
 

 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PMC 18/2020 
ALTERAÇÃO 

 
DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE RÁDIOS DE 
COMUNICAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE CANOINHAS – DETRACAN, 
COMPREENDENDO TODAS AS DESPESAS RELACIONADAS À INSTALAÇÃO, HABILITAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA EXERCIDA PARA A 
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA INCOLUMIDADE DAS PESSOAS E DO SEU PATRIMÔNIO NAS 
VIAS PÚBLICAS, PARA O OPERACIONAL DO DETRACAN - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO. 
 
1. JUSTIFICATIVA 
 
Inicialmente é preciso destacar que a atuação dos Agentes de Trânsito da Carreira de Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito como vertente da segurança pública é ponto pacificado há tempos, tendo sua normatização no âmbito 
federal, onde qualquer discussão que houvesse acerca do tema nos parece ter sido superada com a inclusão do § 
10º no art. 144 da Constituição que tratou como segurança pública. 
A finalidade do Sistema de Radiocomunicação é prover meios de comunicação que atendam às necessidades 
operativas, corporativas e funcionais do órgão envolvido. 
A comunicação aqui descrita não envolve somente a parte de radiocomunicação, mas toda a infra-estrutura de 
apoio e interligação do sistema para prover a comunicação em situações emergenciais diuturnas ou críticas e 
demais demandas do órgão. Neste contexto, considera-se a necessidade de equipamentos do tipo rádios portáteis, 
veiculares ou móveis, estação de rádio base fixa e repetidores, torres, contêineres, acessórios, mecanismos de 
segurança (encriptação), privacidade e interoperabilidade, rede e equipamento de dados, sistemas de 
gerenciamento e supervisão, recursos de integração com softwares aplicativos e interfaces para acesso às bases 
de dados e informações de interesse do Detracan, por meio de terminal móvel de dados, e todo e qualquer sistema, 
mesmo que não citado diretamente, mas que seja necessário para o pleno funcionamento da rede em questão, 
tornando-a mais adequada para as operações do órgão envolvido. 
 
2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: Locação, habilitação, manutenção e Serviço de Telecomunicação Autorizado 
pela Anatel: 
 

LOTE ÚNICO 

Item Descrição QTD Unid. 
Valor unit. 

mensal 
Valor total  
12 meses 

1 

LOCAÇÃO EM UNIDADES DE RÁDIO 
TRANSCEPTOR PORTÁTIL analógico, com 
transmissão no modo VHF ou UHF, completo (PTT 
de lapela, um PTT fone de ouvido, capa com 
sistema de fixação de rádio ao cinto, carregador, 
antena, duas baterias), que atenda as 
especificações técnicas mínimas estabelecidas no 
detalhamento do objeto.  
 
Com todos os acessórios necessários para 
instalação, funcionamento do equipamento, e 
manutenção. 

10 Unid R$ 98,66 R$ 11.839,20 

2 

Locação em unidades de rádios transceptor 
MÓVEL para instalação em viatura, transmissão no 
modo VHF ou UHF, analógico, (antena, cabo, 
conectores e suporte para os equipamentos), que 
atenda as especificações técnicas mínimas 
estabelecidas no detalhamento do objeto.  
 
Com todos os acessórios necessários para 
instalação e funcionamento do equipamento, e 
manutenção. 

01 Unid R$ 125,00 R$ 1.500,00 



 

 
 

3 

Locação de unidade de kit rádio transceptor BASE 
(para central de despacho).  Transmissão no modo 
VHF ou UHF compatível no modo analógico de 
acordo com as especificações técnicas dos itens 1 
e 2.  
 
Com todos os acessórios necessários para 
instalação e funcionamento do equipamento, e 
manutenção. 

01 Unid R$ 157,33 R$ 1.887,96 

4 Instalação rádio base e rádio móvel 01 Serv. R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 

5 
Serviço de Telecomunicação Autorizado pela 
Anatel 

12  Mês R$ 60,00 R$ 720,00 

TOTAL DO LOTE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 16.997,16 

 
2.1. É de responsabilidade da empresa: Instalação, treinamento, assistência Técnica, Manutenção Preventiva e 
corretiva, serviço móvel especializado,  gerenciamento e supervisão.  
2.2 A cobertura de rádio frequência do sistema de radiocomunicações analógico deverá atender os seguintes 
requisitos:  
2.2.1 A cobertura de rádio será provida por no mínimo no raio de 80% no município de Canoinhas sítio de repetição, 
instalados pela CONTRATADA e mantido pela mesma durante a vigência do contrato de locação;  
2.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer relatórios técnicos que demonstre um desempenho satisfatório de acordo 
com as normas vigentes para cálculo de propagação em radiocomunicações analógico móveis;  
2.2.3 Nas áreas de cobertura, a quantidade de áudio deverá permitir uma perfeita compreensão de conversação;  
2.3. Sistema com modulação analógico: conforme recomendação da ANATEL: 
2.3.1 Equipamentos homologados na ANATEL: os equipamentos, na sua totalidade, devem estar homologados e/ou 
certificados pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL);  
2.3.2 Fácil manuseio, programação e reprogramação dos rádios: impõe-se a todos os equipamentos de rádio 
(portátil e móvel) um fácil manuseio e operação, obedecendo a padrões internacionais de fabricação. 
2.3.3 A área de cobertura dos rádios portáteis nas áreas urbanas deve atender ao percentual mínimo de 80%. 
2.3.4 Central de operação e Despacho: permitir o gerenciamento e controle dos atendimentos de forma 
centralizada. O sistema deverá ser composto por estações de trabalho, equipadas com aplicação amigável na 
língua portuguesa;  
2.3.5 Os equipamentos devem atender os padrões internacionais STD 810, C, D e E, referente à operação em 
condições adversas;  
2.3.6 Possibilitar varredura seletiva de grupos e sistemas (SCAN);  
2.4. Durante o contrato de locação a empresa fica responsável por toda assistência nos equipamentos, devendo 
atender qualquer chamado no prazo máximo nas condições abaixo: 
2.4.1 Central de operações: tempo de resposta ao atendimento, 2 horas, dispor de equipamento reserva para troca 
imediata. 
2.4.2 Repetidora, estações móveis e fixas: tempo de resposta ao atendimento 12 horas, dispor de equipamento 
reserva para troca nesse período; 
2.4.3 Quando não for possível o conserto do rádio no local, a empresa deverá disponibilizar outro equipamento em 
substituição até o retorno do equipamento;  
2.5. Todas as despesas com assistência incluindo peças são de responsabilidade da empresa vencedora, salvo 
quando comprovado o mal uso por parte do município;  
2.6. Em caso de indenização por perda, roubo e acidente, a contratante indenizará por unidade o valor de venda de 
fábrica ou deverá repor o equipamento.  
 
3. DESCRITIVO ITEM 1 – Transceptores do tipo portátil   
3.1. Oferecer potência mínima de RF não inferior a 2,5 Watts e poder atingir a potência máxima de 4 Watts.  
3.2. Os transceptores do tipo portátil deverão oferecer canais de utilização com repetidora.  
3.3. Devem ser totalmente compatíveis com o sistema de rádio comunicação proposto, e permitir a 
interoperabilidade com outros sistemas. 
3.4. Oferecer os seguintes acessórios por unidade de transceptor portátil:  
3.4.1 um PTT de lapela, um PTT fone de ouvido, uma capa com sistema de fixação de rádio ao cinto, um 
carregador rápido alimentado com 220v, uma antena emborrachada flexível, duas baterias recarregáveis com 
capacidade para operação contínua por 12 horas no padrão 5/5/90. 



 

 
 

3.5 Oferecer as seguintes funcionalidades, configuradas através de programação: 
3.5.1 Identificação de PTT alfanumérico (ID);  
3.5.2 Codificação em protocolo DTMF; 
3.6 Kit carregador de mesa de carga: 
3.6.1 Deverá ser capaz de carregar a bateria reserva estando separada do rádio, devendo vir acompanhado do Kit 
para carregar carga na bateria reserva. 
3.7. Acesso pelas teclas frontais ou laterais com funções programáveis. 
 
4. DESCRITIVO ITEM 2 – Transceptores do tipo móvel   
4.1. Instalação em viatura;  
4.2. Potência de RF ajustável, superior a 15 watts;  
4.3. O equipamento deverá possuir antena com ganho mínimo de 1,5 dbi, com cabos e conectores;  
4.4. O equipamento será alimentado pelo sistema de energia de veículo automotor em que está instalado;  
4.5. O equipamento deverá ser fornecido, instalado, configurado e devidamente programado no veículo a ser 
instalado, indicado pela contratante; 
4.6. Oferecer a seguinte funcionalidade, configuradas através de programação: 
4.6.1 Envio e recebimento de mensagens com taxa: 1,2 Kbps; 
4.6.2 Identificação de PTT alfanumérico (ID); 
4.6.3 Codificação em protocolo DTMF;  
4.6.4 Acesso pelas teclas frontais ou laterais com funções programáveis. 
4.7. Oferecer os seguintes acessórios por unidade:  
4.7.1 antena; 
4.7.2 cabo;   
4.7.3 conectores e suporte para os equipamentos. 
 
5. DESCRITIVO ITEM 3 – Transceptores de base fixa   
5.1. Potência de RF ajustável, superior a 15 watts;  
5.2. O equipamento deverá possuir antena com ganho mínimo de 9 db, com cabos e conectores;  
5.3. O equipamento deverá ser fornecido, instalado e configurado no local determinado pela contratante;  
5.4. Oferecer a seguinte funcionalidade, configuradas através de programação: 
5.4.1 Envio e recebimento de mensagens com taxa: 1,2 Kbps; 
5.4.2 Identificação de PTT alfanumérico (ID); 
5.4.3 Codificação em protocolo DTMF;  
5.4.4 Acesso pelas teclas frontais ou laterais com funções programáveis; 
5.5. Suporte para rádio, antena e outros equipamentos. 
 
6. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS BENS/SERVIÇOS 
6.1 - Os produtos e serviços especificados neste Edital deverão ser entregues/prestados na Rua Vidal Ramos, 650 - 
Centro – Canoinhas/SC – Departamento de Trânsito de Canoinhas – DETRACAN, acompanhados da via original 
do documento fiscal, em até 3 0 (trinta) dias, a contar da emissão do pedido de empenho. 
6.2 – No momento da entrega, a Contratada deverá apresentar à equipe do Departamento de Trânsito de Canoinhas – 
DETRACAN, Catálogo técnico de todos os equipamentos e materiais ofertados, preferencialmente em língua 
portuguesa, juntamente com o Certificado de Homologação, fornecido pela Agencia Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL), referente aos equipamentos ofertados. 
 
7. GARANTIA: 
7.1 - Todos os equipamentos de rádio deverão ter uma garantia permanente de igual prazo de vigência do contrato, 
bem como seus acessórios e atualizações de sistemas e equipamentos. 
 
7.2 – Todo e qualquer equipamento deverá ser substituído no seguinte prazo: 
 
1- Equipamento danificado substituição em 02 (dois) dias úteis, a partir da solicitação da contratante;  
2- Os referidos prazos passaram a contar da data de comunicação à contratada e deverá ser comunicada por meio 
oficial e receber confirmação. 
3- Durante o período de garantia e de atendimento a contratante, todas as despesas de deslocamento, estadia, 
alimentação, encargos sociais, peças de reposição deverão correr por conta da contratada. 
4-   A CONTRATANTE não será responsável por equipamentos danificados ou sinistrados por uso ou desgaste 
natural. 
5-   Em caso de comprovado mau uso do equipamento e danos provenientes de quedas, choques bruscos, imersão 
em líquidos e colisão destrutiva, não serão cobertos pela garantia do equipamento e sua reposição ocorrerá por 
conta da CONTRATANTE. 



 

 
 

6-   A contratada prestadora do serviço de locação ficará responsável pelas manutenções nos equipamentos de 
todos os equipamentos, danificados por uso ou desgaste natural que se fizerem necessárias no período do contrato, 
conforme especificado neste Termo, sendo que todos os custos de reparos ou substituição de equipamentos, se 
necessário, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
8. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 
8.1 - A contratada deverá prestar treinamento aos usuários, conforme disposto neste Termo de Referência, em 
endereço a ser definido pela Contratante. 
8.2 - O objeto será entregue pela Contratada, pelo preço contratado, sem nenhum custo adicional (seguros, 
impostos e taxas, transporte, frete ou qualquer outro encargo necessário à execução do objeto do Contrato), 
conforme a necessidade do Contratante e mediante Autorização de Fornecimento/Contrato. 
8.3 - A Contratante reserva-se o direito de a qualquer tempo, previamente ao aceite, ou durante o prazo de 
garantia do objeto ofertado e entregue, proceder a análise técnica e de qualidade do objeto, diretamente ou 
por intermédio de terceiros por ela escolhido. Se rejeitado, o objeto deverá ser substituído pela Contratada, no 
prazo estipulado pela Contratante, sem qualquer ônus para a Contratante. 
8.4 - A Contratada, mesmo não sendo a fabricante da matéria-prima empregada na fabricação de seu objeto, 
responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade deste, obrigando-se a substituir, as suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, 
resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua 
conta. 
8.5 - O aceite definitivo do objeto pela Contratante, que ocorrerá em até 15 (quinze) dias após a entrega do 
mesmo, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do objeto ou 
disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Contratada, verificados 
posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
8.6 - O objeto adjudicado deverá atender a legislação a ele pertinente. 
8.7 - A Contratada compromete-se a entregar manuais, certificados e garantia como todos e quaisquer 
documentos relacionados ao objeto, em português. 
8.8 - Deverá ser apresentado, juntamente com a proposta, prospecto ou outro documento relativo ao objeto 
cotado, que comprove as características ou especificações do produto ofertado; 
8.9 - Os prospectos apresentados em língua estrangeira deverão vir acompanhados da respectiva tradução para a 
língua portuguesa. 
8.10 - O produto, mesmo entregue, só será aceito após a verificação da qualidade e conformidade com as 
descrições e especificações constantes no presente anexo pelo Setor Competente do DETRACAN –  
D e p a r t am e n t o  d e  T r ân s i t o  d e  C a n o in h a s  para a consequente aceitação; 
8.11 - A entrega dos bens não implica na aceitação, mas sim na transferência de responsabilidade pela guarda 
e conservação dos mesmos, e a prova de transferência dar-se-á com assinatura de quem de direito for, no 
canhoto da nota fiscal, servindo-a apenas como comprovante da data de entrega.  
8.12 - A efetiva aceitação dos produtos dar-se-á com a declaração da autoridade competente, de que o mesmo 
atende as condições estabelecidas no Edital. 
 
 
 
 
 
 

Luiz Alceu Witt Junior 
Autoridade de Trânsito Municipal 

 


