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Especificação dos itens

O que será contratado?

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

Nessa licitação, nós iremos comprar materiais de telefonia para a
CMBH. 

Confira abaixo os detalhes de cada um dos itens.

Aparelhos telefônicos analógicos1

Sinalização por pulso e multifrequência;

Teclas * (asterisco), # (cerquilha), flash, rediscagem (redial);

Tecla de mudo (mute) ou uma tecla específica de espera (hold);

Tempo de flash de 100 a 300 ms;

Sem alimentação externa;

Com no mínimo 2 volumes de campainha;

Tecla de sigilo e rediscagem do último número discado;

Cordão de alimentação da base, tipo liso com, no mínimo, 1,50

metros de comprimento e conector RJ-11 nas pontas;

Cor preta;

Homologado pela ANATEL.

Aparelhos telefônicos analógicos básicos, com as seguintes
características mínimas: 
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Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

(Modelo exemplificativo)

Aparelho telefone com identificação de chamadas

Teclas: rediscagem, mute e flash;
2 níveis de campainha; 
Chave de bloqueio para trava de homologação Anatel;
Visor LCD com, no mínimo, 12 dígitos, data e horário;
Mínimo de 10 memórias teclado evitando discagem de ligações
indesejadas;
Mínimo 5 memórias para chamadas efetuadas;
Número para chamadas recebidas. 
Funções de verificação de chamadas recebidas e efetuadas,
rediscagem, apagar, armazenagem;
Funções de data e horário, flash e mute; 
Discagem tom/pulso; 
Controle de volume de campainha (alto/baixo);
Compatível com sistema DTMF de identificação de chamadas
(obrigatório essa sinalização DTMF).

Aparelho telefone com identificação de chamadas, com as seguintes
características: 
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Confira abaixo o resumo ilustrado:

Quantidade
solicitada: 

 
50 unidades.

Cor: preta

Cordão com no
mínimo 1,5m

Cordão com
conector RJ-11 nas

pontas

Teclas *, #, flash,
redial Tecla de mudo ou

de espera 
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Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

(Modelo exemplificativo)

Caixa de passagem em PVC 

Tamanho 20 x 20 x 10 cm (largura x altura x profundidade);
Sistema descartável de entrada para eletrodutos; 
Cor branca, 
Parafusos de fixação inclusos; 
CTP20.  

Caixa de passagem fabricada em PVC, antichama, e de sobrepor,
com as seguintes características: 

Confira abaixo o resumo ilustrado.
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Confira abaixo o resumo ilustrado:

Quantidade
solicitada: 

 
20 unidades.

(Modelo exemplificativo)

MARCAS DE REFERÊNCIA

Tigre ou Amanco

Quantidade
solicitada: 

 
20 unidades.

Visor LCD com
no mínimo: 

12 dígitos;

data;

horário;

20 cm

20 cm

10 cm

Cor: branca
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Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

Cabo telefônico

Cabo telefônico blindado Ci 0,50 de 2 pares trançados com sistema
de isolamento em polietileno.

Confira abaixo o resumo ilustrado.
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Quantidade
solicitada: 

 
20 unidades.

Cada unidade deverá
corresponder a um rolo de

200m do cabo.

Fita para rotulador eletrônico

Comprimento: 8 metros;
Largura: 12 mm; 
Cor da fita: branca. 
Cor da letra: preta
Compatível com a Brother model PT-20

Fita para rotulador eletrônico, com as seguintes características: 

Confira abaixo o resumo ilustrado.
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Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

(Modelo exemplificativo)

Fita para rotulador eletrônico

Comprimento: 8 metros;
Largura: 12 mm; 
Cor da fita: branca ou vermelha;
Cor da letra: vermelha ou branca; 
A cor da fita e da letra não podem ser iguais; 
Compatível com a Brother model PT-20

Fita para rotulador eletrônico, com as seguintes características: 

Confira abaixo o resumo ilustrado.
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Quantidade
solicitada: 

 
30 unidades.

Quantidade
solicitada: 

 
15 unidades.

8 metros de
comprimento de
fita, com largura

de 12 mm

Cor da fita: branca

Cor da letra: preta

8 metros de
comprimento de
fita, com largura

de 12 mm

Cor da fita: branca
ou vermelha 

 

Cor da letra:
vermelha ou

branca

A cor da fita e da
letra não podem

ser iguais 
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Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

Fita VHB dupla face 
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Adesivo transferível;
Transparente;
Antiumidade;
Acrílico;
Dimensões 19mm x 20m (largura x comprimento) 

Fita VHB dupla face, com as seguintes características: 

Confira abaixo o resumo ilustrado:

Quantidade
solicitada: 

 
40 unidades.

Dimensões:
19mmx20m 

 

Cor: transparente



Esse é o catálogo de especificação de
itens desse pregão. Ressaltamos que a
leitura integral do Termo de Referência
anexo ao edital é essencial para a
compreensão de todas as
especificações do objeto e que este
catálogo não o substitui. 

Dúvidas remanescentes poderão ser
sanadas através de formulação de
pedido de esclarecimento, por e-mail
ou no nosso portal.  

CPL@CMBH.MG.GOV.BR

WWW.CMBH.MG.GOV.BR

Desejamos boa sorte!

Comissão Permanente de Licitação
(CPL)
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