ao contexto xml programáveis, 5 teclas
(navegação, menu), 8 teclas blf, 13 tecla
S de funções dedicadas para mute, headset,
transfer, conferencia, enviar, rediscar, viva
voz, volume agenda, mensagem, espera,
conferencia de 3 vias. (padrão)

2

Aparelho telefônico ip - resolução
display/tela: mínima 480 x 272 (4,3
polegadas)lcd tft colorida; conexão entrada
e saída: 2x portas gigabit ethernet rj- 1687182
45(10/100/1000)mbps;
compatibilidade:
gxp2140; padrão conexão: integrado
iee802.3af/at; (avançado)

Un

200

R$ 722,34 R$ 144.468,00

Grandstream/modelo
GXP2140

PREÇO TOTAL DO LOTE
R$723.998,00 (Setecentos e vinte e três mil, novecentos e noventa e oito reais)

ANEXO III
TERMO DE REFERÊNCIA
Processo Licitatório nº 91/2019
1 - OBJETO:
Registro de Preços para aquisição de aparelhos telefônicos com tecnologia VOIP, conforme especificações definidas neste Termo de
Referência.
2 - JUSTIFICATIVA E FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO:
A aquisição dos produtos, objeto deste documento, busca a modernização do sistema atual de telefonia analógico/digital da Procuradoria de
Justiça do Estado de Minas Gerais, possibilitando a gestão mais eficiente dos ramais e a implantação de novas funcionalidades, bem como
maior agilidade e facilidade na instalação de ramais. Os aparelhos telefônicos serão instalados utilizando o cabeamento de rede já disponível
na instituição, ou seja, a capilaridade da infraestrutura de rede existente atualmente no âmbito de toda instituição possibilita a instalação de um
ramal VOIP em todos os pontos onde existe um microcomputador conectado à rede, sem a necessidade de criação de nova infra.
3 - DIVISÃO EM LOTES:
Lote Único
Justificativa: Por se tratarem de produtos de uso com mesma funcionalidade, a fragmentação poderá comprometer, tanto a qualidade quanto a
compatibilidade entre os produtos. A vantagem da aquisição destes itens em lote único, irá facilitar também a questão de acionamento da
empresa fornecedora em caso de eventual inoperabilidade dos aparelhos telefônicos, objetos deste documento.
4 - CÓDIGOS DO CATÁLOGO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DO SIAD, PREÇO UNITÁRIO E GLOBAL:
LOTE 1

ITEM QUANTIDADE UNIDADE

1

1400

Unidade

DESCRIÇÃO

CÓDIGO
SIAD

APARELHO TELEFONICO IP - RESOLUCAO 1668838
DISPLAY/TELA: 132 x 48 PIXELS; CONEXAO
ENTRADA E SAIDA: 2X PORTAS GIGABIT
ETHERNET RJ-45; COMPATIBILIDADE:
GXP1628; PADRAO
CONEXAO:POE:IEEE802.3AF CLASS 2, 3.84W6.49W; APARELHO TELEFONICO IP COM
TELA LCD RETROILUMINADA DE 132X48
AUDIO HD, SUPORTE A VARIOS IDIOMAS,
POE INTEGRADO. 2 TECLAS DE LINHA COM
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LED DE DUAS CORES E 2 CONTAS SIP, 3
TECLAS PROGRAMAVEIS SENSIVEIS AO
CONTEXT O XML PROGRAMAVEIS, 5
TECLAS (NAVEGACAO, MENU), 8 TECLAS
BLF, 13 TECLA S DE FUNCOES DEDICADAS
PARA MUTE, HEADSET, TRANSFER,
CONFERENCIA, ENVIAR, REDISCAR, VIVA
VOZ, VOLUME AGENDA, MENSAGEM,
ESPERA, CONFERENCIA DE 3 VIAS. (Padrão)

2

200

APARELHO TELEFÔNICO IP - RESOLUÇÃO
DISPLAY/TELA: MÍNIMA 480 X 272 (4,3
POLEGADAS)LCD TFT COLORIDA;
CONEXÃO ENTRADA E SAÍDA: 2X PORTAS
Unidade
1687182
GIGABIT ETHERNET RJ-45(10/100/1000)MBPS;
COMPATIBILIDADE: GXP2140; PADRÃO
CONEXÃO: INTEGRADO IEE802.3AF/AT;
(AVANÇADO)

5 - DOCUMENTOS TÉCNICOS:
Não há necessidade de documentos técnicos.
6 - AMOSTRA:
Itens da amostra / protótipo: Itens 1 e 2
Quantidade: 1 de cada item
Prazo: 5 dias, contados da solicitação do pregoeiro.
Critérios de avaliação e eventuais testes de aferição de compatibilidade pelos quais o item será submetido: Em conformidade com as
especificações do Apenso I
Membro 01 da Equipe responsável pela análise (servidor): HAMAD FARID ALCICI
Membro 02 da Equipe responsável pela análise (servidor): GUILHERME SOARES DE PAULA
Membro 03 da Equipe responsável pela análise (servidor): LEONARDO BRUNO POSSA ANDRADE
7 - VISITA TÉCNICA:
Em quais lotes será feita a visita: Lote 1
O que será verificado na visita técnica: O proponente, antes da elaboração de sua proposta, poderá, opcionalmente, realizar visita técnica no
local da entrega do produto, aparelho telefônicos VOIP, objeto deste documento, de forma a esclarecer eventuais dúvidas e tomar
conhecimento sobre todas as informações para a perfeita e total execução dos trabalhos, garantindo a adequada elaboração das propostas. A
visita técnica, caso seja de interesse do proponente, deverá ser realizada pelo responsável ou representante técnico da empresa, mediante
apresentação de documento e identificação do funcionário pela empresa. Os interessados deverão agendar a visita pelo telefone (31) 33308219 junto à Diretoria de Redes e Bancos de Dados - DRBD/STI, e esta deverá ocorrer no prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data de
abertura da sessão do pregão.
8 - ATESTADOS E CERTIFICADOS ESPECÍFICOS AO OBJETO:
Não há necessidade de atestados ou certificados.
9 - ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAL E ATESTADO DE CAPACIDADE:
Não há necessidade de especialização ou atestado de capacidade.
10 - GARANTIA:
Tipo de Garantia: Garantia do fabricante
11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
Não há necessidade de assistência técnica.
12 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO:
Tais condições visam esclarecer os critérios aceitos para a entrega do produto, aparelhos telefônicos VOIP, objeto deste documento, bem como
oferecer outras informações que a CONTRATANTE julgar necessárias para a obtenção de um produto de qualidade.
a) O produto, objeto deste contrato, entregue será recebido provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade com a
especificação. O recebimento definitivo de cada solicitação será feito após a verificação da qualidade e consequente aceitação, no prazo
https://sei.mpmg.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=80485&infra_siste…
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máximo de 5 (cinco) dias do recebimento provisório;
b) Os aparelhos telefônicos VOIP, objeto deste documento, deverão ser obrigatoriamente novos, em linha de produção.
13 - PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO E PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO / REFAZIMENTO:
Prazo de Entrega / Execução: 30 dias, contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento.
Prazo de Substituição / Refazimento: 5 dias, contados da solicitação, sem ônus para a CONTRATANTE, quando identificada alguma
anormalidade no seu funcionamento.
14 - LOCAL DE ENTREGA / DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
Almoxarifado Central da PGJ:
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro Palmeiras - Belo Horizonte, MG
CEP: 30575-716 - Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329
15 - VIGÊNCIA CONTRATUAL:
Conforme edital.
16 - POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO:
Não há possibilidade de prorrogação.
17 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:
Não há cronograma cadastrado.
18 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Serão estabelecidas no edital.
19 - DEVERES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE:
Serão estabelecidos no edital.
20 - UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL:
Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA DE REDES E BANCOS DE DADOS - 1091037
Servidor Gerenciador/Fiscal do Contrato: RODRIGO OTAVIO XAVIER DE PAIVA
Servidor Gerenciador/Fiscal Suplente do Contrato: LEONARDO BRUNO POSSA ANDRADE
21 - SANÇÕES:
Serão estabelecidas no edital.
22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Não há.
AUTOR DO TERMO DE REFERÊNCIA:
Nome: LEONARDO BRUNO POSSA ANDRADE
Unidade Administrativa: DIRETORIA DE REDES E BANCOS DE DADOS

APENSO I DO TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
As especificações técnicas a seguir deverão obrigatoriamente ser atendidas, independentemente de suas especificações adicionais.
OBJETO: Aquisição de aparelhos telefônicos VOIP, conforme as especificações e
quantidades definidas neste documento.
Item

1

Descrição
Aparelho telefônico VOIP para uso diário por servidores e
demais colaboradores no exercício da função na
Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Quantidade

1400
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2

Aparelho telefônico VOIP para uso diário por recepcionistas
no exercício da função na Procuradoria Geral de Justiça do
Estado de Minas Gerais.

200

1. Especificações: Aparelho telefônico VOIP.
1. Aparelho telefônico VOIP Padrão – Configurações Mínimas
Protocolos/padrões
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (registro A, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP,
STUN, SNMP, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS
Interfaces de rede
2 Portas Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps com detecção automática, comutador duplo e PoE integrado
Tela
Tela LCD Monocromática, tamanho mínimo de 132 x 48 (2.98’’) com luz de fundo.
Teclas de recursos
Deverá ter no mínimo: teclas para 2 linhas com LED em duas cores e 2 contas SIP, 3 teclas sensíveis ao contexto com programação XML,
teclas programáveis para 8 ramais com BLF em duas cores,3 teclas (navegação, menu),13 teclas de função exclusivas para: MUTE
(silenciar), HEADSET (fones), TRANSFER (transferência), CONFERENCE (conferência), SEND (enviar) e REDIAL (rediscar),
SPEAKERPHONE (viva-voz), VOLUME PHONE-BOOK (agenda), MESSAGE (mensagem), HOLD (espera) e CONFERENCIA 3 VIAS.
Codecs de voz
Deve suportar G.711μ/a, G.722 (banda larga), G.723, G.726-32, G.729 A/B, iLBC, DTMF em banda e fora de banda (em áudio, RFC2833,
SIP INFO), VAD e PLC.
Recursos de telefonia
Deverá ter, espera, transferência, encaminhamento (incondicional/sem resposta/ocupado), conferência de no mínimo 3 vias, chamada em
espera para conferência/captação de chamadas, exibição de chamadas compartilhadas (SCAm shared call appearance)/exibição de linhas
transferidas (BLA, bridged line appearance), agenda para download (XML, LDAP, até 500 itens), chamada em espera, histórico de
chamadas (até 200 registros), discagem automática com aparelho ocupado, resposta automática, discagem com clique, plano de discagem
flexível, uso compartilhado de recursos, toques musicais personalizados, redundância de servidores e failover
Conector dos fones
Conector RJ9 para fones (compatível com EHS com fones Plantronics).
Áudio em HD
Tanto no aparelho quanto no viva-voz.
Suporte de base
Deverá permitir posições em dois ângulos, suporte de parede.
QoS
Qualidade serviço de camada 2 (802.1Q, 802.1P) e camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS).
Segurança
Deverá conter controle de acesso de usuário e administrador, autenticação baseada em MD5 e MD5-sess, arquivo de configuração com
criptografia AES de 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, controle de acesso à mídia 802.1x.
Idioma dos menus, tela e manuais
Vários, dentre eles Português (Brasil).
Upgrade/provisionamento
Upgrade de firmware via TFTP/HTTP/HTTPS, provisionamento em massa usando um arquivo de configuração XML com criptografia
AES ou TR-069.
Uso eficiente da energia e energia verde
Fonte de alimentação universal Entrada 100-240, PoE: integrado (802.3af) class 2;
Conteúdo da embalagem
Aparelho com cabo, suporte de base, fonte de alimentação universal, patch cord de no mínimo 2.0m., Manual de instalação rápida em
português.
Conformidade
FCC: Part 15 (CFR 47) Class B, CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, RCM: AS/ACIF S004;
AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1

1. Aparelho telefônico VOIP Avançado – Configurações Mínimas
Protocolos / padrões
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SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (registro A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP,
NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Interfaces de rede
2 Portas Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps com detecção automática, comutador duplo e PoE integrado
Tela
LCD TFT colorido, tamanho mínimo de 4,3 polegadas (480 x 272)
Teclas de recursos
Deverá ter no mínimo, teclas para 4 linhas com até 4 contas SIP, 5 teclas sensíveis ao contexto com programação, 5 teclas de
navegação/menu, 10 teclas de função exclusivas para: MESSAGE (mensagem, com indicador de LED), PHONEBOOK (agenda),
TRANSFER (transferência), CONFERENCE (conferência), HOLD (espera), HEADSET (fones), MUTE (mudo), REDIAL (rediscagem),
SPEAKERPHONE (viva-voz), VOLUME(volume).
Codec de voz
Suporte para G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (banda larga) G723.1, iLBC, Opus, DTMF em banda e fora de banda (em áudio,
RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Portas auxiliares
Conector RJ9 para fones (compatível com EHS com fones Plantronics), USB, porta para módulo de ramais
Recursos de telefonia
Espera, transferência, encaminhamento, conferência de 5 vias, chamada em espera para transferência, captação de chamadas, exibição de
chamadas compartilhadas (SCA, shared call appearance)/ exibição de linhas transferidas (BLA, bridged line appearance), agenda para
download (XML, LDAP, até 2000 itens), chamada em espera, registro de chamadas mínimo de 300 registros, personalização da tela,
discagem automática com aparelho ocupado, resposta automática, discagem com clique, plano de discagem flexível, uso compartilhado de
recursos, tons de chamada musicais e música de espera personalizados
Áudio em HD
Tanto no aparelho quanto no viva-voz
Suporte de base / de parede
Permitir posições em dois ângulos
Qualidade de serviço
Qualidade de serviço camada 2 (802.1Q, 802.1p) e camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS) Segurança
Permitir senhas de usuário e administrador, autenticação baseada em MD5 e MD5-sess, arquivo de configuração segura baseada em AES,
SRTP, TLS, controle de acesso a mídias 802.1x
Idioma dos menus, tela e manuais
Português
Upgrade/provisionamento
Upgrade de firmware via TFTP/HTTP/HTTPS, provisionamento em massa usando um arquivo de configuração XML criptografado ou TR069
Uso eficiente da energia
Fonte de alimentação universal: entrada: 100-240 automático, V; PoE integrado (802.3af)
Conteúdo da embalagem
Aparelho com cabo, suporte de base, fonte de alimentação universal, patch cord de no mínimo 2,0m., Quick Start Guide (Manual de Início
Rápido em português)
Conformidade
FCC Part 15 (CFR 47) Class B; EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 60950-1, EN62479 AS/NZS CISPR 22
Class B, AS/NZS CISPR 24, RoHS; UL 60950 (fonte de alimentação)
Belo Horizonte, 12 de junho de 2019.
Marco Aurélio Belchior
Diretoria de Redes e Bancos de Dados - Coordenador
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO IV

Órgão
Gerenciador Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais

Gestor da Ata de Registro de Preços (Nome/contato)
Brás Marques de Souza
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Telefone: (31) 3330-8492

Órgão

Local de Entrega

Procuradoria-Geral de Justiça
Gerenciador
do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte/MG
Rodovia Anel Rodoviário - BR 040 - Km 3,8, s/n - Bairro
Palmeiras - Belo Horizonte, MG - CEP: 30.575-716 Telefones: (031) 3331-6328 / (031) 3331-6329

Setor Fiscalizador
(Nome/contato)
Diretoria de Redes e Bancos de
Dados - DRBD/STI
Responsável: Marco Aurélio
Belchior
Telefone:
(31) 33308219

ANEXO V

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, com sede na Av. Álvares Cabral,
1690, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ sob o nº 20.971.057/0001-45, isenta de inscrição estadual, doravante
denominada ÓRGÃO GERENCIADOR e o(a) _______________________, com sede na _____________ <endereço completo>, inscrita
no CNPJ sob o n°. ______________, neste ato representado(a) pelo(a) __________________, brasileiro(a), <estado civil>, <profissão>,
inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. ____________, portador(a) do RG n°. _________________, doravante denominado
ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, firmam o presente Termo de Adesão ao Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições
estabelecidas no Edital do Processo Licitatório nº 91/2019, na respectiva Ata de Registro de Preços e seus anexos, com fundamento no
Decreto Estadual 46.311/13.
Pelo presente instrumento, o(a) _______________________, ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, concorda com os termos do Registro de
Preços, gerido pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, ÓRGÃO GERENCIADOR, aderindo ao(s) seguintes
item(ns), na(s) quantidade(s) abaixo informadas:
ITEM QUANTIDADE UNIDADE

DESCRIÇÃO

CÓDIGO
SIAD

(*) Observação: o quantitativo solicitado na tabela acima está em conformidade com o limite estabelecido no item 15.6 do Edital do
Processo Licitatório nº 91/2019.
(**) Observação: o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, contados da autorização do
órgão gerenciador, respeitada a vigência da ARP.

................................, ..... de ....................... de ........

..............................................................................
Assinatura do representante legal

____________________________________
Procuradoria- Geral de Justiça

_____________________________________
Felipe Rios Moreira
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Testemunhas:
1)

2)

Documento assinado eletronicamente por FELIPE RIOS MOREIRA, Usuário Externo, em 05/07/2019, às 14:44, conforme art. 22, da
Resolução PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por HELENO ROSA PORTES, PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO
ADMINISTRATIVO, em 08/07/2019, às 14:37, conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA MARIA DO PINHO OLIVEIRA BRAGA, ASSESSOR II, em 08/07/2019, às
14:44, conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA, ASSESSOR I, em 09/07/2019, às 13:29,
conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.mpmg.mp.br/sei/processos/verifica, informando o código verificador
0065038 e o código CRC 145E9755.

Processo SEI: 19.16.3720.0002109/2019-65

Documento SEI: 0065038

Avenida Álvares Cabral, 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte/ MG - CEP 30170008
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THIAGO FERNANDES DE CARVALHO
Promotor de Justiça

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SETE LAGOAS

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 10 DIAS. COMARCA DE SETE LAGOAS/MG- PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL, HABITAÇÃO E URBANISMO DA COMARCA DE SETE LAGOAS
- DRA. GUIOMAR SOARES DE OLIVEIRA NETA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a quem for
interessado, que por esta 2.ª Promotoria de Justiça tramitaram os autos do Inquérito Civil Público cadastrado no SRU sob o nº
MPMG-0672.13.000272-4, instaurado contra Jaques Alexon Rocha Souza a partir de representação formulada por Edson Ribeiro da
Silva, em cuja descrição do fato consta que “Segundo Termo de Declarações do representante o Sr. Jaques Alexon Rocha Souza,
vulgo “Jacaré”, vem alugando o imóvel situado na rua Pirapama, nº 780-A para realização de bailes funks, o que vem causando
intensa perturbação do sossego da vizinhança” e, diante da impossibilidade de notificação pessoal ou por via postal do representante,
mesmo através de mandatários ou prepostos, notifica a parte interessada para, querendo, apresentar, no prazo de 10 dias, a contar
da publicação deste, em caso de desacordo com a Promoção de Arquivamento, recurso e razões recursais contra a decisão proferida,
que deverão ser protocolados junto ao Conselho Superior do Ministério Púbico, situado na Av. Álvares Cabral, nº 1.740, pilotis, bairro
Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.170-001, até a sessão em que se apreciará essa Promoção de Arquivamento.
Cópia da Promoção de Arquivamento ficará afixada no quadro de avisos dessa Promotoria de Justiça para consulta dos interessados,
por um período de 10 (dez) dias.
Sete Lagoas, 4 de julho de 2019.
GUIOMAR SOARES DE OLIVEIRA NETA
Promotora de Justiça

EDITAIS E AVISOS

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Cv. 076 de 10/06/2019, entre o MPMG/PGJ e a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. Objeto: Estágio Curricular Supervisionado.
Valor: sem ônus. Vigência: 10/06/2019 a 09/06/2024.

PROCURADOR-GERAL ADJUNTO ADMINISTRATIVO

Ata de Registro de Preços nº 132/2019 – decorrente do Planejamento n.º 091/2019. Objeto: registro de preços para futuras e
eventuais contratações do fornecedor abaixo identificado, visando à aquisição de aparelhos telefônicos com tecnologia VOIP.
Preços Registrados:
Lote 1-Item: aparelhos telefônicos com tecnologia VOIP, quantidade total estimada: 1.600 unidades, valor total estimado: R$
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723.998,00. RCE Comércio de Equipamentos de Telemática Ltda.-ME;
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da sua publicação.
Data da assinatura: 08/07/2019.
A íntegra da ata encontra-se à disposição dos interessados no site www.mpmg.mp.br no link “Licitações/Registro de Preços”.
Ct. SIAD 9219506, Ct. 058, de 05/07/19, SEI nº 19.16.3712.0004367/2019-38, entre o MPMG/PGJ e a Sra. Maria Inês Resende
Meirelles. Objeto: a locação do imóvel situado na Rua Monsenhor João de Deus, nº123, Centro, em Caxambu/MG. Valor global
estimado: R$150.000,00. Dotações orçamentárias: 1091.03.122.701.2.009.0001.3.3.90.36-11 Fonte 10.1,
1091.03.122.701.2.009.0001.3.3.90.39-12 Fonte 10.1, 1091.03.122.701.2.009.0001.3.3.90.39-13 Fonte 10.1 e
1091.03.122.701.2.009.0001.3.3.90.47-03 Fonte 10.1 e 1091.03.122.701.2.009.0001.3.3.90.47-07 Fonte 10.1. Vigência: 05/07/19 a
04/07/24.
T.A. 090, de 05/07/19, SEI nº 19.16.2256.0005824/2019-96, ao Ct. SIAD 9144344, Ct. 059/17, entre o MPMG/PGJ e a empresa
Proalpha Engenharia, Consultoria e Serviços Ltda. Objeto: a prorrogação da vigência e do prazo de execução, a alteração da razão
social da contratada e o reajuste do valor dos serviços. Acrescenta-se ao valor global: R$ 8.035,10. Dotação orçamentária:
1091.03.122.701.2.009.0001.3.3.90.39-99 Fonte 10.1. Vigência: 09/07/19 a 08/07/20. Contratação de empresa especializada para
elaboração e aprovação de projetos de prevenção e combate a incêndio e pânico de edificações ocupadas pelo MPMG, em todo o
Estado.

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Licitação no site www.compras.mg.gov.br
Número do processo: 25 / Ano: 2019
Unidade: 1091040
Processo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI): 19.16.2254.0000164/2019-74
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e
plataformas elevatórias para transporte de passageiros, com inclusão total de peças originais ou similares.
Modalidade: Pregão eletrônico
Recebimento das propostas: até às 10 horas do dia 22/07/2019.
Início da disputa de preços: às 10 horas do dia 22/07/2019.
Disposições Gerais: O edital e seus anexos estão disponíveis para consulta e download no site www.mpmg.mp.br ou, mediante
solicitação, pelo e-mail dcli@mpmg.mp.br. Demais informações: Av. Álvares Cabral, 1740, 6º andar, BH/MG, de 2ª a 6ª feira, das 9 às
18 h ou pelos telefones: (31) 3330-8190 / 8233 / 8334.
Belo Horizonte, 8 de julho de 2019.
Dariana Augusta de Toledo Patrocínio Ruiz
Coordenadora da Diretoria de Compras e Licitações/PGJ-MG
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