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MINUTA  

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS  

PLANEJAMENTO SIRP Nº 308/2016  

Tipo: MENOR PREÇO  

 

 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de veículos e viaturas, mediante contrato, 

para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, 

conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos. 

 

   

RECIBO 

A Empresa__________________________________________________ 

CNPJ n°. __________________________, retirou Edital de Pregão acima 

referenciado e deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas a 

esclarecimentos e impugnações pelo e-mail: __________________________. 

________________________, aos _______ /_______ / _______  

 

_________________________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER INTEGRALMENTE 

PREENCHIDO E REMETIDO AO CENTRO DE SERVIÇOS 

COMPARTILHADOS – CSC/SEPLAG PELO E-MAIL: 

_____________________________________________ 

 

PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO 

NECESSÁRIO. O CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS – CSC 

DA SEPLAG NÃO RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES À 

EMPRESA QUE NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR 

INFORMAÇÕES INCORRETAS NO MESMO. 

 

 

 

mailto:eliana.marcolino@planejamento.mg.gov.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS  

PLANEJAMENTO SIRP Nº 308/2016 

Tipo: MENOR PREÇO  

 

1 - PREÂMBULO 

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão/Subsecretaria do Centro de Serviços Compartilhados realizará 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, em sessão pública, 

através do site www.compras.mg.gov.br, visando o Registro de Preços para aquisição 

de veículos e viaturas, mediante contrato, para Órgãos e Entidades da Administração 

Pública do Estado de Minas Gerais, conforme especificações e condições previstas 

neste edital e seus anexos, nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 

2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e do Decreto Estadual 

n° 44.786, de 19 de Abril de 2008. 

 

 

Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 

2006 e pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de 31 

de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902 de 27 de janeiro de 2012, nº. 

44.630, de 03 de outubro de 2007, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 

02 de fevereiro de 2009, nº 46.311, de 16 de setembro de 2013, n.º 46.552, de 30 de 

junho de 2014 e n.º 46.557, de 11 de julho de 2014, pelas Resoluções Conjuntas 

SEPLAG / SEF nº 8.727 de 21 de setembro 2012, nº 8.898 de 14 de junho 2013 e n.º 

4.670, de 5 de junho de 2014, pelas Resoluções SEPLAG nº. 58, de 30 de novembro 

de 2007 e nº. 12, de 25 de fevereiro de 2015; aplicando-se subsidiariamente, a Lei n° 

8.666, de 21 de Junho de 1993, e as condições estabelecidas nesse edital e seus 

anexos, que dele constituem parte integrante para todos os efeitos legais. 

 

http://www.compras.mg.gov.br/
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1.1 - O pregão será realizado pelo Pregoeiro ________________, MASP 

______________, e Equipe de Apoio constituída pelos seguintes servidores: 

_________________ MASP __________________, _____________________, 

MASP __________________, e _____________________, MASP 

_________________, designados através da Resolução SEPLAG nº 05, de 23 de 

Fevereiro do ano de 2016. 

 

1.1.1. Em caso de impossibilidade de comparecimento da pregoeira indicada 

no item anterior, atuará como seu substituto o pregoeiro 

______________________, MASP _______________, designado 

através da Resolução SEPLAG nº 5, de 23 de fevereiro do ano de 2016. 

 

1.2 - A abertura da sessão de pregão terá início no dia ______ de ______________ 

de 2016, às _____________. (_________________), através do site 

http://www.compras.mg.gov.br 

 

1.2.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa 

forma, serão registradas no sistema e na documentação relativa ao 

certame. 

 

1.3 - A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do Governo do 

Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br. 

 

2  - OBJETO 

 

2.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de 

veículos e viaturas, mediante contrato, para Órgãos e Entidades da Administração 

Pública do Estado de Minas Gerais, conforme especificações constantes no Termo de 

http://www.compras.mg.gov.br/
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Referência - Anexo I, parte integrante do presente Edital, e condições previstas neste 

edital e seus anexos.  

 

2.2 - Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Portal de 

Compras e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência – Anexo I, 

o licitante deverá obedecer a este último. 

 

3 - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES 

 

3.1 - Órgão Gerenciador 

 

3.1.1. O Órgão Gerenciador será a Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão, por intermédio da Subsecretaria do Centro de Serviços 

Compartilhados – CSC. 

 

3.2 - Órgãos Participantes 

 

3.2.1  Os órgãos ou entidades da Administração Pública a seguir são 

participantes e integram todo o procedimento licitatório e a Ata de 

Registro de Preços:  

 

 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; 

 Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais; 

 Instituto Estadual de Floresta - IEF; 

 Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; 

 Polícia Militar de Minas Gerais; 

 Secretaria de Estado de Saúde; 

 Secretaria de Estado de Defesa Social; 

 Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social; 

 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável. 
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3.3. - Órgãos Não Participantes 

 

3.3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que 

não tenha participado do certame licitatório, mediante consulta prévia 

para manifestação sobre a possibilidade de adesão e autorização do 

Órgão Gerenciador, inclusive quanto ao quantitativo, e submeter à 

anuência do fornecedor beneficiário, o qual deve optar pela aceitação ou 

não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o 

Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes. 

 

3.3.2. Outros entes da Administração Pública e entidades privadas poderão 

igualmente utilizar-se da ARP, como órgão ou entidade não participante, 

mediante prévia anuência do Órgão Gerenciador, desde que observadas 

às condições estabelecidas no item 3.3.1 e no Decreto Estadual 

46.311/13, aplicando-se, ao quantitativo de que trata o art. 19, § 3º, e o 

disposto na legislação federal pertinente. 

 

3.3.3. A adesão deverá ser devidamente justificada no processo administrativo 

do órgão ou entidade não participante, pertinente à licitação, 

demonstrando a vantagem econômica na adesão à Ata, mencionando 

ainda a similitude de condições, tempestividade do prazo, suficiência das 

quantidades e qualidades dos bens a serem adquiridos, respeitando, no 

que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual 

n.º 46.311/13, e na Lei nº 8.666/93. 

 

3.3.4. As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos/entidades 

não poderão exceder, por órgão/entidade, a cem por cento dos 

quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
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3.3.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata 

de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que 

eventualmente aderirem, devendo o órgão gerenciador especificar o 

quantitativo que autoriza adesão, mantendo registro no procedimento 

licitatório.  

 

3.3.6. Ao órgão ou entidade não participante que aderir a ata e ao órgão ou 

entidade partícipe competem, nos respectivos procedimentos 

instaurados, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 

das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 

ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, informando todas as ocorrências ao órgão gerenciador, em 

especial informar ao órgão gerenciador a eventual recusa do fornecedor 

em atender às condições estabelecidas no edital, firmadas na ARP, as 

divergências relativas à entrega, características e origem dos bens 

licitados, bem como a recusa em assinar o contrato para fornecimento ou 

prestação de serviços. 

 

3.3.7. As comunicações, informações e os termos de adesão realizados entre o 

órgão gerenciador e os órgãos participantes e não participantes serão 

formalizados, preferencialmente, em sistema informatizado, 

dispensando-se o encaminhamento de documento impresso ao órgão 

gerenciador. 
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3.3.7.1. Excepcionalmente, por motivos de inviabilidade tecnológica, o 

órgão gerenciador poderá dispensar a utilização de sistema 

informatizado no procedimento de registro de preços, mediante 

justificativa anotada nos autos do procedimento de compra. 

 

3.3.7.2. Na hipótese do item 3.3.7.1, as comunicações, informações e 

termos de adesão entre os órgãos gerenciador, participante e 

não participante poderão ser formalizados mediante 

correspondência eletrônica ou qualquer outro meio eficaz, que 

deverão ser autuados. 

 

3.3.8. As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão 

ser remanejadas ou redistribuídas pelo órgão gerenciador entre os órgãos 

participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro 

de preços, observada como limite máximo a quantidade total registrada 

para cada item. 

 

3.3.8.1. Para o remanejamento de quantidades entre órgãos 

participantes do procedimento licitatório não será necessária 

autorização do beneficiário da Ata de Registro de Preços. 

 

3.3.8.2. Caso o órgão gerenciador autorize o remanejamento de 

quantidades para órgãos não participantes estes deverão obter a 

anuência do beneficiário da ARP, nos termos do § 2º do art. 19 

do Decreto Estadual 46.311/2013. 

 

3.3.8.3. O órgão gerenciador somente poderá reduzir o quantitativo 

inicialmente informado pelo órgão participante, com a sua 

anuência. 
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4 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO 

CONVOCATÓRIO 

 

4.1 -  Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser 

realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao 

Pregoeiro até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do Edital.  

 

4.2 - Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados a Pregoeira, por 

escrito, por meio do e-mail: ___________________________________. 

 

4.2.1.  Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão 

se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu 

esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e 

disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, 

fax e e-mail). 

 

4.2.2.  Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio 

de e-mail àqueles que enviaram integral e corretamente o recibo de 

retirada do Edital. 

 

4.3 -  Qualquer cidadão, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente 

Edital até o 5º (quinto) dia após a publicação do pregão, cabendo ao Pregoeiro decidir 

sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

 

4.3.1.  O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido a 

Pregoeira, a ser protocolizado junto ao PROTOCOLO GERAL – 

Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – Ed. Gerais – 1º andar – Bairro Serra 

Verde – Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-901 (endereçado aos 

cuidados do pregoeiro, _________________________, 

SEPLAG/CSC/COMPRAS/CÉLULA 01 - 13º andar – Prédio Gerais - 
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Estação _____________), no horário de 08H00MIN (oito) às 

17H00MIN (dezessete) horas, observado o prazo previsto no subitem 4.3 

deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar 

as provas que se fizerem necessárias. 

 

4.3.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada 

aos interessados, na forma do item 4.4. 

  

4.4 - Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas 

respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no Portal de Compras por meio do 

endereço http://www.compras.mg.gov.br. 

 

4.4.1.  As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a 

este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração 

e os licitantes. 

 

4.5 -  Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

 

4.6 - A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência 

do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame. 

 

4.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital exclui-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. Só se iniciam e 

expiram os prazos em dia de expediente na Administração Pública. 

 

 

 

 

http://www.compras.mg.gov.br/
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5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1 - Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas 

a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as 

exigências contidas neste Edital. 

 

5.1.1. Apenas para o Lote 17, a participação na presente licitação será limitada 

a licitantes enquadrados como micro empresa ou empresa de pequeno 

porte, conforme o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 

123/2006, no art. 17 da Lei Estadual nº 20.826, de 31 de julho de 2013, 

no art. 6º do Decreto nº 44.630/2007, de 03 de outubro de 2007 e suas 

alterações e o artigo 3º da Resolução SEPLAG n° 58/2007, de 30 de 

novembro de 2007.  

 

5.1.1.1. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser 

observado o disposto no item 6.4 deste edital. 

 

5.2 - Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 

 

5.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, recuperação judicial ou 

extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou sociedade 

estrangeira não autorizada a funcionar no País. 

 

5.2.2. Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou 

impedidas de contratar com a Administração Pública. 

 

5.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração 

Pública Federal, Estadual ou Municipal. 
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5.2.4. Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, 

empregado ou ocupante de cargo comissionado do Governo do Estado 

de Minas Gerais ou que tenham tido vínculo há menos de 180 (cento e 

oitenta) dias anteriores à data da publicação deste Edital. 

 

5.2.5. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 

aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou 

que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, 

exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 

comum.  

 

5.2.6. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art.9° da Lei 

Federal n° 8.666 de 21 de Junho de 1993. 

 

5.3 - É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante 

na presente licitação. 

 

5.4 - Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste 

Edital. 

 

5.5 -  Da participação de Consórcios: 

 

5.5.1. No caso da participação de empresas reunidas em consórcio, deverá 

acompanhar os documentos de habilitação, a comprovação de 

compromisso público ou particular do consórcio, subscrito pelas 

empresas consorciadas, com apresentação da proporção de participação 

de cada uma das consorciadas e indicação da empresa líder, que deverá 

representar as consorciadas perante o Estado de Minas Gerais, 

observadas as normas do art. 33 da Lei 8.666/93 e, ainda, as normas do 

art. 15 do Decreto Estadual nº 44.786/08. 
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5.5.2. Apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 da Lei 8.666 de 

21 de junho de 1993, por parte de cada consorciado, admitindo-se, para 

efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada 

consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o 

somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua 

respectiva participação; 

 

5.5.3. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de 

mais de um consórcio ou de forma isolada.  

 

5.5.4. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas 

obrigações do consórcio na fase de licitação e durante a execução do 

contrato.  

 

5.5.5. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e o 

registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no item 5.5.1. 

 

5.5.6. Apenas os consórcios compostos exclusivamente por empresas de 

pequeno porte e microempresas poderão usufruir dos benefícios legais 

da Lei Complementar n.º 123/06. 

 

5.6 - O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 

apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 

 

5.7 - A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste 

Edital. 
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6 - DO CADASTRO 

 

6.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, o fornecedor deverá cadastrar-se, nos termos 

do Decreto 45.902/2012, por meio do site www.compras.mg.gov.br, na opção 

Cadastro de Fornecedores, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data da 

sessão do Pregão.  

 

6.6.1. Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para 

atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante receberá uma 

senha eletrônica de acesso. 

 

6.2 -  O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de inteira 

responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação efetuada, 

não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais danos 

decorrentes do uso indevido da senha, ainda que utilizada indevidamente por 

terceiros. 

 

6.2.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu 

nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances 

efetuados por seu representante, sendo que o cadastramento do 

representante do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos 

praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das 

transações, sob pena da aplicação de penalidades. 

 

6.3 -  Informações complementares a respeito do cadastramento serão obtidas no site 

www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores – 

LigMinas – telefone 155 (para Capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou 

(31) 3303 7995 (para outras localidades e celular). 
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6.4 - O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei 

Complementar Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 44.630/07 e 

pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº. 8727/2012, deverá comprovar a condição 

de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no momento do seu cadastramento 

no Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF, observado o disposto no item 6.1.  

 

7 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

7.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do site 

www.compras.mg.gov.br até a data e horário marcados para abertura da sessão, após 

o preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do 

Portal de Compras - MG de que tem pleno conhecimento e que atende às exigências 

de habilitação e demais condições da proposta comercial previstas no Edital e seus 

anexos. 

 

7.1.1. Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte apresente 

restrições na documentação relativa à comprovação de regularidade 

fiscal deverá declarar, no campo próprio do Portal de Compras - MG, 

que atende às demais exigências da habilitação. 

 

7.2 - Todas as condições estabelecidas neste edital serão tacitamente aceitas pelo 

proponente no ato do envio de sua proposta comercial. 

 

7.3 - O prazo de validade da proposta será de 60 dias contados da data de abertura da 

sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

 

7.3.1. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 
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7.4 - As propostas deverão apresentar preço unitário e global por lote, sendo vedada 

imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que ofertem apenas 

um preço. 

 

7.4.1. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade 

exigida por lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte 

do objeto. 

 

7.4.1.1. Na proposta de cada fornecedor participante, deverão ser 

informados elementos mínimos para perfeita identificação do 

produto ofertado, no tocante a marca e o modelo, em campo 

próprio do Sistema. No caso de pregões eletrônicos quando 

do preenchimento da proposta no portal de compras pelo 

fornecedor, no campo marca deve ser informado o nome do 

fabricante do objeto. No campo modelo deve ser informado o 

código do mesmo. 

 

7.4.1.2. Referências genéricas que possam comprometer a perfeita 

identificação do produto ofertado, notadamente a falta de 

delimitação precisa da marca e do modelo, implicarão a 

desclassificação da proposta. 

 

7.5 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e quaisquer outros ônus que 

porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os 

quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada. 

 

7.6 - Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente 

nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula. 
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7.7. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais ficam isentos do 

ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002.  

 

7.7.1. Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas, pelo 

sistema eletrônico, as informações relativas ao produto e ao preço 

resultante da dedução do ICMS, conforme Resolução conjunta 

SEF/SEPLAG nº 3.458/2003. 

 

7.7.2.  A classificação das propostas, etapa de lances e o julgamento dos preços, 

a adjudicação e a homologação serão realizados a partir dos preços dos 

quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS. 

 

7.7.3. O disposto nos subitens 7.7.1 e 7.7.2 não se aplica aos contribuintes 

mineiros enquadrados como pequena empresa optantes pelo regime do 

Simples Nacional. 

 

7.7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte mineiras não optantes 

pelo Simples Nacional farão suas propostas conforme o disposto nos 

subitens 7.7.1 e 7.7.2. 

 

7.7.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte mineiras de que trata o 

subitem 7.7.4 deverão anexar às suas propostas comerciais a ficha de 

inscrição estadual, na qual conste a opção pelo Simples Nacional, 

podendo o pregoeiro, na sua falta, consultar a opção por este regime 

através do site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/. 
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7.7.6. O fornecedor mineiro, caso seja vencedor, deverá enviar, juntamente 

com os documentos de habilitação, sua proposta comercial assinada e 

atualizada com os valores finais ofertados durante a sessão deste Pregão, 

informando na proposta, além do preço resultante da dedução do ICMS, 

o preço com ICMS. 

 

7.8 - O licitante declarado vencedor deverá enviar, juntamente com os documentos 

de habilitação, a proposta comercial adequada aos valores finais ofertados durante a 

sessão do pregão.  

 

8 - DA HABILITAÇÃO 

 

Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de 

habilitação consignadas neste Edital. 

 

8.1. REGULARIDADE JURÍDICA: 

 

8.1.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas 

das propostas comerciais, das declarações constantes no Anexo III deste 

Edital e do contrato.  

 

8.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) 

responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à 

Administração Pública. 

 

8.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário 

individual; 
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8.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores 

ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, 

em se tratando de sociedades empresárias ou cooperativas ou empresas 

individuais de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade de 

ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus 

administradores; 

 

8.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de 

prova da diretoria em exercício; 

 

8.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

 

8.1.6. Documentação que comprove o enquadramento do fornecedor como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Decreto nº 

44.630, de 03 de outubro de 2007, ou certificado da condição de 

microempreendedor individual; 

 

8.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

8.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda - CNPJ; 

 

8.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 

relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame; 
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8.2.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal da sede do licitante, e Fazenda Estadual do Estado de Minas 

Gerais; 

 

8.2.3.1. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional 

será efetuada mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

– RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa 

da União – DAU por elas administrados, bem como das 

contribuições previdenciárias e de terceiros. 

 

8.2.4. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do 

Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos 

relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão de 

Débito Tributário – CDT, que poderá ser solicitada pelo site 

www.fazenda.mg.gov.br. 

 

8.2.5. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS; 

 

8.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva 

com efeito de negativa nos termos da Lei n° 12.440/2011, nos termos 

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 

8.2.7. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser 

efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas 

de débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 

http://www.fazenda.mg.gov.br/
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8.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

8.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor 

do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses; 

 

8.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando 

encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação de proposta, 

pela variação do IGP-DI (índice Geral de Preços - Disponibilidade 

Interna, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV) ocorrida no 

período, ou de outro indicador que o venha substituir, comprovando que 

a licitante possui boa situação financeira, avaliada pelos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

iguais ou superiores a 1 (um) inteiro. 

 

8.3.2.1. Entende-se por apresentados na forma da Lei, o Balanço 

Patrimonial e Demonstrações Contábeis, devidamente datadas 

e assinadas pelo responsável da empresa, e por profissional de 

contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade. 

 

8.3.2.2. O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão ser 

apresentados em cópia autenticadas das folhas do livro diário 

onde os mesmos se encontram transcritos, acompanhados de 

cópia autenticadas dos termos de abertura e encerramento dos 

respectivos livros, ou por publicações em jornais de grande 

circulação ou diário oficial, quando se trata de Sociedade 

Anônima. 
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8.3.2.3. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil 

Digital – ECD, bem como as sociedades empresárias que 

facultativamente aderiram ao sistema, nos termos da Instrução 

Normativa da Receita Federal do Brasil nº 787/2007, poderão 

apresentar a ECD para os fins previstos no item 8.3.2 do edital, 

desde que a documentação contábil corresponda, 

necessariamente, ao exercício anterior à licitação. 

 

8.3.2.4. A composição da boa situação financeira da empresa será 

verificada por meio do cálculo do índice contábil da empresa a 

ser entregue, considerando-se habilitadas as licitantes que 

apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 01 

(um), extraídos das seguintes fórmulas: 

 

LG =  
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 

SG =  
ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 

LC =  
ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE 
 

 

8.3.3. No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um), em 

qualquer um dos índices apresentados no item 8.3.2, o mesmo deverá 

apresentar comprovação de Capital Social integralizado ou o valor do 

patrimônio líquido mínimo de 5% sobre o valor do lance vencedor. 
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8.3.4. No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial Unificado 

de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 

Microempresas e Empresa de Pequeno Porte - Simples Nacional, o 

balanço patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de Imposto 

de Renda da Pessoa Jurídica do Último Exercício. 

 

8.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

8.4.1 Comprovação de aptidão para efetuar o fornecimento compatível com as 

características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no 

Anexo I, através da apresentação de atestado(s) de desempenho anterior, 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da 

presente licitação. O(s) atestado(s) deverá (ão) conter: 

 

a). Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente 

(CNPJ, endereço, telefone);  

 

b) Local e data de emissão; 

 

c) Nome, cargo e a assinatura do responsável pela veracidade das 

informações; 

 

d) indicação do fornecimento, cumprimento de prazos e demais 

condições de fornecimento; 

 

8.4.2.  Comprovação de capacidade de fornecimento de 10% (dez por cento) ou 

mais da quantidade de veículos apresentadas no Anexo I deste Edital, por 

lote. 
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8.4.2.1. Para atendimento do quantitativo indicado no item 8.4.2, é 

admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com 

as características do objeto da licitação. 

 

8.4.3 O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas 

as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e 

local em que foram executadas as atividades 

 

8.5. DECLARAÇÕES: 

 

8.5.1. Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e 

contratar com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou 

contratar com a Administração Pública. Conforme modelo contido no 

Anexo V deste Edital. 

 

8.5.2. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores 

menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 anos, 

salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo 

contido no Anexo III deste Edital. 

 

8.5.3. Declaração da licitante, assegurando que caso seja vencedora da 

licitação reúne condições de apresentar no prazo de 02 (dois) úteis, 

contados a partir do momento em que a licitante foi declarada 

vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

administração, cópia autenticada do CAT (Certificado de Adequação 

de Trânsito), referente à marca e modelo do objeto ofertado, conforme 

Portaria 47/98 ou 190/09 do DENATRAN, o documento poderá ser do 
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proponente ou do adaptador contratado para a execução do serviço de 

adaptação do veículo em ambulância de acordo com as especificações 

do Anexo I, conforme modelo contido no Anexo III. (somente para os 

lotes referentes as viaturas) 

 

8.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

 

8.6.1 - O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela 

Unidade Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG 

poderá apresentá-lo como substituto de documento dele constante, exigido para este 

certame, desde que este esteja com a validade em vigor no CRC. Caso o documento 

constante no CRC esteja com a validade expirada, tal não poderá ser utilizado, 

devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor. 

 

8.6.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para 

este certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos 

do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada. 

 

8.6.2 - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos 

sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de 

prova. 

 

8.6.2.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da 

verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos necessários para verificação, o 

licitante será inabilitado. 

 

8.6.3 - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão conter, de forma 

impressa, preferencialmente, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do 

fornecedor. 
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8.6.3.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os 

documentos deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em 

nome da matriz. 

 

8.6.4 - O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a 

inabilitação do licitante vencedor. 

 

8.6.5 - Às microempresas e às empresas de pequeno porte será concedido prazo de 

05 (cinco) dias úteis, para regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista, 

contado a partir do momento em que o licitante for declarado o vencedor; 

 

8.6.5.1. O prazo previsto no item 8.6.5 poderá ser prorrogado por igual 

período, se requerido pelo licitante e expressamente autorizado pela 

Administração. 

 

8.6.5.2.  A não regularização da documentação, no prazo deste item 

implicará a inabilitação do licitante vencedor. 

 

9 DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO 

 

9.1 - No horário indicado no Preâmbulo deste Edital o Pregoeiro iniciará a sessão 

pública do pregão eletrônico com a análise das propostas comerciais.  

 

9.1.1.  As propostas comerciais serão analisadas verificando o atendimento a 

todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em 

desacordo. 
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9.2 - DOS LANCES: 

 

9.2.1 - O pregoeiro divulgará através do Portal de Compras - MG, o resultado da 

análise de propostas e convidará os licitantes a apresentarem lances por meio do 

sistema eletrônico, observado o horário estabelecido e as regras de aceitação dos 

mesmos. 

 

9.2.2 - Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o 

valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes bem como todas as 

mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificação do 

fornecedor. 

 

9.2.3 - Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o licitante cubra o seu 

próprio lance e não obrigatoriamente o de menor valor da sessão. Neste caso, será 

considerado como lance vencedor do lote apenas o de menor valor. 

 

9.2.4 - Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de 

fornecedores diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem 

cronológica de recebimento dos lances, segundo apurado pelo sistema do Portal de 

Compras. 

 

9.2.5 - Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da proposta 

comercial apresentada, para efeito da classificação final. 

 

9.2.6 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, 

sem prejuízo dos atos realizados. 
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9.2.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, 

a sessão do pregão será suspensa. A sessão terá reinício somente após 

comunicação expressa aos participantes. 

 

9.2.7 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 

fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que 

transcorrerá período de tempo de 5 (cinco) até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 

determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

 

9.2.8 - Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

 

9.3 - DO JULGAMENTO 

 

9.3.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO OFERTADO POR 

LOTE, obtido de acordo com o Anexo II. 

 

9.3.2 - Não será aceita a proposta cujo preço unitário do item no lote estiver acima do 

custo unitário do item relacionado na planilha de referência da Administração. 

 

9.3.3 - A proposta cujo preço unitário de item do lote estiver acima do custo unitário 

do item relacionado na planilha de referência da Administração (ou do item 

individualmente considerado, superior a qualquer dos lances apresentados), poderá 

ter seus valores adequados das seguintes formas: 
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a) aplicação de desconto percentual linear nos preços unitários da proposta 

inicial, calculado a partir da diferença entre o valor global da proposta 

vencedora e o valor global da respectiva proposta inicial, dividida pelo 

valor global inicial; 

 

b) readequação não linear dos preços unitários, a critério do licitante, 

respeitado como limite máximo o valor global final ofertado, desde que 

os preços unitários finais sejam menores ou iguais aos preços unitários 

da proposta inicial; 

 

9.3.4 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor 

oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

 

9.3.5 - Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e o valor estimado da contratação. 

 

9.3.6 - Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os 

termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da 

contratação. 

 

9.3.7 - Aceita a oferta de menor preço, o sistema identificará o licitante detentor 

da melhor oferta que deverá comprovar no prazo de até 60 (sessenta) minutos, sua 

habilitação mediante encaminhamento da documentação discriminada no item de 

habilitação e da proposta comercial atualizada com os valores obtidos no pregão, 

através de e-mail a ser informado, durante a sessão pública, pelo pregoeiro. 

 

9.3.8 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não 

atender às exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente 

inexequíveis. 
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9.3.8.1. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer 

prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.  

 

9.3.8.2. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão 

admitidos: 

 

9.3.8.2.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante; 

9.3.8.2.2 Documento que comprove contratação em andamento com 

preços semelhantes; 

 

9.3.8.3  Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os 

licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de 

classificação, para apresentação da documentação e proposta 

comercial. 

 

9.3.9 - Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender 

às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de 

classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao edital. 

 

9.3.10 - Para os lotes 1 a 16 e 18 a 45, os quais não há participação exclusiva de ME 

e EPP, após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das 

propostas até o momento, será assegurado às Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte o direito de preferência à contratação, observadas as seguintes regras:   

 

9.3.10.1. O pregoeiro convocará a Microempresa ou a Empresa de Pequeno 

Porte detentora da melhor proposta dentre aquelas que estejam na 

situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores 

até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo 

proponente vencedor, para que apresente novo lance, inferior, ao 
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melhor lance, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão 

do direito de preferência. 

 

9.3.10.2. Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro 

examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 

  

9.3.10.3. Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições 

habilitatórias da Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte 

obedecerá ao procedimento previsto no item 8. 

 

9.3.10.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, prorrogável por igual período, para a devida e 

necessária regularização. 

 

9.3.10.3.2. A não regularização da documentação, no prazo deste 

item, implicará a decadência do direito à contratação. 

 

9.3.10.3.3. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a 

Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte regularizar 

sua documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a 

sessão de pregão para o lote específico e registrar no 

“chat” que todos os presentes ficam, desde logo, 

intimados a comparecer no dia e horário informados no 

site www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão 

de pregão do lote em referência. 
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9.3.10.3.4. Se a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte não 

apresentar proposta de preços ou não atender às 

exigências de habilitação, o pregoeiro convocará as 

pequenas empresas remanescentes que estiverem na 

situação de empate prevista no subitem 9.3.9.1, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

9.3.10.3.5. Constatado o atendimento das exigências fixadas no 

Edital, a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte 

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto 

do certame. 

 

9.3.11 - Caso não haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte dentro da 

situação de empate ou não ocorra à apresentação de novo lance ou não sejam 

atendidas as exigências documentais de habilitação, será declarado vencedor o 

licitante originalmente detentor da melhor oferta. 

 

9.3.11.1. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta 

válida não tiver sido apresentada por Microempresa ou por Empresa 

de Pequeno Porte. 

 

9.3.12 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da melhor oferta com vistas à 

redução do preço. 

 

9.3.13 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro 

declarará o licitante vencedor que deverá encaminhar a documentação de habilitação 

original, ou cópia autenticada, e a proposta comercial no prazo máximo de 02 (dois) 

dias úteis, para o seguinte endereço: Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – Ed. Gerais 

– 13º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-901  

(endereçado aos cuidados do pregoeiro, ________________________, 
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SEPLAG/CSC/COMPRAS/CÉLULA 01 - 13º andar – Prédio Gerais - 

___________).  

 

9.3.14 - Verificada a regularidade da documentação, o pregoeiro adjudicará o objeto 

do certame ao licitante vencedor. 

 

9.3.15 - O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados 

todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, disponível para consulta 

no site www.compras.mg.gov.br. 

 

10 - DOS RECURSOS 

 

10.1 - Declarado o vencedor ou fracassado o lote, o participante do certame terá até 

10 (dez) minutos para manifestar, imediata e motivadamente, exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, em campo próprio, a intenção de recorrer, sendo 

concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da sessão do pregão, para 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais participantes, desde logo 

intimados, sem necessidade de publicação, a apresentarem contrarrazões em igual 

número de dias, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos. 

 

10.1.1.  Todos os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a 

manifestação da intenção do licitante durante a sessão pública, e o 

encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões 

pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, em formulários próprios, nos termos do art.13, XLI, 

do Decreto nº 44.786/08. 

 

 

 

 

http://www.compras.mg.gov.br/
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10.2 - A apresentação de documentos complementares, devidamente identificados, 

relativos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será efetuada mediante 

documento protocolizado junto ao Protocolo Geral da Cidade Administrativa - 

PROTOCOLO GERAL, localizado na Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – Ed. 

Gerais – 1º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-901, no 

horário de 08h00min (oito horas) às 17h00min (dezessete horas), endereçado aos 

cuidados do pregoeiro, ____________________________, 

SEPLAG/CSC/COMPRAS/CÉLULA 01 - 13º andar – Prédio Gerais - Estação 

_________________________, observados os prazos previstos no item 10.1. 

 

10.3 - Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo estabelecidos 

no item 10.1 do edital, além de que, a falta de manifestação imediata e motivada do 

fornecedor, importará decadência do direito de recurso. 

 

10.3.1.  Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, o pregoeiro poderá não 

conhecer do recurso caso verifique ausentes quaisquer pressupostos 

processuais, como sucumbência, tempestividade, legitimidade, 

interesse e motivação, vedado exame prévio da questão relacionada ao 

mérito do recurso. 

 

10.4 - Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

encerramento do prazo para apresentação de contrarrazão, sendo que o acolhimento 

de recurso importará validação exclusivamente dos atos suscetíveis de 

aproveitamento. 

 

10.5 - Os recursos e contrarrazões de recursos devem ser endereçados ao pregoeiro, 

que poderá: 
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10.5.1.  Motivadamente, reconsiderar a decisão; 

10.5.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a 

autoridade competente, conforme art. 8° do Decreto nº 44.786/2008. 

10.5.3.  O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo. 

 

10.6 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

do encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões. 

 

10.7 - A decisão do recurso será divulgada no sítio eletrônico 

www.compras.mg.gov.br, no campo quadro de avisos do referido pregão, e publicada 

no Diário Oficial do Estado, “Minas Gerais”, no Caderno I, Diário do Executivo, item 

Edital e Avisos, bem como comunicada via e-mail ao licitante. 

 

11 - DO REGISTRO DO PREÇO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1 - O Pregoeiro registrará o preço do licitante vencedor quando inexistir recurso 

ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela 

autoridade competente. 

 

11.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos 

atos procedimentais pela autoridade competente, esta registrará o preço do licitante 

vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

 

12 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

12.1 - Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem 

de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 

interessados para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 

convocação, procederem à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após 
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cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento 

nas condições estabelecidas. 

 

12.1.1. Os licitantes classificados, se desejarem, poderão registrar os seus 

preços na Ata, desde que manifestem esta intenção ao final da sessão 

de lances desde que aceitem fornecer nas mesmas condições e preço do 

licitante vencedor do certame. 

 

12.1.2.  Os licitantes classificados que manifestarem a intenção de registrar preços 

na Ata terão sua proposta e documentação de habilitação analisadas e 

deverão encaminhar a documentação, de habilitação, conforme disposto 

no item 8 do edital. 

 

12.1.3.  O registro de preços em Ata estará condicionado à análise de 

aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitação. 

 

12.2. O prazo previsto no subitem 12.1 poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, 

desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador. 

 

12.3. A recusa injustificada de o fornecedor classificado em assinar a Ata dentro do 

prazo estabelecido pela Administração ensejará a aplicação das penalidades 

estabelecidas em lei, nos termos do art. 81 da Lei 8666/93. 

 

12.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de 

Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado. 
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12.5. Desde que atendidos os pressupostos dos artigos 11 e 12 do Decreto Estadual 

nº 46.311/13, serão registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante mais bem classificado; 

segundo a ordem de classificação baseada na última proposta apresentada durante a 

fase competitiva, que deverá ser observada para fins de eventual contratação. 

 

12.6. No momento da assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes 

mantêm as mesmas condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão 

ser mantidas durante toda a vigência da Ata. 

 

12.7. Constatada a irregularidade no CAGEF, ou quando o licitante vencedor 

recusar-se a assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, ou em qualquer 

outra hipótese de cancelamento do registro prevista nos artigos 27 e 28 do Decreto nº 

46.311/13, a Administração poderá convocar o licitante subsequente na ordem de 

classificação para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente. 

 

13. - DA VIGÊNCIA DA ATA 

 

13.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de (12) doze meses, a contar da data 

de sua publicação no Diário Oficial do Estado, não podendo ser prorrogada. 

 

14. - DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA 

 

14.1. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do 

fornecedor obedecerão à disciplina do Decreto n° 46.311/13. 

 

14.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de 

Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, 

sem prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente 

firmados. 
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15. - DA CONTRATAÇÃO 

 

15.1. Publicada a ata, as contratações decorrentes deste Registro de Preços observarão 

a ordem de classificação dos fornecedores. 

 

15.2 - Os Órgãos Participantes farão as contratações mediante a convocação do 

fornecedor para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o contrato.  

 

15.2.1  O licitante vencedor deverá comprovar a manutenção das condições de 

habilitação para assinar o termo de contrato. 

 

15.2.2  Caso o beneficiário não apresente situação regular no ato da assinatura 

do termo de contrato, ou recuse-se a assiná-lo, será cancelado o seu 

registro na ata e convocados os fornecedores registrados com base nos 

arts. 11 e 12 do Decreto Estadual 46.311/13 e, não os havendo, os 

licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, conforme 

item 12.7. 

 

15.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de 

contrato somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e 

devidamente fundamentada. 

 

15.4 - A fusão, cisão ou incorporação do Fornecedor a outrem só será admitida 

quando apresentada a documentação comprobatória que justifique quaisquer das 

ocorrências, com o consentimento prévio e por escrito do Contratante, e, ainda, desde 

que não afetem a execução dos serviços.  

 

16 - DA GARANTIA  

 

16.1.  Deverá ser apresentado prazo de garantia em face da fabricação e validade de, 

no mínimo, 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, contados da data do 

recebimento definitivo.  
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16.2 - Se os veículos contiverem prazo de validade superior ao estabelecido, será este 

o considerado.  

 

16.3. Durante o prazo de vigência da garantia, o veículo que apresentar vícios, 

defeitos ou incorreções, deverá ser reparado e corrigido, sem ônus para o 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da notificação.  

 

16.4. As substituições de peças e a mão-de-obra, quando das revisões em garantia, 

estarão sujeitas às obrigações praticadas no mercado, nos termos das legislações 

pertinentes e subsidiárias.  

 

16.5. O veículo que, no período de 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento 

definitivo, apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados 

pela frequência de manutenções corretivas realizadas em concessionárias do 

fabricante, deverá ser substituído no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. Este prazo 

será contado a partir da última manutenção corretiva realizada pela concessionária, 

dentro do período supracitado. 

 

17. - DO PAGAMENTO 

 

17.1 - O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração 

Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento 

eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no 

prazo de 30 dias corridos da data do recebimento definitivo, com base no Documento 

Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) – DANFE – ou na(s) Nota(s) Fiscal(is), 

devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE. 

 

17.2 - A Administração receberá o DANFE juntamente com o objeto e deverá realizar 

a verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da 

NF-e (o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela 
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Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante 

consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e. 

 

17.3. - O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo 

CONTRATANTE. 

 

17.4. - As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da 

reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE. 

 

17.5 - A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação 

previstos no Edital. 

 

17.6 - Informações complementares e orientações operacionais a respeito do 

faturamento eletrônico serão fornecidas pela Central de Atendimento aos 

Fornecedores – LigMinas – telefone 155 (para Capital ou cidades do interior de Minas 

Gerais) ou (31) 3303-7995 (para outras localidades e celular). 

 

17.7 - Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o valor 

devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo 

pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia 

– SELIC. 

 

18. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1 - A recusa do adjudicatário em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas 

condições especificadas neste edital e anexos, caracterizam descumprimento das 

obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções: 
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18.1.1.Advertência por escrito; 

18.1.2. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto 

Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012: 

18.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de 

atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado; 

18.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não 

realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou 

entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne 

impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor 

ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

18.1.2.3 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso 

de descumprimento das demais obrigações contratuais ou 

norma da legislação pertinente. 

18.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a dois anos. 

18.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública 

pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o 

disposto no inciso II do art. 54 do Decreto Estadual 45.902/2012. 

 

18.2. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial 

das obrigações contratuais:  

18.2.1. Não atendimento às especificações técnicas previstas no termo de 

referência ou em contrato; 

18.2.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens de suas parcelas; 

18.2.3. Paralisação de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração Pública Estadual; 
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18.2.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou 

inadequada para o uso ou em desconformidade, como se verdadeira ou 

perfeita fosse; 

18.2.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria 

fornecida; 

 

18.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções 

previstas no item 18.1.1, 18.1.3 e 18.1.4. 

 

18.4. As sanções relacionadas nos itens 18.1.33 e 18.1.44 também poderão ser 

aplicadas àquele que: 

 

18.4.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 

18.4.2.  Apresentar declaração ou documentação falsa; 

18.4.3.  Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

18.4.4. Não mantiver a proposta; 

18.4.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

18.4.6 Cometer fraude fiscal. 

 

19.5 - A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, 

respeitando-se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei 

Estadual nº. 14.184/2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012. 

 

19. – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da 

proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento. 
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19.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do 

julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 

do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres 

técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

 

19.3. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do 

pregão. 

 

19.4. O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar 

omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

19.5. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos 

ou supressões conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

19.6. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou 

em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado. 

 

19.7. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, 

de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas às 

microempresas e empresas de pequeno porte. 
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19.8. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital de 

Licitação e seus anexos no site: www.compras.mg.gov.br ou no  Centro de Serviços 

Compartilhados – CSC, mediante quitação do DAE referente às cópias, em horário 

comercial, situada na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – – Rodovia 

Papa João Paulo II, n°4.001, 13° Andar, Célula 01, Prédio Gerais, Serra Verde, Belo 

Horizonte –MG. 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, _____de _______________ de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

CYNTIA BOTELHO VALLE 

GESTORA DO NÚCLEO DE COMPRAS 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

http://www.compras.mg.gov.br/
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – DO OBJETO 

 

Registro de Preços para aquisição de veículos e viaturas, mediante contrato, para 

Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, conforme 

especificações e condições previstas neste edital e seus anexos. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

Trata-se de procedimento destinado a registrar preços, por meio de ata, visando 

contratações futuras por parte dos órgãos participantes. Pela natureza, veículos de 

serviço e viaturas policiais são bens que necessitam de contratação frequente, 

justificando, assim, o uso do Sistema de Registro de Preços (SRP), nos termos do art. 

4°, I, do Decreto Estadual 46.311/2013. 

 

3 - LOTE EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DE 07 DE 

AGOSTO DE 2014). 

 

 LOTE 17 

 

 

4 – CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO: 

 

A composição do objeto e seus quantitativos estimados se encontram distribuídos em 

44 (quarenta e quatro) lotes, conforme especificações descritas nos Lotes de 01 a 44 

a seguir: 
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LOTE 1 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 171 1392611 

Viatura caminhonete - carroceria: aberta, cabine dupla; número 

de lugares: 05 lugares; número de portas: 04 portas laterais; 

capacidade de carga: mínima 0,650 toneladas; faixa potência: mínima 

de 140cv e máxima de 200cv; faixa cilindrada: mínima de 1968cc e 

máxima de 3200cc; direção: hidráulica; tração: (4x2), (4x4) e (4x4) 

reduzida; suspensão: conforme linha de produção; sistema de freio: 

conforme linha de produção; combustível: diesel; equipamento: 

sinalizador, localizador GPS. Conforme NI DAL 23.05.012. 

2 171 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital VHF com gps integrado; 

número de canais: 12 canais gps; potência: atender área comum do 

padrão aberto APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência: 

136mhz-174mhz; acessórios: antena do rádio, antena do gps; acessórios 

(1): cabo de alimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 2 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

 

1 

 

47 

 

1392689 

Viatura van/minivan - numero de lugares: mínimo 16 lugares; numero 

de portas: mínimo 03 portas; faixa potencia: mínima de 127cv e máxima 

de 146cv; faixa cilindrada: mínima de 2.150cc e máxima de 2.299cc; 

direção: hidráulica ou elétrica; tração: dianteira ou traseira; suspensão: 

conforme linha de produção; sistema de freio: conforme linha de 

produção; combustível: diesel; equipamento: sinalizador, localizador 

gps. Conforme NI DAL 23.05.018. 

2 47 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital VHF com gps integrado; 

numero de canais: 12 canais gps; potencia: atender área comum do 

padrão aberto APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência:  

136mhz-174mhz; acessórios: antena do rádio, antena do gps; acessórios 

(1): cabo de alimentação. 
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LOTE 3 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 1.120 1392514 

Viatura com cela - tipo: perua (station wagon); numero de lugares: 

05 lugares; numero de portas: 04 portas; faixa potencia: mínima de 

104cv e máxima de 132cv; faixa cilindrada: mínima de 1598cc e 

máxima de 1800cc; direção: hidráulica ou elétrica; suspensão: diant. 

linha produção e tras. rodas independentes; sistema de freio: conforme 

linha de produção; tração: traseira ou dianteira; combustível: flex 

(álcool e gasolina); equipamento: sinalizador, localizador GPS. 

Conforme NI DAL 23.05.003. 

2 1.120 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital VHF com gps integrado; 

numero de canais: 12 canais gps; potencia: atender área comum do 

padrão aberto APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência: 

136mhz-174mhz; acessórios: antena do rádio, antena do gps; acessórios 

(1): cabo de alimentação. 

 

 

 

 

 

 

LOTE 4 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 150 1392697 

Viatura furgão - carroceria: fechada, adaptada como base 

comunitária móvel; numero de portas: 02 dianteiras, 01 lateral 

corrediça, porta traseira; faixa potencia: mínima de 127cv e máxima de 

146cv; faixa cilindrada: mínima de 2.200cc e máxima de 2.299cc; 

direção: hidráulica ou elétrica; suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de produção; tração: conforme linha de 

produção; equipamento: sinalizador, localizador gps. Conforme NI 

DAL 23.08.091. 

2 150 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital VHF com gps integrado; 

numero de canais: 12 canais gps; potencia: atender área comum do 

padrão aberto APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência:  

136mhz-174mhz; acessórios: antena do rádio, antena do gps; acessórios 

(1): cabo de alimentação. 
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LOTE 5 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

 

1 

 

210 

 

1392662 

Viatura com cela - tipo: utilitário (SUV), pequeno porte; numero de 

lugares: 05 lugares; numero de portas: 04 laterais; faixa potencia: 

mínima de 142cv e máxima de 239cv; faixa cilindrada: mínima de 

1998cc e máxima de 3564cc; direção: hidráulica ou elétrica; suspensão: 

conforme linha de produção; sistema de freio: conforme linha de 

produção; tração: conforme linha de produção; combustível: flex (álcool 

e gasolina); equipamento: sinalizador, localizador GPS. Conforme NI 

DAL 23.07.161. 

2 210 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital VHF com gps integrado; 

numero de canais: 12 canais gps; potencia: atender área comum do 

padrão aberto APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência:  

136mhz-174mhz; acessórios: antena do rádio, antena do gps; acessórios 

(1): cabo de alimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 6 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 580 1438921 

Viatura com cela - tipo: caminhonete cabine dupla; numero de 

lugares: 05 lugares; numero de portas: 04 portas; faixa potencia: mínima 

de 142 cv e máxima de 239cv; faixa cilindrada: mínima de 1998cc e 

máxima de 3564cc; direção: hidráulica e/ou elétrica; suspensão: 

conforme linha de produção; sistema de freio: conforme linha de 

produção; tração: conforme linha de produção; combustível: flex 

(gasolina e álcool); equipamento: sinalizador e localizador GPS. 

Conforme NI DAL 23.15.163. 

2 580 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital VHF com gps integrado; 

numero de canais: 12 canais gps; potencia: atender área comum do 

padrão aberto APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência:  

136mhz-174mhz; acessórios: antena do rádio, antena do gps; acessórios 

(1): cabo de alimentação. 
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LOTE 7 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 76 1438700 

Viatura básica - carroceria: sedan; número de lugares: 5 lugares; 

numero de portas: 4 portas; faixa potência: mínima 125cv e máxima 

144cv; faixa cilindrada: mínima 1747cc e máxima 1.997cc; direção: 

hidráulica e/ou elétrica; suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de produção; tração: dianteira; 

combustível: flex (gasolina e álcool); equipamento: gps localizador; 

sistema de comunicação: predisposição para rádio transceptor. Com 

sistema acústico visual. Com sinalizador acústico e sistema de 

sinalização visual de emergência composto por luzes estroboscópicas. 

Conforme NI DAL 23.07.134. 

2 76 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital VHF com gps integrado; 

numero de canais: 12 canais gps; potencia: atender área comum do 

padrão aberto APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência:  

136mhz-174mhz; acessórios: antena do rádio, antena do gps; acessórios 

(1): cabo de alimentação. 

 

 

 

 

 

LOTE 8 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 

Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 208 1392441 

Viatura básica - carroceria: hatch ou sedan; número de lugares: 05 

lugares; numero de portas: 04 portas; faixa potencia: mínima de 85 cv e 

máxima de 111cv; faixa cilindrada: mínima de 1368cc e máxima de 

1598cc; direção: hidráulica ou elétrica; suspensão: conforme linha de 

produção; sistema de freio: conforme linha de produção; tração: 

dianteira; combustível: flex (álcool e gasolina) ou gasolina; 

equipamento: sinalizador, localizador gps; sistema de comunicação; 

predisposição para rádio transceptor. Conforme NI DAL 23.09.120. 

2 208 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital VHF com gps integrado; 

numero de canais: 12 canais gps; potencia: atender área comum do 

padrão aberto APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência:  

136mhz-174mhz; acessórios: antena do rádio, antena do gps; acessórios 

(1): cabo de alimentação. 
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LOTE 9 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 

Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 50 1472755 

Viatura caminhonete – carroceria aberta; número de lugares: 04 

lugares; número de portas: mínimo 02 portas; capacidade de carga: 

mínimo 600 kg; faixa potência: mínima de 85 cv e máxima de 135cv; 

faixa cilindrada: mínima de 1300cc e máxima de 1800cc; direção: 

hidráulica e/ou elétrica; tração: conforme linha de produção; suspensão: 

conforme linha de produção; sistema de freio: conforme linha de 

produção; combustível: flex; equipamento: sinalizador acústico visual; 

sistema de comunicação: pré disposição para rádio transceptor. 

Conforme NI DAL 23.15.168. 

2 50 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital VHF com gps integrado; 

numero de canais: 12 canais gps; potência: atender área comum do 

padrão aberto APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência:  

136mhz-174mhz; acessórios: antena do rádio, antena do gps; acessórios 

(1): cabo de alimentação. 

 

 

 

 

 

LOTE 10 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

 

1 

 

25 

 

1472747 

Viatura Ônibus/Microônibus - número de lugares: mínimo 45 lugares 

(incluindo o motorista); numero de portas: 02 portas; faixa potência: 

mínima de 160cv e máxima de 238cv; faixa cilindrada: mínima de 

4.700cc e máxima de 7.200cc; direção: hidráulica ou elétrica; tração: 

traseira; suspensão: conforme linha de produção; sistema de freio: scam 

ou similar a tambor na dianteira e traseira; tração traseira; combustível: 

diesel; equipamento: sinalizador, localizador gps, sistema de 

comunicação: predisposição para  rádio transceptor. Conforme NI DAL 

23.15.169. 

2 25 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital VHF com gps integrado; 

numero de canais: 12 canais gps; potência: atender área comum do 

padrão aberto APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência:  

136mhz-174mhz; acessórios: antena do rádio, antena do gps; acessórios 

(1): cabo de alimentação. 
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LOTE 11 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 

Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 37 1392590 

Viatura ônibus/microônibus - numero de lugares: mínimo 27 lugares; 

numero de portas: mínimo 01 porta; faixa potencia: mínima de 152cv e 

máxima de 170cv; faixa cilindrada: mínima de 2.998cc e máxima de 

4.748cc; direção: hidráulica; suspensão: dianteira conf.linha produção e 

tras.rodagem dupla; sistema de freio: scam ou similar,disco/tambor 

dianteira e traseira; tração: traseira; combustível: diesel; equipamento: 

sinalizador, localizador gps; sistema de comunicação: predisposição 

para radio transceptor; NI DAL 23.13.146. 

2 37 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital VHF com gps integrado; 

numero de canais: 12 canais gps; potência: atender área comum do 

padrão aberto APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência:  

136mhz-174mhz; acessórios: antena do rádio, antena do gps; acessórios 

(1): cabo de alimentação. 

 

 

 

 

LOTE 12 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 9 1392298 

Viatura caminhão – carroceria: prancha; capacidade carga: útil mais 

equipamentos de no mínimo 5.000 kg; faixa potência: mínima de 156 

cv e máxima de 189 cv; faixa cilindrada: mínima de 3.800 cc e máxima 

de 4.800 cc; direção: hidráulica ou conforme linha de produção; 

suspenção dianteira eixo rígido e traseira eixo rígido motriz; sistema de 

freio: hidráulico (duplo circuito independente); tração: 4X2; 

combustível: diesel; equipamento: sinalizador, localizador GPS; sistema 

de comunicação: predisposição para rádio transceptor. Conforme NI 

DAL 23.07.134. 

2 9 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital VHF com gps integrado; 

numero de canais: 12 canais gps; potência: atender área comum do 

padrão aberto APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência:  

136mhz-174mhz; acessórios: antena do rádio, antena do gps; acessórios 

(1): cabo de alimentação. 
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LOTE 13 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1.026 

 

 

 

 

 

 

 

1392484 

 

 

 

 

 

 

Viatura motocicleta - estilo: Off Road; faixa potência: mínima 25cv e 

máxima 28 cv; faixa cilindrada: mínima 295cc e máxima 305cc; 

suspensão: dianteira garfo e traseira mono amortecida; sistema de freio: 

dianteiro disco e traseiro conf. linha de produção; capacidade do tanque: 

mínimo de 13 litros; combustível: flex (álcool/gasolina) ou gasolina; 

equipamento: sinalizador, localizador gps. Conforme NI DAL 

23.09.125. 

 

 

 

 

 

LOTE 14 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

311 

 

 

 

 

 

 

 

 

1392492 

 

 

 

 

 

 

Viatura motocicleta - estilo: Off Road; faixa potência: mínima 45cv e 

máxima 61cv; faixa cilindrada: mínima 471cc e máxima 681cc; 

suspensão: dianteira garfo e traseira mono amortecida; sistema de freio: 

dianteiro disco e traseiro conf. linha de produção; capacidade do tanque: 

mínima de 15 litros incluindo reserva; combustível: flex (álcool e 

gasolina) ou gasolina; equipamento: sinalizador, localizador gps. 

Conforme NI DAL 23.09.117. 

 

 

 

 

 

LOTE 15 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 8 1538764 

 

Automóvel serviço transporte de passageiro - carroceria: hatch,; numero 

lugares: 5 lugares; numero porta: 4 portas; potencia mínima: 75 cv; 

cilindrada mínima: 1000 cc; direção: conforme linha de produção; 

tração: conforme linha de produção; suspensão: conforme linha de 

produção; combustível: Biocombustível etanol/gasolina 

(bicombustível); acessórios inclusos: Ar condicioonado ,Hardware de 

rastreamento  ;  
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LOTE 16 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 

 

 

258 

 

 

1538772 

 

 

 

Automóvel  serviço Transporte de Passageiro - Carroceria: Hatch; 

numero de lugares:5 lugares; numero de portas: 04 portas ;Potencia 

mínima :88 cv; cilindrada mínima: 1300 cc  a 1600 cc ;Direção; 

Conforme linha de produção; Suspensão; Conforme linha de produção; 

Combustível: Biocombustível (álcool/gasolina ); Acessórios Inclusos: 

Ar Condicionado; Hardware de Rastreamento;  

 

 

 

 

 

LOTE 17 

(Exclusivo para ME-EPP) 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 02 
1538780 

 

Automóvel serviço transporte de passageiro - carroceria: sedan; numero 

lugares: 05 lugares; numero porta: 04 portas; potencia mínima: 88cv; 

cilindrada mínima: 1300cc; direção: conforme linha de produção; 

tração: conforme linha de produção; suspensão: conforme linha de 

produção; combustível: etanol/gasolina (bicombustível); acessórios 

inclusos: ar condicionado, hardware de rastreamento;  

 

 

 

 

 

LOTE 18 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 

 

 

09 

 

 

 

1538799 

 

 

 

Automóvel serviço transporte de passageiro - carroceria: sedan; numero 

lugares: 05 lugares; numero porta: 04 portas; potencia mínima: 101 cv; 

cilindrada mínima: 1600cc; direção: conforme linha de produção; 

tração: conforme linha de produção; suspensão: conforme linha de 

produção; combustível: etanol/gasolina (bicombustível); acessórios 

inclusos: ar condicionado, hardware de rastreamento; 

 

 

 

 

LOTE 19 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

1538810 

 

 

 

 

 

Automóvel serviço transporte de passageiro - carroceria: monovolume; 

numero lugares: 07 lugares; numero porta: 04 portas; potencia mínima: 

106cv; cilindrada mínima: 1800cc; direção: conforme linha de 

produção; tração: conforme linha de produção; suspensão: conforme 

linha de produção; combustível: etanol/gasolina (bicombustível); 

acessórios inclusos: ar condicionado; hardware de rastreamento. 
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LOTE 20 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 10 1392611 

Viatura caminhonete - carroceria: aberta, cabine dupla; número de 

lugares: 05 lugares; número de portas: 04 portas laterais; capacidade 

de carga: mínima 0,650 toneladas; faixa potencia: mínima de 140cv e 

máxima de 200cv; faixa cilindrada: mínima de 1968cc e máxima de 

3200cc; direção: hidráulica; tração: (4x2),(4x4) e (4x4) reduzida; 

suspensão: conforme linha de produção; sistema de freio: conforme 

linha de produção; combustível: diesel; equipamento: sinalizador, 

localizador GPS. Conforme NI DAL 23.05.012. 

2 10 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; acessórios: 

antena gps, antena whip, microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação. 

 

 

 

 

 

 

LOTE 21 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

 

1 

 

16 

 

1392689 

Viatura van/minivan - numero de lugares: mínimo 16 lugares; numero 

de portas: mínimo 03 portas; faixa potencia: mínima de 127cv e máxima 

de 146cv; faixa cilindrada: mínima de 2.150cc e máxima de 2.299cc; 

direção: hidráulica ou elétrica; tração: dianteira ou traseira; suspensão: 

conforme linha de produção; sistema de freio: conforme linha de 

produção; combustível: diesel; equipamento: sinalizador, localizador 

gps. Conforme NI DAL 23.05.018. 

2 16 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; acessórios: 

antena gps, antena whip, microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação. 
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LOTE 22 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 220 1392514 

Viatura com cela - tipo: perua (station wagon); numero de lugares: 

05 lugares; numero de portas: 04 portas; faixa potencia: mínima de 

104cv e máxima de 132cv; faixa cilindrada: mínima de 1598cc e 

máxima de 1800cc; direção: hidráulica ou elétrica; suspensão: diant. 

linha produção e tras. rodas independentes; sistema de freio: conforme 

linha de produção; tração: traseira ou dianteira; combustível: flex 

(álcool e gasolina); equipamento: sinalizador, localizador GPS. 

Conforme NI DAL 23.05.003. 

2 220 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; acessórios: 

antena gps, antena whip, microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação. 

 

 

 

 

 

LOTE 23 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 02 1392697 

Viatura furgão - carroceria: fechada, adaptada como base 

comunitária móvel; numero de portas: 02 dianteiras, 01 lateral 

corrediça, porta traseira; faixa potencia: mínima de 127cv e máxima de 

146cv; faixa cilindrada: mínima de 2.200cc e máxima de 2.299cc; 

direção: hidráulica ou elétrica; suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de produção; tração: conforme linha de 

produção; equipamento: sinalizador, localizador gps. Conforme NI 

DAL 23.08.091. 

2 02 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; acessórios: 

antena gps, antena whip, microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação. 
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LOTE 24 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

 

1 

 

 

200 

 

1392662 

Viatura com cela - tipo: utilitário (SUV), pequeno porte; numero de 

lugares: 05 lugares; numero de portas: 04 laterais; faixa potencia: 

mínima de 142cv e máxima de 239cv; faixa cilindrada: mínima de 

1998cc e máxima de 3564cc; direção: hidráulica ou elétrica; suspensão: 

conforme linha de produção; sistema de freio: conforme linha de 

produção; tração: conforme linha de produção; combustível: flex (álcool 

e gasolina); equipamento: sinalizador, localizador GPS. Conforme NI 

DAL 23.07.161. 

2 200 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; acessórios: 

antena gps, antena whip, microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 25 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 200 1438921 

Viatura com cela - tipo: caminhonete cabine dupla; numero de 

lugares: 05 lugares; numero de portas: 04 portas; faixa potencia: mínima 

de 142 cv e máxima de 239cv; faixa cilindrada: mínima de 1998cc e 

máxima de 3564cc; direção: hidráulica e/ou elétrica; suspensão: 

conforme linha de produção; sistema de freio: conforme linha de 

produção; tração: conforme linha de produção; combustível: flex 

(gasolina e álcool); equipamento: sinalizador e localizador GPS. 

Conforme NI DAL 23.15.163. 

2 200 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; acessórios: 

antena gps, antena whip, microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação; 
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LOTE 26 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 104 1438700 

Viatura básica - carroceria: sedan; número de lugares: 5 lugares; 

numero de portas: 4 portas; faixa potência: mínima 125cv e máxima 

144cv; faixa cilindrada: mínima 1747cc e máxima 1.997cc; direção: 

hidráulica e/ou elétrica; suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de produção; tração: dianteira; 

combustível: flex (gasolina e álcool); equipamento: gps localizador; 

sistema de comunicação: predisposição para rádio transceptor. Com 

sistema acústico visual. Com sinalizador acústico e sistema de 

sinalização visual de emergência composto por luzes estroboscópicas. 

Conforme NI DAL 23.07.134. 

2 104 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; acessórios: 

antena gps, antena whip, microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação. 

 

 

 

 

 

 

LOTE 27 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 

Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 100 1392441 

Viatura básica - carroceria: hatch ou sedan; número de lugares: 05 

lugares; numero de portas: 04 portas; faixa potencia: mínima de 85 cv e 

máxima de 111cv; faixa cilindrada: mínima de 1368cc e máxima de 

1598cc; direção: hidráulica ou elétrica; suspensão: conforme linha de 

produção; sistema de freio: conforme linha de produção; tração: 

dianteira; combustível: flex (álcool e gasolina) ou gasolina; 

equipamento: sinalizador, localizador gps; sistema de comunicação; 

predisposição para rádio transceptor. Conforme NI DAL 23.09.120. 

2 100 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; acessórios: 

antena gps, antena whip, microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação. 
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LOTE 28 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 

Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 18 1472755 

Viatura caminhonete – carroceria aberta; número de lugares: 04 

lugares; número de portas: mínimo 02 portas; capacidade de carga: 

mínimo 600 kg; faixa potência: mínima de 85 cv e máxima de 135cv; 

faixa cilindrada: mínima de 1300cc e máxima de 1800cc; direção: 

hidráulica e/ou elétrica; tração: conforme linha de produção; suspensão: 

conforme linha de produção; sistema de freio: conforme linha de 

produção; combustível: flex; equipamento: sinalizador acústico visual; 

sistema de comunicação: pré disposição para rádio transceptor. 

Conforme NI DAL 23.15.168. 

2 18 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; acessórios: 

antena gps, antena whip, microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação; 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 29 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 

Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

 

1 

 

1 

 

1398156 

 

Viatura caminhão - carroceria: sem carroceria; capacidade carga: 

mínimo 13.000kg (pbt); faixa potencia: mínima 180cv; faixa cilindrada: 

mínima 3290cc; direção: hidráulica conforme linha de produção; 

suspensão: eixo rígido(dianteira), feixe de molas (traseira); sistema de 

freio: pneumático, tipo tambor; tração: 4x2; combustível: diesel; 

equipamento: sinalizador e localizador de gps; sistema de comunicação: 

predisposição para radio transceptor; 

 

2 1 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; acessórios: 

antena gps, antena whip, microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação; 
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LOTE 30 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 

Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 21 1367196 

Camioneta - carroceria: fechada - adaptada para transporte de cães; 

cabine: não informada; capacidade carga mínima: não aplicável; 

numero lugares: mínimo 05 lugares; numero porta: 04 portas laterais; 

potencia mínima: 140cv; cilindrada mínima: conforme linha de 

produção; direção: hidráulica; tração: 4x2, 4x4, 4x4 reduzida; 

suspensão: reforçada e elevada; combustível: diesel. 

 

2 21 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; acessórios: 

antena gps, antena whip, microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação. 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 31 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 02 1392298 

Viatura caminhão – carroceria: prancha; capacidade carga: útil mais 

equipamentos de no mínimo 5.000 kg; faixa potência: mínima de 156 

cv e máxima de 189 cv; faixa cilindrada: mínima de 3.800 cc e máxima 

de 4.800 cc; direção: hidráulica ou conforme linha de produção; 

suspenção dianteira eixo rígido e traseira eixo rígido motriz; sistema de 

freio: hidráulico (duplo circuito independente); tração: 4X2; 

combustível: diesel; equipamento: sinalizador, localizador GPS; sistema 

de comunicação: predisposição para rádio transceptor. Conforme NI 

DAL 23.07.134. 

2 02 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; acessórios: 

antena gps, antena whip, microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

SUBSECRTARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 
 

Página 60 de 309 

 

LOTE 32 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 04 1392590 

Viatura ônibus/microônibus - numero de lugares: mínimo 27 lugares; 

numero de portas: mínimo 01 porta; faixa potencia: mínima de 152cv e 

máxima de 170cv; faixa cilindrada: mínima de 2.998cc e máxima de 

4.748cc; direção: hidráulica; suspensão: dianteira conf.linha produção e 

tras.rodagem dupla; sistema de freio: scam ou similar,disco/tambor 

dianteira e traseira; tração: traseira; combustível: diesel; equipamento: 

sinalizador, localizador gps; sistema de comunicação: predisposição 

para radio transceptor; NI DAL 23.13.146. 

2 04 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; acessórios: 

antena gps, antena whip, microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação; 

 

 

 

 

 

 

LOTE 33 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

 

 

1 

 

 

06 

 

 

1472747 

Viatura Ônibus/Microônibus - número de lugares: mínimo 45 lugares 

(incluindo o motorista); numero de portas: 02 portas; faixa potência: 

mínima de 160cv e máxima de 238cv; faixa cilindrada: mínima de 

4.700cc e máxima de 7.200cc; direção: hidráulica ou elétrica; tração: 

traseira; suspensão: conforme linha de produção; sistema de freio: scam 

ou similar a tambor na dianteira e traseira; tração traseira; combustível: 

diesel; equipamento: sinalizador, localizador gps, sistema de 

comunicação: predisposição para  rádio transceptor. Conforme NI DAL 

23.15.169. 

2 06 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; acessórios: 

antena gps, antena whip, microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação. 
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LOTE 34 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 70 1538802 

Camioneta - carroceria: aberta; cabine: dupla; capacidade carga mínima: 

0,7 toneladas; numero lugares: 05; numero porta: 04 portas laterais; 

potencia mínima: 150cv; cilindrada mínima: 2400cc; direção: 

hidráulica; tração: 4x4; suspensão: conforme linha de produção; 

combustível: diesel; acessórios inclusos: ar condicionado; hardware de 

rastreamento; 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 35 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

142 

 

 

 

 

 

1538837 

 

 

 

Camioneta - carroceria: aberta; cabine: dupla; capacidade carga mínima: 

1 tonelada; numero lugares: 5 lugares; numero porta: 4 portas; potencia 

mínima: 170cv; cilindrada mínima: 1968cc; direção: hidráulica ou 

elétrica; tração: 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida; suspensão: conforme linha de 

produção; combustível: diesel; acessórios inclusos: ar condicionado; 

hardware de rastreamento. 

 

 

 

 

 

 

LOTE 36 

Item Qtde. 
Cód. Item 

Siad 
Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 

 

 

 

143 

 

 

1530399 

 

Camioneta - carroceria: aberta; cabine: dupla; capacidade carga mínima: 

750 kg; numero lugares: 5 lugares; numero porta: 4 portas laterais; 

potencia mínima: 160 cv; cilindrada mínima: 2198 cc; direção: 

hidráulica ou elétrica; tração: 4x4; suspensão: conforme linha de 

produção; combustível: diesel; acessórios inclusos: 

engate,capota,giroflex,protetor tanque e cárter. 
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LOTE 37 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 30 1539159 

Van - carroceria: fechada; numero lugares: mínimo 15 lugares; numero 

porta: 03 portas laterais; potencia mínima: 127cv; cilindrada mínima: 

2000cc; direção: conforme linha de produção; tração: conforme linha de 

produção; suspensão: conforme linha de produção; combustível: diesel; 

acessórios inclusos: ar condicionado e Hardware de rastreamento.  

 

 

 

LOTE 38 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1538829 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automóvel de serviço transporte de passageiro - carroceria: sedan, 

numero de lugares: 5 lugares; numero de portas: 04 portas ;Potencia 

mínima 140cv; cilindrada mínima  2000cc;Direção conforme linha de 

produção; Combustível Biocombustível (Etanol/Gasolina):Acessórios 

inclusos: ar condicionado; hardware de  rastreamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1538829 

Automóvel de serviço transporte de passageiro - carroceria: sedan, 

numero de lugares: 5 lugares; numero de portas: 04 portas ;Potencia 

mínima 140cv; cilindrada mínima  2000cc;Direção conforme linha de 

produção; Combustível Biocombustível (Etanol/Gasolina):Acessórios 

inclusos: ar condicionado; hardware de  rastreamento;  

 

 

LOTE 39 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

1538721 

 

 

 

 

Motocicleta (serviço) - estilo: Off Road; faixa potência: mínima 10cv e 

máxima 14 cv; faixa cilindrada: mínima 160cc; suspensão: dianteira 

garfo e traseira mono amortecida; sistema de freio: dianteiro disco e 

traseiro conf. linha de produção; capacidade do tanque: mínimo de 12 

litros; combustível: flex (álcool/gasolina) ou gasolina; equipamento: 

localizador GPS. 

 

 

LOTE 40 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

 

1 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

1538730 

 

 

 

 

Motocicleta (serviço) - estilo: Off Road; faixa potência: mínima 16cv e 

máxima 20 cv; faixa cilindrada: mínima 250cc; suspensão: dianteira 

garfo e traseira mono amortecida; sistema de freio: dianteiro disco e 

traseiro conf. linha de produção; capacidade do tanque: mínimo de 13 

litros; combustível: flex (álcool/gasolina) ou gasolina; equipamento: 

localizador GPS. 
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5 - PRAZO DE ENTREGA  

 60 dias corridos para os lotes 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; 
 90 dias corridos para os lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30; 

 120 dias corridos para o lote 4, 23; 

  150 dias corridos para os lotes 10, 11, 12, 29, 31, 32, 33. 

 

5. 1 - Todos os prazos se iniciam com o recebimento da nota de empenho pelo 

fornecedor. 

 

6 - LOCAL DE ENTREGA 

 

6.1. Para Polícia Militar o Objeto deverá ser entregue no Centro de Motomecanização 

e Intendência – CMI/DAL da Polícia Militar, sito na Av. Amazonas, 6.745, 

Gameleira, Belo Horizonte/MG. A Entrega deverá ser agendada na Seção de 

Suprimentos do CMI, pelos telefones (31) 2123-1046 / 1061 / 1068, nos seguintes 

horários: nas quartas-feiras, de 09:00 às 12:00 horas; e nos demais dias úteis da 

semana de 09:00 às 11:30 horas e de 14:00 às 16:30 horas. 

 

6.2. Para os demais órgãos participantes ou caronas o endereço de entrega será o 

constante na ata, contrato ou instrumento equivalente. 

 

7 - CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

7.1. Todos os veículos deverão ser entregues com parafusos para fixação das placas. 

 

7.2. Todos os veículos, exceto as motocicletas, deverão ser equipados com engate 

rápido no pólo negativo da bateria. 

 

7.3. Todas as viaturas, exceto as motocicletas, serão entregues com rádio transceptor 

instalado.  Deverá constar no campo de observações da Nota Fiscal da viatura o 

modelo, o número de série e valor do respectivo rádio nela instalado. 
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7.4. Demais características conforme NI DAL de referência. 

 

7.5. Demais características conforme especificações longas, se for o caso, disponíveis 

em www.compras.mg.gov.br Início Materiais E Serviços Consulta A 

Especificações Longas. 

 

7.6. Os veículos destinados à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG 

deverão ser fornecidos na cor preta. Os veículos destinados aos demais órgãos 

deverão ser fornecidos na cor branca. A SEPLAG deverá ser consultada no caso de 

impossibilidade de fornecimento de veículos nas cores definidas neste item. 

 

7.7. Caberá ao contratado entregar o veículo caracterizado institucionalmente por 

meio de manta com logomarca do órgão/entidade e/ou adesivos conforme modelos 

adotados pelos órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais, sem ônus ao 

contratante, sendo que os modelos de identificação serão fornecidos pelo contratante. 

 

8 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO: 

 

8.1 - O recebimento do objeto, pelo CONTRATANTE, dar-se-á por meio dos 

seguintes procedimentos, observando o disposto no art. 74 da Lei Federal nº. 

8.666/93: 

 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

objeto com as especificações contidas neste Anexo I, e, encontrada alguma 

irregularidade, será fixado prazo para correção pela CONTRATADA; 

 

 

b) definitivamente, após recebimento provisório, para verificação da 

integridade e realização de testes de funcionamento, se for o caso, e 

sendo aprovados, nos exatos termos do edital e da proposta vencedora, 

será efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de termo 

circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal (1ª e 2ª vias), que ocorrerá 

em até 10 dias. 

 

 

 

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
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8.2 – os veículos também serão recebidos mediante preenchimento de check-list, por 

servidores autorizados pelo respectivo órgão, contemplando todos os itens do veículo, 

de série e acessórios, plotagem, certificados, manuais, nota fiscal, entre outros: 

 

 

CHECK LIST DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS VEÍCULOS 

ITENS DE VERIFICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 
Conformidade 

SIM NÃO 

1 estepe (inclusive se ficar do lado de fora do carro)     

2 triângulo     

3 macaco     

4 chave de roda     

5 chave reserva     

6 antena     

7 manual do proprietário     

8 manual de garantia     

9 manual do som     

10 porta-trecos e objetos móveis comocopinhos soltos     

11 sistema Isofix e top tether (se houver)     

12 
pintura (“pics”, respingos de tinta, bolhas, falhas de acabamento, 

respingos ou manchas)  
    

13 para-lamas e para-choques (se não há arranhões)     

14 alinhamento de portas, porta-malas e capô     

15 estado dos pneus, inclusive do estepe     

16 fixação dos canos de escapamento     

17 fixação do protetor de cárter,quando houver     

18 Interior/acabamento     

19 forros das portas     

20 costura dos bancos (principalmenteos de couro)     

21 porta-luvas (abra e feche)     

22 para-sóis (espelho, tampas, iluminação)     

23 painel (alinhamento, rebarbas plásticas, 4 riscos e arranhões)   

24 direcionadores de ar e botões (estão firmes e bem encaixados)   

25 volante (há deformações ou desgaste/ ajustes de altura e distância)   

26 coifa do câmbio   

27 alavanca do freio de estacionamento   

28 carpete   
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ITENS DE VERIFICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 
Conformidade 

SIM NÃO 

29 soleiras das portas   

30 borrachas dos pedais   

31 revestimento do teto   

32 forração do porta-malas   

33 canaletas das janelas   

34 vedação das portas   

35 Funcionamento   

36 limpadores de para-brisa   

37 faróis   

38 faroletes   

39 faróis auxiliares   

40 setas   

41 lanterna traseira   

42 luz de freio   

43 break light   

44 buzina   

45 programação/revisão   

46 abastecido/autonomia   

47 vidros elétricos   

48 vidros elétricos   

49 travas elétricas   

50 retrovisores elétricos (ou não)   

51 alarme   

52 sistema de som/conectividade/GPS etc.   

53 ajustes e deslizamento dos bancos   

54 encaixe dos bancos traseiros, quando rebatíveis   

55 
abertura das portas (pela trava e pelas chaves, testando a original e a 

reserva) 
  

56 
mostradores de velocidade, conta-giros, computador de bordo ( 

quilometragem) 
  

57 
mostradores de velocidade, conta-giros, computador de bordo ( 

quilometragem) 
  

58 sistema de iluminação interna   

59 engates das marchas (todas)   

60 Motor   

61 tampa do motor   

62 nível de óleo   

63 reservatório de água do limpador do para-brisa   

64 reservatório de combustível de partida a frio   
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ITENS DE VERIFICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 
Conformidade 

SIM NÃO 

    

65 fluidos de freio, direção hidráulica e líquido do radiador   

66 capa de cobertura da bateria   

67 condições dos cabos e mangueiras   

68 filtro de ar do motor (está limpo)   

Resultado APROVADO?     (  )SIM   (  )NÃO ___________________________________ 

Local e data Nome e Assinatura do Técnico Responsável 

 

 

9 – AVALIAÇÃO DE CUSTO 

 

Atendendo ao disposto no artigo 6º, inciso I, alínea “e”, do Decreto nº 44.786, de 18 

de abril de 2008, o Núcleo de Compras/CSC procedeu consulta de mercado para 

verificação dos preços e a estimativa dos custos, conforme coletas anexas ao 

processo. 

 

 

10 – METODOLOGIA 

 

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

 

11 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

Para decisão quanto à aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro examinará a melhor 

classificada, no que se refere à compatibilidade do preço ofertado com o valor 

estimado para a aquisição e com as especificações técnicas do objeto. 

 

 

12 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária 

própria a ser informada quando da solicitação de compras dos itens registrados. 

 

13 – DAS SANÇÕES 

 

13.1 - Aplicam-se ao Registro de Preços e às contratações dele decorrentes as sanções 

previstas na Lei Federal nº 8.666, de 1993, na Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 

2001, e na Lei nº 14.167, de 2002; 
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13.2 - As sanções previstas nos incisos I e II do artigo 87 da Lei 8.666/93, relativas 

ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão aplicadas, quando cabíveis, pelo 

respectivo contratante, cientificando o Órgão Gerenciador do registro de preço, para 

acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor. 

 

13.3 - As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei 8.666/93, relativas 

ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão aplicadas, quando cabíveis, pelo 

respectivo contratante, em coordenação com o Órgão Gerenciador do registro de 

preço. 

 

13.4 - As infrações referentes à licitação implicarão impedimento de licitar e contratar 

com órgãos e Entidades da Administração Pública, conforme previsto no item 13 do 

Edital. 

 

13.5 - As infrações referentes à execução do contrato implicarão advertência escrita, 

multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, conforme previsto na Cláusula Décima Terceira do 

Contrato. 

 

 

 

 

RODRIGO FERREIRA MATIAS 

Gestor do Núcleo de Serviços Administrativos/  

Subsecretaria do Centro de Serviços Compartilhados 

 

 

 

 

 

  TAVANE FRANCISCA FERNANDES DAS CHAGAS 

Coordenadora de Compras/Célula 1/ 

Núcleo de Compras/Subsecretaria do Centro de Serviços Compartilhados 
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ANEXO II - MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 

PREÇOS PLANEJAMENTO SIRP Nº 308/2016 

(preenchida em papel timbrado da proponente) 

 

 

Objeto:. Registro de Preços para aquisição de veículos e viaturas, mediante contrato, para Órgãos 

e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, conforme especificações e 

condições previstas neste edital e seus anexos. 

 

Dados Preenchimento pelo proponente 

Nome empresarial 

 
 

CNPJ 

 
 

Inscrição Estadual 

 
 

Endereço 

 
 

Telefone/Fax 

 
 

Nome do Representante Legal 

 
 

Identidade e CPF do 

Representante Legal 

 

 

Prazo de Validade da Proposta 

 
 

 

 

Declaro estar de acordo com todas as normas do Edital e seus anexos e que nos preços propostos 

encontram-se incluídos todos custos e despesas para o fornecimento do objeto, tais como: custos 

diretos e indiretos, tributos, encargos sociais/trabalhistas, seguros, frete, carga e descarga até o 

destino, garantia e outras despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis ao 

fornecimento integral do objeto da presente licitação. 
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LOTE 1 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE. 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM 

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM 

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 171 1392611 

Viatura caminhonete - carroceria: 

aberta, cabine dupla; número de lugares: 

05 lugares; número de portas: 04 portas 

laterais; capacidade de carga: mínima 0,650 

toneladas; faixa potência: mínima de 140cv 

e máxima de 200cv; faixa cilindrada: 

mínima de 1968cc e máxima de 3200cc; 

direção: hidráulica; tração: (4x2), (4x4) e 

(4x4) reduzida; suspensão: conforme linha 

de produção; sistema de freio: conforme 

linha de produção; combustível: diesel; 

equipamento: sinalizador, localizador GPS. 

Conforme NI DAL 23.05.012. 

    

2 171 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; número de canais: 

12 canais gps; potência: atender área comum 

do padrão aberto APCO-25; alimentação: 

13,8 vcc; faixa frequência: 136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do gps; 

acessórios (1): cabo de alimentação. 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 1 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 

 

   

   

LOTE 2 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE. 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM 

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM 

ICMS 

SEM 

ICMS 

 

1 

 

47 

 

1392689 

Viatura van/minivan - numero de lugares: 

mínimo 16 lugares; numero de portas: 

mínimo 03 portas; faixa potencia: mínima de 

127cv e máxima de 146cv; faixa cilindrada: 

mínima de 2.150cc e máxima de 2.299cc; 

direção: hidráulica ou elétrica; tração: 

dianteira ou traseira; suspensão: conforme 

linha de produção; sistema de freio: conforme 

linha de produção; combustível: diesel; 

equipamento: sinalizador, localizador gps. 

Conforme NI DAL 23.05.018. 

    

2 47 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de canais: 

12 canais gps; potencia: atender área comum 

do padrão aberto APCO-25; alimentação: 

13,8 vcc; faixa frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do gps; 

acessórios (1): cabo de alimentação. 

    

   

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 2 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 
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LOTE 3 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE. 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM 

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM 

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 1.120 1392514 

Viatura com cela - tipo: perua (station 

wagon); numero de lugares: 05 lugares; 

numero de portas: 04 portas; faixa potencia: 

mínima de 104cv e máxima de 132cv; faixa 

cilindrada: mínima de 1598cc e máxima de 

1800cc; direção: hidráulica ou elétrica; 

suspensão: diant. linha produção e tras. rodas 

independentes; sistema de freio: conforme 

linha de produção; tração: traseira ou 

dianteira; combustível: flex (álcool e 

gasolina); equipamento: sinalizador, 

localizador GPS. Conforme NI DAL 

23.05.003. 

    

2 
 

1.120 
1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de canais: 

12 canais gps; potencia: atender área comum 

do padrão aberto APCO-25; alimentação: 

13,8 vcc; faixa frequência: 136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do gps; 

acessórios (1): cabo de alimentação. 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 3 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 

 

   

   

LOTE 4 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE. 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM 

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 150 1392697 

Viatura furgão - carroceria: fechada, 

adaptada como base comunitária móvel; 
numero de portas: 02 dianteiras, 01 lateral 

corrediça, porta traseira; faixa potencia: 

mínima de 127cv e máxima de 146cv; faixa 

cilindrada: mínima de 2.200cc e máxima de 

2.299cc; direção: hidráulica ou elétrica; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de produção; 

tração: conforme linha de produção; 

equipamento: sinalizador, localizador gps. 

Conforme NI DAL 23.08.091. 

    

2 150 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de canais: 

12 canais gps; potencia: atender área comum 

do padrão aberto APCO-25; alimentação: 

13,8 vcc; faixa frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do gps; 

acessórios (1): cabo de alimentação. 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 4 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 
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LOTE 5 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE. 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

 

1 

 

210 

 

1392662 

Viatura com cela - tipo: utilitário (SUV), 

pequeno porte; numero de lugares: 05 

lugares; numero de portas: 04 laterais; faixa 

potencia: mínima de 142cv e máxima de 

239cv; faixa cilindrada: mínima de 1998cc e 

máxima de 3564cc; direção: hidráulica ou 

elétrica; suspensão: conforme linha de 

produção; sistema de freio: conforme linha de 

produção; tração: conforme linha de 

produção; combustível: flex (álcool e 

gasolina); equipamento: sinalizador, 

localizador GPS. Conforme NI DAL 

23.07.161. 

    

2 210 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de canais: 

12 canais gps; potencia: atender área comum 

do padrão aberto APCO-25; alimentação: 

13,8 vcc; faixa frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do gps; 

acessórios (1): cabo de alimentação. 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 5 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 

 

   

   

LOTE 6 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE. 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM  

ICMS 

COM 

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 580 1438921 

Viatura com cela - tipo: caminhonete 

cabine dupla; numero de lugares: 05 lugares; 

numero de portas: 04 portas; faixa potencia: 

mínima de 142 cv e máxima de 239cv; faixa 

cilindrada: mínima de 1998cc e máxima de 

3564cc; direção: hidráulica e/ou elétrica; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de produção; 

tração: conforme linha de produção; 

combustível: flex (gasolina e álcool); 

equipamento: sinalizador e localizador GPS. 

Conforme NI DAL 23.15.163. 

    

2 580 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de canais: 

12 canais gps; potencia: atender área comum 

do padrão aberto APCO-25; alimentação: 

13,8 vcc; faixa frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do gps; 

acessórios (1): cabo de alimentação. 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 6 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 
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LOTE 7 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE. 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM 

ICMS 

SEM  

ICMS 

COM 

ICMS 

SEM  

ICMS 

1 76 1438700 

Viatura básica - carroceria: sedan; número 

de lugares: 5 lugares; numero de portas: 4 

portas; faixa potência: mínima 125cv e 

máxima 144cv; faixa cilindrada: mínima 

1747cc e máxima 1.997cc; direção: 

hidráulica e/ou elétrica; suspensão: conforme 

linha de produção; sistema de freio: conforme 

linha de produção; tração: dianteira; 

combustível: flex (gasolina e álcool); 

equipamento: gps localizador; sistema de 

comunicação: predisposição para rádio 

transceptor. Com sistema acústico visual. 

Com sinalizador acústico e sistema de 

sinalização visual de emergência composto 

por luzes estroboscópicas. Conforme NI 

DAL 23.07.134. 

    

2 76 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de canais: 

12 canais gps; potencia: atender área comum 

do padrão aberto APCO-25; alimentação: 

13,8 vcc; faixa frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do gps; 

acessórios (1): cabo de alimentação. 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 7 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 

 

   

   

LOTE 8 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM  

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM  

ICMS 

1 208 1392441 

Viatura básica - carroceria: hatch ou 

sedan; número de lugares: 05 lugares; 

numero de portas: 04 portas; faixa potencia: 

mínima de 85 cv e máxima de 111cv; faixa 

cilindrada: mínima de 1368cc e máxima de 

1598cc; direção: hidráulica ou elétrica; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de produção; 

tração: dianteira; combustível: flex (álcool e 

gasolina) ou gasolina; equipamento: 

sinalizador, localizador gps; sistema de 

comunicação; predisposição para rádio 

transceptor. Conforme NI DAL 23.09.120. 

    

2 208 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de canais: 

12 canais gps; potencia: atender área comum 

do padrão aberto APCO-25; alimentação: 

13,8 vcc; faixa frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do gps; 

acessórios (1): cabo de alimentação. 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 8 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

R$ (______) 

 

R$ (______) 
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LOTE 9 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM  

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM  

ICMS 

1 50 1472755 

Viatura caminhonete – carroceria aberta; 

número de lugares: 04 lugares; número de 

portas: mínimo 02 portas; capacidade de 

carga: mínimo 600 kg; faixa potência: 

mínima de 85 cv e máxima de 135cv; faixa 

cilindrada: mínima de 1300cc e máxima de 

1800cc; direção: hidráulica e/ou elétrica; 

tração: conforme linha de produção; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de produção; 

combustível: flex; equipamento: sinalizador 

acústico visual; sistema de comunicação: pré 

disposição para rádio transceptor. Conforme 

NI DAL 23.15.168. 

    

2 50 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de canais: 

12 canais gps; potência: atender área comum 

do padrão aberto APCO-25; alimentação: 

13,8 vcc; faixa frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do gps; 

acessórios (1): cabo de alimentação. 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 9 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 

 

   

   

LOTE 10 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM  

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM  

ICMS 

 

1 

 

25 

 

1472747 

Viatura Ônibus/Microônibus - número de 

lugares: mínimo 45 lugares (incluindo o 

motorista); numero de portas: 02 portas; faixa 

potência: mínima de 160cv e máxima de 

238cv; faixa cilindrada: mínima de 4.700cc e 

máxima de 7.200cc; direção: hidráulica ou 

elétrica; tração: traseira; suspensão: conforme 

linha de produção; sistema de freio: scam ou 

similar a tambor na dianteira e traseira; tração 

traseira; combustível: diesel; equipamento: 

sinalizador, localizador gps, sistema de 

comunicação: predisposição para  rádio 

transceptor. Conforme NI DAL 23.15.169. 

    

2 25 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de canais: 

12 canais gps; potência: atender área comum 

do padrão aberto APCO-25; alimentação: 

13,8 vcc; faixa frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do gps; 

acessórios (1): cabo de alimentação. 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 10 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

R$ (______) 

 

R$ (_____) 
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LOTE 11 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM  

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM  

ICMS 

1 37 1392590 

Viatura ônibus/microônibus - numero de 

lugares: mínimo 27 lugares; numero de 

portas: mínimo 01 porta; faixa potencia: 

mínima de 152cv e máxima de 170cv; faixa 

cilindrada: mínima de 2.998cc e máxima de 

4.748cc; direção: hidráulica; suspensão: 

dianteira conf.linha produção e tras.rodagem 

dupla; sistema de freio: scam ou 

similar,disco/tambor dianteira e traseira; 

tração: traseira; combustível: diesel; 

equipamento: sinalizador, localizador gps; 

sistema de comunicação: predisposição para 

radio transceptor; NI DAL 23.13.146. 

    

2 37 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de canais: 

12 canais gps; potência: atender área comum 

do padrão aberto APCO-25; alimentação: 

13,8 vcc; faixa frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do gps; 

acessórios (1): cabo de alimentação. 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 11 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

R$ (_____) 

   

   

   

LOTE 12 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM  

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM  

ICMS 

1 9 1392298 

Viatura caminhão – carroceria: prancha; 

capacidade carga: útil mais equipamentos de 

no mínimo 5.000 kg; faixa potência: mínima 

de 156 cv e máxima de 189 cv; faixa 

cilindrada: mínima de 3.800 cc e máxima de 

4.800 cc; direção: hidráulica ou conforme 

linha de produção; suspenção dianteira eixo 

rígido e traseira eixo rígido motriz; sistema de 

freio: hidráulico (duplo circuito 

independente); tração: 4X2; combustível: 

diesel; equipamento: sinalizador, localizador 

GPS; sistema de comunicação: predisposição 

para rádio transceptor. Conforme NI DAL 

23.07.134. 

    

2 9 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de canais: 

12 canais gps; potência: atender área comum 

do padrão aberto APCO-25; alimentação: 

13,8 vcc; faixa frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do gps; 

acessórios (1): cabo de alimentação. 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 12 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

R$ (______) R$ (_____) 
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LOTE 13 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM  

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM  

ICMS 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1.026 

 

 

 

 

 

 

 

1392484 

 

 

 

 

 

 

Viatura motocicleta - estilo: Off Road; 

faixa potência: mínima 25cv e máxima 28 cv; 

faixa cilindrada: mínima 295cc e máxima 

305cc; suspensão: dianteira garfo e traseira 

mono amortecida; sistema de freio: dianteiro 

disco e traseiro conf. linha de produção; 

capacidade do tanque: mínimo de 13 litros; 

combustível: flex (álcool/gasolina) ou 

gasolina; equipamento: sinalizador, 

localizador gps. Conforme NI DAL 

23.09.125. 

    

   

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 13 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 

   

   

   

   

   

   

   

   

LOTE 14 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM  

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM  

ICMS 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

311 

 

 

 

 

 

 

 

 

1392492 

 

 

 

 

 

 

Viatura motocicleta - estilo: Off Road; 

faixa potência: mínima 45cv e máxima 61cv; 

faixa cilindrada: mínima 471cc e máxima 

681cc; suspensão: dianteira garfo e traseira 

mono amortecida; sistema de freio: dianteiro 

disco e traseiro conf. linha de produção; 

capacidade do tanque: mínima de 15 litros 

incluindo reserva; combustível: flex (álcool e 

gasolina) ou gasolina; equipamento: 

sinalizador, localizador gps. Conforme NI 

DAL 23.09.117. 

    

   

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 14 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 
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LOTE 15 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM  

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM  

ICMS 

1 8 1538764 

 

Automóvel serviço transporte de passageiro - 

carroceria: hatch,; numero lugares: 5 lugares; 

numero porta: 4 portas; potencia mínima: 75 

cv; cilindrada mínima: 1000 cc; direção: 

conforme linha de produção; tração: 

conforme linha de produção; suspensão: 

conforme linha de produção; combustível: 

Biocombustível etanol/gasolina 

(bicombustível); acessórios inclusos: Ar 

condicioonado ,Hardware de rastreamento  ;  

    

   

   

   

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 15 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

LOTE 16 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM  

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM  

ICMS 

1 

 

 

258 

 

 

1538772 

 

 

Automóvel  serviço Transporte de Passageiro 

- Carroceria: Hatch; numero de lugares:5 

lugares; numero de portas: 04 portas 

;Potencia mínima :88 cv; cilindrada mínima: 

1300 cc  a 1600 cc ;Direção; Conforme linha 

de produção; Suspensão; Conforme linha de 

produção; Combustível: Biocombustível 

(álcool/gasolina ); Acessórios Inclusos: Ar 

Condicionado; Hardware de Rastreamento;  

    

   

   

   

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 16 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 
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LOTE 17 

(Reservado para competição exclusiva de Micro e Pequenas Empresas) 

 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM 

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 02 
1538780 

 

Automóvel serviço transporte de passageiro - 

carroceria: sedan; numero lugares: 05 

lugares; numero porta: 04 portas; potencia 

mínima: 88cv; cilindrada mínima: 1300cc; 

direção: conforme linha de produção; tração: 

conforme linha de produção; suspensão: 

conforme linha de produção; combustível: 

etanol/gasolina (bicombustível); acessórios 

inclusos: ar condicionado, hardware de 

rastreamento;  

    

   

   

   

   

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 17 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

R$ (_____) 

 

   

   

   

   

LOTE 18 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 

 

 

09 

 

 

 

1538799 

 

 

 

Automóvel serviço transporte de passageiro - 

carroceria: sedan; numero lugares: 05 

lugares; numero porta: 04 portas; potencia 

mínima: 101 cv; cilindrada mínima: 1600cc; 

direção: conforme linha de produção; tração: 

conforme linha de produção; suspensão: 

conforme linha de produção; combustível: 

etanol/gasolina (bicombustível); acessórios 

inclusos: ar condicionado, hardware de 

rastreamento; 

    

   

   

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 18 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 
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LOTE 19 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

1538810 

 

 

 

 

 

Automóvel serviço transporte de passageiro - 

carroceria: monovolume; numero lugares: 07 

lugares; numero porta: 04 portas; potencia 

mínima: 106cv; cilindrada mínima: 1800cc; 

direção: conforme linha de produção; tração: 

conforme linha de produção; suspensão: 

conforme linha de produção; combustível: 

etanol/gasolina (bicombustível); acessórios 

inclusos: ar condicionado; hardware de 

rastreamento 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 19 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 

 

   

   

   

   

LOTE 20 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 10 1392611 

Viatura caminhonete - carroceria: aberta, 

cabine dupla; número de lugares: 05 

lugares; número de portas: 04 portas 

laterais; capacidade de carga: mínima 0,650 

toneladas; faixa potencia: mínima de 140cv 

e máxima de 200cv; faixa cilindrada: 

mínima de 1968cc e máxima de 3200cc; 

direção: hidráulica; tração: (4x2),(4x4) e 

(4x4) reduzida; suspensão: conforme linha 

de produção; sistema de freio: conforme 

linha de produção; combustível: diesel; 

equipamento: sinalizador, localizador GPS. 

Conforme NI DAL 23.05.012. 

    

2 10 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível 

com o sistema digital dmr; numero de canais: 

mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 

174 mhz; acessórios: antena gps, antena 

whip, microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

    

   

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 20 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 
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LOTE 21 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

 

1 

 

16 

 

1392689 

Viatura van/minivan - numero de lugares: 

mínimo 16 lugares; numero de portas: 

mínimo 03 portas; faixa potencia: mínima de 

127cv e máxima de 146cv; faixa cilindrada: 

mínima de 2.150cc e máxima de 2.299cc; 

direção: hidráulica ou elétrica; tração: 

dianteira ou traseira; suspensão: conforme 

linha de produção; sistema de freio: conforme 

linha de produção; combustível: diesel; 

equipamento: sinalizador, localizador gps. 

Conforme NI DAL 23.05.018. 

    

2 16 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível 

com o sistema digital dmr; numero de canais: 

mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 

174 mhz; acessórios: antena gps, antena 

whip, microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 21 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 

 

   

   

LOTE 22 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 220 1392514 

Viatura com cela - tipo: perua (station 

wagon); numero de lugares: 05 lugares; 

numero de portas: 04 portas; faixa potencia: 

mínima de 104cv e máxima de 132cv; faixa 

cilindrada: mínima de 1598cc e máxima de 

1800cc; direção: hidráulica ou elétrica; 

suspensão: diant. linha produção e tras. rodas 

independentes; sistema de freio: conforme 

linha de produção; tração: traseira ou 

dianteira; combustível: flex (álcool e 

gasolina); equipamento: sinalizador, 

localizador GPS. Conforme NI DAL 

23.05.003. 

    

2 220 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível 

com o sistema digital dmr; numero de canais: 

mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 

174 mhz; acessórios: antena gps, antena 

whip, microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 22 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 
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LOTE 23 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 02 1392697 

Viatura furgão - carroceria: fechada, 

adaptada como base comunitária móvel; 
numero de portas: 02 dianteiras, 01 lateral 

corrediça, porta traseira; faixa potencia: 

mínima de 127cv e máxima de 146cv; faixa 

cilindrada: mínima de 2.200cc e máxima de 

2.299cc; direção: hidráulica ou elétrica; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de produção; 

tração: conforme linha de produção; 

equipamento: sinalizador, localizador gps. 

Conforme NI DAL 23.08.091. 

    

2 02 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível 

com o sistema digital dmr; numero de canais: 

mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 

174 mhz; acessórios: antena gps, antena 

whip, microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 23 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 

 

   

   

LOTE 24 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

 

1 

 

200 
1392662 

Viatura com cela - tipo: utilitário (SUV), 

pequeno porte; numero de lugares: 05 

lugares; numero de portas: 04 laterais; faixa 

potencia: mínima de 142cv e máxima de 

239cv; faixa cilindrada: mínima de 1998cc e 

máxima de 3564cc; direção: hidráulica ou 

elétrica; suspensão: conforme linha de 

produção; sistema de freio: conforme linha de 

produção; tração: conforme linha de 

produção; combustível: flex (álcool e 

gasolina); equipamento: sinalizador, 

localizador GPS. Conforme NI DAL 

23.07.161. 

    

2 200 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível 

com o sistema digital dmr; numero de canais: 

mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 

174 mhz; acessórios: antena gps, antena 

whip, microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 24 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 
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LOTE 25 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 200 1438921 

Viatura com cela - tipo: caminhonete 

cabine dupla; numero de lugares: 05 lugares; 

numero de portas: 04 portas; faixa potencia: 

mínima de 142 cv e máxima de 239cv; faixa 

cilindrada: mínima de 1998cc e máxima de 

3564cc; direção: hidráulica e/ou elétrica; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de produção; 

tração: conforme linha de produção; 

combustível: flex (gasolina e álcool); 

equipamento: sinalizador e localizador GPS. 

Conforme NI DAL 23.15.163. 

    

2 200 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível 

com o sistema digital dmr; numero de canais: 

mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 

174 mhz; acessórios: antena gps, antena 

whip, microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 25 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

 

R$ (______) 

 

 

R$ (_____) 

 

   

   

LOTE 26 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 104 1438700 

Viatura básica - carroceria: sedan; número 

de lugares: 5 lugares; numero de portas: 4 

portas; faixa potência: mínima 125cv e 

máxima 144cv; faixa cilindrada: mínima 

1747cc e máxima 1.997cc; direção: 

hidráulica e/ou elétrica; suspensão: conforme 

linha de produção; sistema de freio: conforme 

linha de produção; tração: dianteira; 

combustível: flex (gasolina e álcool); 

equipamento: gps localizador; sistema de 

comunicação: predisposição para rádio 

transceptor. Com sistema acústico visual. 

Com sinalizador acústico e sistema de 

sinalização visual de emergência composto 

por luzes estroboscópicas. Conforme NI 

DAL 23.07.134. 

    

2 104 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível 

com o sistema digital dmr; numero de canais: 

mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 

174 mhz; acessórios: antena gps, antena 

whip, microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 26 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

R$ (______) R$ (_____) 
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LOTE 27 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 100 1392441 

Viatura básica - carroceria: hatch ou 

sedan; número de lugares: 05 lugares; 

numero de portas: 04 portas; faixa potencia: 

mínima de 85 cv e máxima de 111cv; faixa 

cilindrada: mínima de 1368cc e máxima de 

1598cc; direção: hidráulica ou elétrica; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de produção; 

tração: dianteira; combustível: flex (álcool e 

gasolina) ou gasolina; equipamento: 

sinalizador, localizador gps; sistema de 

comunicação; predisposição para rádio 

transceptor. Conforme NI DAL 23.09.120. 

    

2 100 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível 

com o sistema digital dmr; numero de canais: 

mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 

174 mhz; acessórios: antena gps, antena 

whip, microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 27 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

R$ (______) R$ (_____) 

 

   

   

   

LOTE 28 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 18 1472755 

Viatura caminhonete – carroceria aberta; 

número de lugares: 04 lugares; número de 

portas: mínimo 02 portas; capacidade de 

carga: mínimo 600 kg; faixa potência: 

mínima de 85 cv e máxima de 135cv; faixa 

cilindrada: mínima de 1300cc e máxima de 

1800cc; direção: hidráulica e/ou elétrica; 

tração: conforme linha de produção; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de produção; 

combustível: flex; equipamento: sinalizador 

acústico visual; sistema de comunicação: pré 

disposição para rádio transceptor. Conforme 

NI DAL 23.15.168. 

    

2 18 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível 

com o sistema digital dmr; numero de canais: 

mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 

174 mhz; acessórios: antena gps, antena 

whip, microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 28 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

R$ (______) R$ (_____) 
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LOTE 29 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

 

1 

 

1 

 

1398156 

 

Viatura caminhão - carroceria: sem 

carroceria; capacidade carga: mínimo 

13.000kg (pbt); faixa potencia: mínima 

180cv; faixa cilindrada: mínima 3290cc; 

direção: hidráulica conforme linha de 

produção; suspensão: eixo rígido(dianteira), 

feixe de molas (traseira); sistema de freio: 

pneumático, tipo tambor; tração: 4x2; 

combustível: diesel; equipamento: 

sinalizador e localizador de gps; sistema de 

comunicação: predisposição para radio 

transceptor; 

 

    

2 1 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível 

com o sistema digital dmr; numero de canais: 

mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 

174 mhz; acessórios: antena gps, antena 

whip, microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

    

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 29 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

R$ (______) R$ (_____) 

 

   

   

LOTE 30 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 21 1367196 

Camioneta - carroceria: fechada - adaptada 

para transporte de cães; cabine: não 

informada; capacidade carga mínima: não 

aplicável; numero lugares: mínimo 05 

lugares; numero porta: 04 portas laterais; 

potencia mínima: 140cv; cilindrada mínima: 

conforme linha de produção; direção: 

hidráulica; tração: 4x2, 4x4, 4x4 reduzida; 

suspensão: reforçada e elevada; combustível: 

diesel;  

 

    

2 21 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível 

com o sistema digital dmr; numero de canais: 

mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 

174 mhz; acessórios: antena gps, antena 

whip, microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

    

   

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 30 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

R$ (______) R$ (_____) 
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LOTE 31 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 02 1392298 

Viatura caminhão – carroceria: prancha; 

capacidade carga: útil mais equipamentos de 

no mínimo 5.000 kg; faixa potência: mínima 

de 156 cv e máxima de 189 cv; faixa 

cilindrada: mínima de 3.800 cc e máxima de 

4.800 cc; direção: hidráulica ou conforme 

linha de produção; suspenção dianteira eixo 

rígido e traseira eixo rígido motriz; sistema de 

freio: hidráulico (duplo circuito 

independente); tração: 4X2; combustível: 

diesel; equipamento: sinalizador, localizador 

GPS; sistema de comunicação: predisposição 

para rádio transceptor. Conforme NI DAL 

23.07.134. 

    

2 02 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível 

com o sistema digital dmr; numero de canais: 

mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 

174 mhz; acessórios: antena gps, antena 

whip, microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

  

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 31 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

R$ (______) R$ (_____) 

 

   

   

LOTE 32 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 04 1392590 

Viatura ônibus/microônibus - numero de 

lugares: mínimo 27 lugares; numero de 

portas: mínimo 01 porta; faixa potencia: 

mínima de 152cv e máxima de 170cv; faixa 

cilindrada: mínima de 2.998cc e máxima de 

4.748cc; direção: hidráulica; suspensão: 

dianteira conf.linha produção e tras.rodagem 

dupla; sistema de freio: scam ou 

similar,disco/tambor dianteira e traseira; 

tração: traseira; combustível: diesel; 

equipamento: sinalizador, localizador gps; 

sistema de comunicação: predisposição para 

radio transceptor; NI DAL 23.13.146. 

  

2 04 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível 

com o sistema digital dmr; numero de canais: 

mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 

174 mhz; acessórios: antena gps, antena 

whip, microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

  

   

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 32 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

R$ (______) R$ (_____) 
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LOTE 33 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

 

 

1 

 

 

06 

 

 

1472747 

Viatura Ônibus/Microônibus - número de 

lugares: mínimo 45 lugares (incluindo o 

motorista); numero de portas: 02 portas; faixa 

potência: mínima de 160cv e máxima de 

238cv; faixa cilindrada: mínima de 4.700cc e 

máxima de 7.200cc; direção: hidráulica ou 

elétrica; tração: traseira; suspensão: conforme 

linha de produção; sistema de freio: scam ou 

similar a tambor na dianteira e traseira; tração 

traseira; combustível: diesel; equipamento: 

sinalizador, localizador gps, sistema de 

comunicação: predisposição para  rádio 

transceptor. Conforme NI DAL 23.15.169. 

    

2 06 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível 

com o sistema digital dmr; numero de canais: 

mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 

174 mhz; acessórios: antena gps, antena 

whip, microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação;  

    

   

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 33 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

R$ (______) R$ (_____) 

 

   

   

   

   

   

   

LOTE 34 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 70 1538802 

Camioneta - carroceria: aberta; cabine: dupla; 

capacidade carga mínima: 0,7 toneladas; 

numero lugares: 05; numero porta: 04 portas 

laterais; potencia mínima: 150cv; cilindrada 

mínima: 2400cc; direção: hidráulica; tração: 

4x4; suspensão: conforme linha de produção; 

combustível: diesel; acessórios inclusos: ar 

condicionado; hardware de rastreamento; 

    

   

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 34 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

R$ (______) R$ (_____) 
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LOTE 35 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 

 

 

 

 

 

 

 

1538837 

 

 

 

 

 

 

Camioneta - carroceria: aberta; cabine: dupla; 

capacidade carga mínima: 1 tonelada; 

numero lugares: 5 lugares; numero porta: 4 

portas; potencia mínima: 170cv; cilindrada 

mínima: 1968cc; direção: hidráulica ou 

elétrica; tração: 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida; 

suspensão: conforme linha de produção; 

combustível: diesel; acessórios inclusos: ar 

condicionado; hardware de rastreamento; 

    

   

   

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 35 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

R$ (______) R$ (_____) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

LOTE 36 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

143 

 

 

 

 

 

 

 

1530399 

 

 

 

 

 

 

 

Camioneta - carroceria: aberta; cabine: dupla; 

capacidade carga mínima: 750 kg; numero 

lugares: 5 lugares; numero porta: 4 portas 

laterais; potencia mínima: 160 cv; cilindrada 

mínima: 2198 cc; direção: hidráulica ou 

elétrica; tração: 4x4; suspensão: conforme 

linha de produção; combustível: diesel; 

acessórios inclusos: 

engate,capota,giroflex,protetor tanque e 

cárter; 

    

   

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 36 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

R$ (______) R$ (_____) 
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LOTE 37 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

1539159 

 

 

 

 

 

 

 

Van - carroceria: fechada; numero lugares: 

mínimo 15 lugares; numero porta: 03 portas 

laterais; potencia mínima: 127cv; cilindrada 

mínima: 2000cc; direção: conforme linha de 

produção; tração: conforme linha de 

produção; suspensão: conforme linha de 

produção; combustível: diesel; acessórios 

inclusos: ar condicionado e Hardware de 

rastreamento. 

 

    

        

        

 

VALOR GLOBAL LOTE 37 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

R$ (______) R$ (_____) 

 

        

        

        

        

        

LOTE 38 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

1538829 

 

 

 

 

 

 

 

Automóvel de serviço transporte de 

passageiro - carroceria: sedan, numero de 

lugares: 5 lugares; numero de portas: 04 

portas ;Potencia mínima 140cv; cilindrada 

mínima  2000cc;Direção conforme linha de 

produção; Combustível Biocombustível 

(Etanol/Gasolina):Acessórios inclusos: ar 

condicionado; hardware de  rastreamento. 

 

    

        

        

        

        

 

VALOR GLOBAL LOTE 38 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

R$ (______) R$ (_____) 
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LOTE 39 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

1538721 

 

 

 

 

 

 

 

Motocicleta (serviço) - estilo: Off Road; faixa 

potência: mínima 10cv e máxima 14 cv; faixa 

cilindrada: mínima 160cc; suspensão: 

dianteira garfo e traseira mono amortecida; 

sistema de freio: dianteiro disco e traseiro 

conf. linha de produção; capacidade do 

tanque: mínimo de 12 litros; combustível: 

flex (álcool/gasolina) ou gasolina; 

equipamento: localizador GPS. 

    

   

   

 

VALOR GLOBAL LOTE 39 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

R$ (______) R$ (_____) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

LOTE 40 

(A) 

ITEM 

(B) 

QTDE 

(C) 

CÓD. ITEM 

SIAD 

(D) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SUCINTA 

DO OBJETO 

(E) 

VALOR UNITÁRIO 

(F) 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

 

1 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

1538730 

 

 

 

 

Motocicleta (serviço) - estilo: Off Road; 

faixa potência: mínima 16cv e máxima 20 

cv; faixa cilindrada: mínima 250cc; 

suspensão: dianteira garfo e traseira mono 

amortecida; sistema de freio: dianteiro disco 

e traseiro conf. linha de produção; 

capacidade do tanque: mínimo de 13 litros; 

combustível: flex (álcool/gasolina) ou 

gasolina; equipamento: localizador gps. 

    

 

 

 

VALOR GLOBAL LOTE 40 (SOMATÓRIO DA COLUNA “F”) 

COM ICMS SEM ICMS 

R$ (______) R$ (_____) 
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ANEXO III 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede 

à______________________, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Data e local. 

_____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

DECLARAÇÃO DE MENORES 

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede 

à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de 

qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 

na forma da lei. 

Data e local. 

_____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

 

Declaramos, para os devidos fins que, no prazo de 02 (dois) úteis, contados a partir 

do momento em que esta licitante foi declarada vencedora do certame, prorrogável 

por igual período, a critério da administração, será apresentada cópia autenticada do 

CAT (Certificado de Adequação de Trânsito), referente à marca e modelo do objeto 

ofertado, conforme Portaria 47/98 ou 190/09 do DENATRAN. 

 

Data e local. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal  

 

 

Obs: Declaração a ser apresentada apenas para os Lotes referentes as viaturas. 
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ANEXO IV 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/XXXX 

 

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, Entidade de Direito Público, 

por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/Subsecretaria do 

Centro de Serviços Compartilhados – ÓRGÃO GERENCIADOR deste Registro de 

Preços, e o(s) BENEFICIÁRIO(S) abaixo indicado(s), sujeitando-se às 

determinações contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, Lei Estadual nº. 

13.994, de 18/09/2001, Lei Estadual nº. 14.167, de 10/01/2002, Lei Estadual nº. 

14.184, de 31/01/2002, Decreto Estadual nº. 45.902, de 27/01/2012, Decreto Estadual 

n.º 44.630, de 03 de outubro de 2007, Decreto Estadual 44.786 de 18 de abril de 2008, 

Decreto Estadual n.º 44.787, de 18 de abril de 2008, pelas condições estabelecidas 

pelo edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS - 

PLANEJAMENTO Nº 308/2016 e demais normas pertinentes e aplicáveis, firmam a 

presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir 

estabelecidas: 

 

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria de Planejamento e Gestão, por intermédio 

da Subsecretaria do Centro de Serviços Compartilhados. 

ENDEREÇO: Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia 

Prefeito Américo Gianetti, 4001 - Edifício Gerais - 13.º andar, Bairro Serra Verde - 

Belo Horizonte/MG – CEP: 4001. 

CNPJ/MF: 05.461.142.0001-70 

REPRESENTANTE LEGAL: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, portadora do 

CPF nº 686.906.146-72, Subsecretária do Centro de Serviços Compartilhados, 

designada por Ato do Governador, datado de 23/01/2015, para responder pelo Centro 

de Serviços Compartilhados da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, 

conforme Resoluções de competências nº 59/12 e 75/14, a contar de 21/01/2015. 
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BENEFICIÁRIO LOTE _____: (NOME EMPRESARIAL) 

ENDEREÇO:  

CNPJ/MF: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

REPRESENTANTE LEGAL:  

CI (RG):                                                                              CPF/MF: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 - O objeto desta Ata é o Registro de Preços para aquisição de veículos e viaturas, 

mediante contrato, visando atender às necessidades dos órgãos participantes 

especificados na Cláusula Segunda desta Ata, conforme condições previstas no Edital 

do Pregão Eletrônico para Registro de Preços - Planejamento nº. 308/2016 e seus 

anexos, de acordo com as especificações constantes dos Anexos I (Termo de 

Referência) e quantidades estabelecidas abaixo: 

LOTE 1 

ITEM QTDE. 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 171 1392611 

Viatura caminhonete - carroceria: 

aberta, cabine dupla; número de 

lugares: 05 lugares; número de portas: 04 

portas laterais; capacidade de carga: 

mínima 0,650 toneladas; faixa potência: 

mínima de 140cv e máxima de 200cv; 

faixa cilindrada: mínima de 1968cc e 

máxima de 3200cc; direção: hidráulica; 

tração: (4x2), (4x4) e (4x4) reduzida; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de 

produção; combustível: diesel; 

equipamento: sinalizador, localizador 

GPS. Conforme NI DAL 23.05.012. 

  

2 171 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; número de 

canais: 12 canais gps; potência: atender 

área comum do padrão aberto APCO-25; 

alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência: 

136mhz-174mhz; acessórios: antena do 

rádio, antena do gps; acessórios (1): cabo 

de alimentação. 
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LOTE 2 

ITEM QTDE. 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

 

1 

 

47 

 

1392689 

Viatura van/minivan - numero de 

lugares: mínimo 16 lugares; numero de 

portas: mínimo 03 portas; faixa potencia: 

mínima de 127cv e máxima de 146cv; 

faixa cilindrada: mínima de 2.150cc e 

máxima de 2.299cc; direção: hidráulica ou 

elétrica; tração: dianteira ou traseira; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de 

produção; combustível: diesel; 

equipamento: sinalizador, localizador gps. 

Conforme NI DAL 23.05.018. 

  

2 47 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de 

canais: 12 canais gps; potencia: atender 

área comum do padrão aberto APCO-25; 

alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência:  

136mhz-174mhz; acessórios: antena do 

rádio, antena do gps; acessórios (1): cabo 

de alimentação. 

  

   

   

LOTE 3 

ITEM QTDE. 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 1.120 1392514 

Viatura com cela - tipo: perua (station 

wagon); numero de lugares: 05 lugares; 

numero de portas: 04 portas; faixa 

potencia: mínima de 104cv e máxima de 

132cv; faixa cilindrada: mínima de 1598cc 

e máxima de 1800cc; direção: hidráulica 

ou elétrica; suspensão: diant. linha 

produção e tras. rodas independentes; 

sistema de freio: conforme linha de 

produção; tração: traseira ou dianteira; 

combustível: flex (álcool e gasolina); 

equipamento: sinalizador, localizador 

GPS. Conforme NI DAL 23.05.003. 

  

2 
 

1.120 
1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de 

canais: 12 canais gps; potencia: atender 

área comum do padrão aberto APCO-25; 

alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência: 

136mhz-174mhz; acessórios: antena do 

rádio, antena do gps; acessórios (1): cabo 

de alimentação. 
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LOTE 4 

ITEM QTDE. 

 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 150 1392697 

Viatura furgão - carroceria: fechada, 

adaptada como base comunitária 

móvel; numero de portas: 02 dianteiras, 01 

lateral corrediça, porta traseira; faixa 

potencia: mínima de 127cv e máxima de 

146cv; faixa cilindrada: mínima de 

2.200cc e máxima de 2.299cc; direção: 

hidráulica ou elétrica; suspensão: 

conforme linha de produção; sistema de 

freio: conforme linha de produção; tração: 

conforme linha de produção; equipamento: 

sinalizador, localizador gps. Conforme NI 

DAL 23.08.091. 

  

2 150 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de 

canais: 12 canais gps; potencia: atender 

área comum do padrão aberto APCO-25; 

alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência:  

136mhz-174mhz; acessórios: antena do 

rádio, antena do gps; acessórios (1): cabo 

de alimentação. 

  

   

   

   

LOTE 5 

ITEM QTDE. 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

 

1 

 

210 

 

1392662 

Viatura com cela - tipo: utilitário (SUV), 

pequeno porte; numero de lugares: 05 

lugares; numero de portas: 04 laterais; 

faixa potencia: mínima de 142cv e máxima 

de 239cv; faixa cilindrada: mínima de 

1998cc e máxima de 3564cc; direção: 

hidráulica ou elétrica; suspensão: 

conforme linha de produção; sistema de 

freio: conforme linha de produção; tração: 

conforme linha de produção; combustível: 

flex (álcool e gasolina); equipamento: 

sinalizador, localizador GPS. Conforme 

NI DAL 23.07.161. 

  

2 210 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de 

canais: 12 canais gps; potencia: atender 

área comum do padrão aberto APCO-25; 

alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência:  

136mhz-174mhz; acessórios: antena do 

rádio, antena do gps; acessórios (1): cabo 

de alimentação. 
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LOTE 6 

ITEM QTDE. 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 580 1438921 

Viatura com cela - tipo: caminhonete 

cabine dupla; numero de lugares: 05 

lugares; numero de portas: 04 portas; faixa 

potencia: mínima de 142 cv e máxima de 

239cv; faixa cilindrada: mínima de 1998cc 

e máxima de 3564cc; direção: hidráulica 

e/ou elétrica; suspensão: conforme linha de 

produção; sistema de freio: conforme linha 

de produção; tração: conforme linha de 

produção; combustível: flex (gasolina e 

álcool); equipamento: sinalizador e 

localizador GPS. Conforme NI DAL 

23.15.163. 

  

2 580 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de 

canais: 12 canais gps; potencia: atender 

área comum do padrão aberto APCO-25; 

alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência:  

136mhz-174mhz; acessórios: antena do 

rádio, antena do gps; acessórios (1): cabo 

de alimentação. 

  

 

LOTE 7 

ITEM QTDE. 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

 

VALOR TOTAL 

 

 

1 76 1438700 

Viatura básica - carroceria: sedan; número 

de lugares: 5 lugares; numero de portas: 4 

portas; faixa potência: mínima 125cv e máxima 

144cv; faixa cilindrada: mínima 1747cc e 

máxima 1.997cc; direção: hidráulica e/ou 

elétrica; suspensão: conforme linha de 

produção; sistema de freio: conforme linha de 

produção; tração: dianteira; combustível: flex 

(gasolina e álcool); equipamento: gps 

localizador; sistema de comunicação: 

predisposição para rádio transceptor. Com 

sistema acústico visual. Com sinalizador 

acústico e sistema de sinalização visual de 

emergência composto por luzes 

estroboscópicas. Conforme NI DAL 23.07.134. 

  

2 76 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital VHF 
com gps integrado; numero de canais: 12 canais 

gps; potencia: atender área comum do padrão 

aberto APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa 

frequência:  136mhz-174mhz; acessórios: 

antena do rádio, antena do gps; acessórios (1): 

cabo de alimentação. 
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LOTE 8 

ITEM 
 

QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 208 1392441 

Viatura básica - carroceria: hatch ou 

sedan; número de lugares: 05 lugares; 

numero de portas: 04 portas; faixa 

potencia: mínima de 85 cv e máxima de 

111cv; faixa cilindrada: mínima de 1368cc 

e máxima de 1598cc; direção: hidráulica 

ou elétrica; suspensão: conforme linha de 

produção; sistema de freio: conforme linha 

de produção; tração: dianteira; 

combustível: flex (álcool e gasolina) ou 

gasolina; equipamento: sinalizador, 

localizador gps; sistema de comunicação; 

predisposição para rádio transceptor. 

Conforme NI DAL 23.09.120. 

  

2 208 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de 

canais: 12 canais gps; potencia: atender 

área comum do padrão aberto APCO-25; 

alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência:  

136mhz-174mhz; acessórios: antena do 

rádio, antena do gps; acessórios (1): cabo 

de alimentação. 

  

   

LOTE 9 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 50 1472755 

Viatura caminhonete – carroceria aberta; 

número de lugares: 04 lugares; número de 

portas: mínimo 02 portas; capacidade de carga: 

mínimo 600 kg; faixa potência: mínima de 85 

cv e máxima de 135cv; faixa cilindrada: 

mínima de 1300cc e máxima de 1800cc; 

direção: hidráulica e/ou elétrica; tração: 

conforme linha de produção; suspensão: 

conforme linha de produção; sistema de freio: 

conforme linha de produção; combustível: flex; 

equipamento: sinalizador acústico visual; 

sistema de comunicação: pré disposição para 

rádio transceptor. Conforme NI DAL 

23.15.168. 

  

2 50 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital VHF 
com gps integrado; numero de canais: 12 canais 

gps; potência: atender área comum do padrão 

aberto APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa 

frequência:  136mhz-174mhz; acessórios: 

antena do rádio, antena do gps; acessórios (1): 

cabo de alimentação. 
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LOTE 10 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

 

1 

 

25 

 

1472747 

Viatura Ônibus/Microônibus - número 

de lugares: mínimo 45 lugares (incluindo o 

motorista); numero de portas: 02 portas; 

faixa potência: mínima de 160cv e máxima 

de 238cv; faixa cilindrada: mínima de 

4.700cc e máxima de 7.200cc; direção: 

hidráulica ou elétrica; tração: traseira; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: scam ou similar a tambor 

na dianteira e traseira; tração traseira; 

combustível: diesel; equipamento: 

sinalizador, localizador gps, sistema de 

comunicação: predisposição para  rádio 

transceptor. Conforme NI DAL 23.15.169. 

  

2 25 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de 

canais: 12 canais gps; potência: atender 

área comum do padrão aberto APCO-25; 

alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência:  

136mhz-174mhz; acessórios: antena do 

rádio, antena do gps; acessórios (1): cabo 

de alimentação. 

  

   

   

LOTE 11 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 37 1392590 

Viatura ônibus/microônibus - numero de 

lugares: mínimo 27 lugares; numero de 

portas: mínimo 01 porta; faixa potencia: 

mínima de 152cv e máxima de 170cv; 

faixa cilindrada: mínima de 2.998cc e 

máxima de 4.748cc; direção: hidráulica; 

suspensão: dianteira conf.linha produção e 

tras.rodagem dupla; sistema de freio: scam 

ou similar,disco/tambor dianteira e 

traseira; tração: traseira; combustível: 

diesel; equipamento: sinalizador, 

localizador gps; sistema de comunicação: 

predisposição para radio transceptor; NI 

DAL 23.13.146. 

  

2 37 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de 

canais: 12 canais gps; potência: atender 

área comum do padrão aberto APCO-25; 

alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência:  

136mhz-174mhz; acessórios: antena do 

rádio, antena do gps; acessórios (1): cabo 

de alimentação. 
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LOTE 12 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 9 1392298 

Viatura caminhão – carroceria: 

prancha; capacidade carga: útil mais 

equipamentos de no mínimo 5.000 kg; 

faixa potência: mínima de 156 cv e 

máxima de 189 cv; faixa cilindrada: 

mínima de 3.800 cc e máxima de 4.800 cc; 

direção: hidráulica ou conforme linha de 

produção; suspenção dianteira eixo rígido 

e traseira eixo rígido motriz; sistema de 

freio: hidráulico (duplo circuito 

independente); tração: 4X2; combustível: 

diesel; equipamento: sinalizador, 

localizador GPS; sistema de comunicação: 

predisposição para rádio transceptor. 

Conforme NI DAL 23.07.134. 

  

2 9 1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de 

canais: 12 canais gps; potência: atender 

área comum do padrão aberto APCO-25; 

alimentação: 13,8 vcc; faixa frequência:  

136mhz-174mhz; acessórios: antena do 

rádio, antena do gps; acessórios (1): cabo 

de alimentação. 

  

   

   

   

   

   

LOTE 13 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1.026 

 

 

 

 

 

 

 

1392484 

 

 

 

 

 

 

Viatura motocicleta - estilo: Off Road; 

faixa potência: mínima 25cv e máxima 28 

cv; faixa cilindrada: mínima 295cc e 

máxima 305cc; suspensão: dianteira garfo 

e traseira mono amortecida; sistema de 

freio: dianteiro disco e traseiro conf. linha 

de produção; capacidade do tanque: 

mínimo de 13 litros; combustível: flex 

(álcool/gasolina) ou gasolina; 

equipamento: sinalizador, localizador gps. 

Conforme NI DAL 23.09.125. 
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LOTE 14 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

311 

 

 

 

 

 

 

 

 

1392492 

 

 

 

 

 

 

Viatura motocicleta - estilo: Off Road; 

faixa potência: mínima 45cv e máxima 

61cv; faixa cilindrada: mínima 471cc e 

máxima 681cc; suspensão: dianteira garfo 

e traseira mono amortecida; sistema de 

freio: dianteiro disco e traseiro conf. linha 

de produção; capacidade do tanque: 

mínima de 15 litros incluindo reserva; 

combustível: flex (álcool e gasolina) ou 

gasolina; equipamento: sinalizador, 

localizador gps. Conforme NI DAL 

23.09.117. 

  

   

LOTE 15 

 

ITEM 

 

QTDE 

 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

 

 

 

VALOR UNITÁRIO 

 

 

VALOR TOTAL 

 

1 8 1538764 

 

Automóvel serviço transporte de 

passageiro - carroceria: hatch,; numero 

lugares: 5 lugares; numero porta: 4 portas; 

potencia mínima: 75 cv; cilindrada 

mínima: 1000 cc; direção: conforme linha 

de produção; tração: conforme linha de 

produção; suspensão: conforme linha de 

produção; combustível: Biocombustível 

etanol/gasolina (bicombustível); 

acessórios inclusos: Ar condicioonado 

,Hardware de rastreamento  ;  

  

   

   

   

LOTE 16 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 

 

 

258 

 

 

1538772 

 

 

Automóvel  serviço Transporte de 

Passageiro - Carroceria: Hatch; numero de 

lugares:5 lugares; numero de portas: 04 

portas ;Potencia mínima :88 cv; cilindrada 

mínima: 1300 cc  a 1600 cc ;Direção; 

Conforme linha de produção; Suspensão; 

Conforme linha de produção; 

Combustível: Biocombustível 

(álcool/gasolina ); Acessórios Inclusos: Ar 

Condicionado; Hardware de 

Rastreamento;  
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LOTE 17 

 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

 

VALOR UNITÁRIO 

 

 

VALOR TOTAL 

 

1 02 
1538780 

 

Automóvel serviço transporte de 

passageiro - carroceria: sedan; numero 

lugares: 05 lugares; numero porta: 04 

portas; potencia mínima: 88cv; cilindrada 

mínima: 1300cc; direção: conforme linha 

de produção; tração: conforme linha de 

produção; suspensão: conforme linha de 

produção; combustível: etanol/gasolina 

(bicombustível); acessórios inclusos: ar 

condicionado, hardware de rastreamento;  

  

   

   

LOTE 18 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 

 

 

09 

 

 

 

1538799 

 

 

 

Automóvel serviço transporte de 

passageiro - carroceria: sedan; numero 

lugares: 05 lugares; numero porta: 04 

portas; potencia mínima: 101 cv; 

cilindrada mínima: 1600cc; direção: 

conforme linha de produção; tração: 

conforme linha de produção; suspensão: 

conforme linha de produção; combustível: 

etanol/gasolina (bicombustível); 

acessórios inclusos: ar condicionado, 

hardware de rastreamento; 

  

   

   

   

LOTE 19 

ITEM QTDE 

 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

1538810 

 

 

 

 

 

Automóvel serviço transporte de 

passageiro - carroceria: monovolume; 

numero lugares: 07 lugares; numero porta: 

04 portas; potencia mínima: 106cv; 

cilindrada mínima: 1800cc; direção: 

conforme linha de produção; tração: 

conforme linha de produção; suspensão: 

conforme linha de produção; combustível: 

etanol/gasolina (bicombustível); 

acessórios inclusos: ar condicionado; 

hardware de rastreamento 
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LOTE 20 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 10 1392611 

Viatura caminhonete - carroceria: aberta, 

cabine dupla; número de lugares: 05 

lugares; número de portas: 04 portas 

laterais; capacidade de carga: mínima 

0,650 toneladas; faixa potencia: mínima 

de 140cv e máxima de 200cv; faixa 

cilindrada: mínima de 1968cc e máxima 

de 3200cc; direção: hidráulica; tração: 

(4x2),(4x4) e (4x4) reduzida; suspensão: 

conforme linha de produção; sistema de 

freio: conforme linha de produção; 

combustível: diesel; equipamento: 

sinalizador, localizador GPS. Conforme 

NI DAL 23.05.012. 

  

2 10 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação; 

  

   

LOTE 21 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

 

1 

 

16 

 

1392689 

Viatura van/minivan - numero de 

lugares: mínimo 16 lugares; numero de 

portas: mínimo 03 portas; faixa potencia: 

mínima de 127cv e máxima de 146cv; 

faixa cilindrada: mínima de 2.150cc e 

máxima de 2.299cc; direção: hidráulica ou 

elétrica; tração: dianteira ou traseira; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de 

produção; combustível: diesel; 

equipamento: sinalizador, localizador gps. 

Conforme NI DAL 23.05.018. 

  

2 16 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação; 
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LOTE 22 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 220 1392514 

Viatura com cela - tipo: perua (station 

wagon); numero de lugares: 05 lugares; 

numero de portas: 04 portas; faixa 

potencia: mínima de 104cv e máxima de 

132cv; faixa cilindrada: mínima de 1598cc 

e máxima de 1800cc; direção: hidráulica 

ou elétrica; suspensão: diant. linha 

produção e tras. rodas independentes; 

sistema de freio: conforme linha de 

produção; tração: traseira ou dianteira; 

combustível: flex (álcool e gasolina); 

equipamento: sinalizador, localizador 

GPS. Conforme NI DAL 23.05.003. 

  

2 220 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação; 

  

   

   

LOTE 23 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 02 1392697 

Viatura furgão - carroceria: fechada, 

adaptada como base comunitária 

móvel; numero de portas: 02 dianteiras, 01 

lateral corrediça, porta traseira; faixa 

potencia: mínima de 127cv e máxima de 

146cv; faixa cilindrada: mínima de 

2.200cc e máxima de 2.299cc; direção: 

hidráulica ou elétrica; suspensão: 

conforme linha de produção; sistema de 

freio: conforme linha de produção; tração: 

conforme linha de produção; equipamento: 

sinalizador, localizador gps. Conforme NI 

DAL 23.08.091. 

  

2 02 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação; 
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LOTE 24 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

  

VALOR TOTAL 

 

 

1 

 

200 
1392662 

Viatura com cela - tipo: utilitário (SUV), 

pequeno porte; numero de lugares: 05 

lugares; numero de portas: 04 laterais; 

faixa potencia: mínima de 142cv e máxima 

de 239cv; faixa cilindrada: mínima de 

1998cc e máxima de 3564cc; direção: 

hidráulica ou elétrica; suspensão: 

conforme linha de produção; sistema de 

freio: conforme linha de produção; tração: 

conforme linha de produção; combustível: 

flex (álcool e gasolina); equipamento: 

sinalizador, localizador GPS. Conforme 

NI DAL 23.07.161. 

  

2 200 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação; 

  

   

   

   

   

LOTE 25 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 200 1438921 

Viatura com cela - tipo: caminhonete 

cabine dupla; numero de lugares: 05 

lugares; numero de portas: 04 portas; faixa 

potencia: mínima de 142 cv e máxima de 

239cv; faixa cilindrada: mínima de 1998cc 

e máxima de 3564cc; direção: hidráulica 

e/ou elétrica; suspensão: conforme linha de 

produção; sistema de freio: conforme linha 

de produção; tração: conforme linha de 

produção; combustível: flex (gasolina e 

álcool); equipamento: sinalizador e 

localizador GPS. Conforme NI DAL 

23.15.163. 

  

2 200 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação; 
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LOTE 26 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 104 1438700 

Viatura básica - carroceria: sedan; 

número de lugares: 5 lugares; numero de 

portas: 4 portas; faixa potência: mínima 

125cv e máxima 144cv; faixa cilindrada: 

mínima 1747cc e máxima 1.997cc; 

direção: hidráulica e/ou elétrica; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de 

produção; tração: dianteira; combustível: 

flex (gasolina e álcool); equipamento: gps 

localizador; sistema de comunicação: 

predisposição para rádio transceptor. Com 

sistema acústico visual. Com sinalizador 

acústico e sistema de sinalização visual de 

emergência composto por luzes 

estroboscópicas. Conforme NI DAL 

23.07.134. 

    

2 104 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação; 

  

   

   

LOTE 27 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 100 1392441 

Viatura básica - carroceria: hatch ou sedan; 

número de lugares: 05 lugares; numero de 

portas: 04 portas; faixa potencia: mínima de 85 

cv e máxima de 111cv; faixa cilindrada: 

mínima de 1368cc e máxima de 1598cc; 

direção: hidráulica ou elétrica; suspensão: 

conforme linha de produção; sistema de freio: 

conforme linha de produção; tração: dianteira; 

combustível: flex (álcool e gasolina) ou 

gasolina; equipamento: sinalizador, localizador 

gps; sistema de comunicação; predisposição 

para rádio transceptor. Conforme NI DAL 

23.09.120. 

  

2 100 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível 

com o sistema digital dmr; numero de canais: 

mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 

174 mhz; acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação; 
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LOTE 28 

 

ITEM 
QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 18 1472755 

Viatura caminhonete – carroceria aberta; 

número de lugares: 04 lugares; número de 

portas: mínimo 02 portas; capacidade de 

carga: mínimo 600 kg; faixa potência: 

mínima de 85 cv e máxima de 135cv; faixa 

cilindrada: mínima de 1300cc e máxima de 

1800cc; direção: hidráulica e/ou elétrica; 

tração: conforme linha de produção; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de 

produção; combustível: flex; 

equipamento: sinalizador acústico visual; 

sistema de comunicação: pré disposição 

para rádio transceptor. Conforme NI DAL 

23.15.168. 

  

2 18 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação; 

  

   

LOTE 29 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

 

1 

 

1 

 

1398156 

 

Viatura caminhão - carroceria: sem 

carroceria; capacidade carga: mínimo 

13.000kg (pbt); faixa potencia: mínima 

180cv; faixa cilindrada: mínima 3290cc; 

direção: hidráulica conforme linha de 

produção; suspensão: eixo 

rígido(dianteira), feixe de molas (traseira); 

sistema de freio: pneumático, tipo tambor; 

tração: 4x2; combustível: diesel; 

equipamento: sinalizador e localizador de 

gps; sistema de comunicação: 

predisposição para radio transceptor; 

 

  

2 1 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação; 
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LOTE 30 

ITEM QTDE 

 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

1 21 1367196 

Camioneta - carroceria: fechada - adaptada 

para transporte de cães; cabine: não 

informada; capacidade carga mínima: não 

aplicável; numero lugares: mínimo 05 

lugares; numero porta: 04 portas laterais; 

potencia mínima: 140cv; cilindrada 

mínima: conforme linha de produção; 

direção: hidráulica; tração: 4x2, 4x4, 4x4 

reduzida; suspensão: reforçada e elevada; 

combustível: diesel;  

 

  

2 21 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação; 

  

   

   

LOTE 31 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 02 1392298 

Viatura caminhão – carroceria: 

prancha; capacidade carga: útil mais 

equipamentos de no mínimo 5.000 kg; 

faixa potência: mínima de 156 cv e 

máxima de 189 cv; faixa cilindrada: 

mínima de 3.800 cc e máxima de 4.800 cc; 

direção: hidráulica ou conforme linha de 

produção; suspenção dianteira eixo rígido 

e traseira eixo rígido motriz; sistema de 

freio: hidráulico (duplo circuito 

independente); tração: 4X2; combustível: 

diesel; equipamento: sinalizador, 

localizador GPS; sistema de comunicação: 

predisposição para rádio transceptor. 

Conforme NI DAL 23.07.134. 

  

2 02 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação; 
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LOTE 32 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 04 1392590 

Viatura ônibus/microônibus - numero de 

lugares: mínimo 27 lugares; numero de 

portas: mínimo 01 porta; faixa potencia: 

mínima de 152cv e máxima de 170cv; 

faixa cilindrada: mínima de 2.998cc e 

máxima de 4.748cc; direção: hidráulica; 

suspensão: dianteira conf.linha produção e 

tras.rodagem dupla; sistema de freio: scam 

ou similar,disco/tambor dianteira e 

traseira; tração: traseira; combustível: 

diesel; equipamento: sinalizador, 

localizador gps; sistema de comunicação: 

predisposição para radio transceptor; NI 

DAL 23.13.146. 

  

2 04 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação; 

  

   

LOTE 33 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

 

 

1 

 

 

06 

 

 

1472747 

Viatura Ônibus/Microônibus - número 

de lugares: mínimo 45 lugares (incluindo o 

motorista); numero de portas: 02 portas; 

faixa potência: mínima de 160cv e máxima 

de 238cv; faixa cilindrada: mínima de 

4.700cc e máxima de 7.200cc; direção: 

hidráulica ou elétrica; tração: traseira; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: scam ou similar a tambor 

na dianteira e traseira; tração traseira; 

combustível: diesel; equipamento: 

sinalizador, localizador gps, sistema de 

comunicação: predisposição para  rádio 

transceptor. Conforme NI DAL 23.15.169. 

  

2 06 1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): manual 

operação, kit instalação;  
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LOTE 34 

 

ITEM 
QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 70 1538802 

Camioneta - carroceria: aberta; cabine: 

dupla; capacidade carga mínima: 0,7 

toneladas; numero lugares: 05; numero 

porta: 04 portas laterais; potencia mínima: 

150cv; cilindrada mínima: 2400cc; 

direção: hidráulica; tração: 4x4; 

suspensão: conforme linha de produção; 

combustível: diesel; acessórios inclusos: ar 

condicionado; hardware de rastreamento; 

  

   

   

LOTE 35 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 

 

 

 

 

 

 

 

1538837 

 

 

 

 

 

 

Camioneta - carroceria: aberta; cabine: 

dupla; capacidade carga mínima: 1 

tonelada; numero lugares: 5 lugares; 

numero porta: 4 portas; potencia mínima: 

170cv; cilindrada mínima: 1968cc; 

direção: hidráulica ou elétrica; tração: 4x2, 

4x4 e 4x4 reduzida; suspensão: conforme 

linha de produção; combustível: diesel; 

acessórios inclusos: ar condicionado; 

hardware de rastreamento; 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

LOTE 36 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

143 

 

 

 

 

 

 

 

1530399 

 

 

 

 

 

 

 

Camioneta - carroceria: aberta; cabine: 

dupla; capacidade carga mínima: 750 kg; 

numero lugares: 5 lugares; numero porta: 

4 portas laterais; potencia mínima: 160 cv; 

cilindrada mínima: 2198 cc; direção: 

hidráulica ou elétrica; tração: 4x4; 

suspensão: conforme linha de produção; 

combustível: diesel; acessórios inclusos: 

engate,capota,giroflex,protetor tanque e 

cárter; 
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LOTE 37 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

1539159 

 

 

 

 

 

 

 

Van - carroceria: fechada; numero lugares: 

mínimo 15 lugares; numero porta: 03 

portas laterais; potencia mínima: 127cv; 

cilindrada mínima: 2000cc; direção: 

conforme linha de produção; tração: 

conforme linha de produção; suspensão: 

conforme linha de produção; combustível: 

diesel; acessórios inclusos: ar 

condicionado e Hardware de rastreamento. 

 

  

        

        

LOTE 38 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

1538829 

 

 

 

 

 

 

 

Automóvel de serviço transporte de 

passageiro - carroceria: sedan, numero de 

lugares: 5 lugares; numero de portas: 04 

portas ;Potencia mínima 140cv; cilindrada 

mínima  2000cc;Direção conforme linha 

de produção; Combustível Biocombustível 

(Etanol/Gasolina):Acessórios inclusos: ar 

condicionado; hardware de  rastreamento. 

 

  

        

        

   

   

   

   

   

LOTE 39 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

1538721 

 

 

 

 

 

 

 

Motocicleta (serviço) - estilo: Off Road; 

faixa potência: mínima 10cv e máxima 14 

cv; faixa cilindrada: mínima 160cc; 

suspensão: dianteira garfo e traseira mono 

amortecida; sistema de freio: dianteiro 

disco e traseiro conf. linha de produção; 

capacidade do tanque: mínimo de 12 litros; 

combustível: flex (álcool/gasolina) ou 

gasolina; equipamento: localizador GPS. 
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LOTE 40 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

1538730 

 

 

 

 

Motocicleta (serviço) - estilo: Off Road; 

faixa potência: mínima 16cv e máxima 20 

cv; faixa cilindrada: mínima 250cc; 

suspensão: dianteira garfo e traseira mono 

amortecida; sistema de freio: dianteiro 

disco e traseiro conf. linha de produção; 

capacidade do tanque: mínimo de 13 

litros; combustível: flex (álcool/gasolina) 

ou gasolina; equipamento: localizador 

gps. 

  

 

 

VALOR TOTAL DA ATA 

 

R$__________ (______________________) 

 

 

1.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade 

mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

 

1.3 - Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões dos 

Órgãos para a prestação do serviço durante o prazo de 12 (doze) meses. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

2.1 - O órgão gerenciador será a Secretaria de Estado de Planejamento, por intermédio 

do Centro de Serviços Compartilhados – CSC, vinculado à Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão – SEPLAG. 

 

2.2. - São Participantes os seguintes Órgãos: 

 

 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; 

 Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais; 

 Instituto Estadual de Floresta - IEF; 
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 Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; 

 Polícia Militar de Minas Gerais; 

 Secretaria de Estado de Saúde; 

 Secretaria de Estado de Defesa Social; 

 Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social; 

 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável. 

 

 

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou 

entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia 

anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 

respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual 

nº 46.311/13 e na Lei nº 8.666/93. 

 

2.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que 

este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 

2.5 - As aquisições ou contratações não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 

na ARP para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

 

2.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem. 

 

2.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não-participante deverá 

efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

 

3.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data 

de sua publicação, improrrogável. 

 

3.2 - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a 

vigência desta Ata. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE  

PREÇOS 

 

4.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

4.2 - Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados, 

conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 

8.666/93. 

 

4.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

 

4.3.1.  Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e 

sua adequação ao praticado pelo mercado; 

 

4.3.2.  Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido 

e cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;  
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4.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na 

recusa desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do 

procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de negociação, 

observada a ordem de registro e classificação. 

 

4.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

4.4.1. Negociar os preços; 

4.4.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a 

negociação, sem que lhe seja aplicada a penalidade, quando a 

comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento e for confirmada 

a veracidade dos motivos devidamente comprovados; ou 

4.4.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na 

recusa desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do 

procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de negociação, 

observada a ordem de registro e classificação. 

 

4.5 - A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar 

as alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos 

custos devidamente justificada. 

 

4.6 - É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite 

do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas no 

Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata. 
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4.7 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no 

Diário Oficial de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de 

contratação mais vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto 

Estadual n.º 46.311/13. 

 

4.8 - É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 

 

4.9 - Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada 

da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 

5.1 - O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, 

quando: 

 

5.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

5.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou 

não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 

 

5.1.3. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de 

este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

 

5.1.4.  Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 

8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
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5.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

 

5.2.1.  Por razões de interesse público; 

5.2.2.  A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração. 

 

5.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o 

cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 

 

6.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a 

ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu 

origem à presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual, 

mediante assinatura dos instrumentos respectivos, conforme Anexo V – Minuta 

Contratual, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os 

requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311/13. 

 

6.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada 

contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato, sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de 

Registro de Preços. 

 

6.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada 

do fornecedor e aceita pela Administração. 
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6.4. Previamente à formalização de cada contratação, o Órgão realizará consulta ao 

SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição de contratar com o 

Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1 - Integram esta Ata, a(s) proposta(s) vencedora(s) do(s) fornecedor(e)s < inserir 

o nome do 1º Fornecedor > e < inserir o nome do 2º Fornecedor >, bem como o edital 

do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 308/2016 e seus anexos independente 

de transcrição. 

 

7.2 - Cabe ao CSC – Centro de Serviços Compartilhados gerar o extrato e solicitar a 

publicação da Ata no Diário Oficial do Estado Minas Gerais, conforme Decreto 

Estadual nº 46552/14. 

 

7.3 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio 

de lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços. 

 

7.4 – Os autos relativos ao procedimento licitatório poderão ser consultados, a 

qualquer momento, no Núcleo de Compras do Centro de Serviços Compartilhados – 

CSC da SEPLAG, localizado na Cidade Administrativa Tancredo Neves –– Edifício 

Gerais – 13º andar - Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – Ed. Gerais – 1º andar – 

Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-901- Belo Horizonte/MG. 
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CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

 

8.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para 

dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de 

Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais 

privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

 

Belo Horizonte,       de                       de 2016. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Representante do Órgão Gestor 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por intermédio da Subsecretaria do 

Centro de Serviços Compartilhados  

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Representante do Beneficiário do Lote _____ 
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ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO 

 

Contrato Nº _____, para aquisição ___________________, (INSERIR DE 

ACORDO COM O LOTE), oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO PARA 

REGISTRO DE PREÇOS  

PLANEJAMENTO SIRP Nº 308/2016, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, 

dos Decretos Estaduais/MG nº 45.035/2009, 45.018/2009 e 45.902/2012 e 

demais normas pertinentes, estando vinculado este contrato mediante as 

cláusulas que se seguem. 

 

 

CONTRATANTE: 

NOME:  

ENDEREÇO:  

CNPJ/MF:  

REPRESENTANTE LEGAL:  

 

 

CONTRATADO: 

NOME EMPRESARIAL:  

ENDEREÇO:  

CNPJ/MF:  

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

REPRESENTANTE LEGAL:  

CI (RG):                                            CPF:                                         
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de 

(INSERIR DE ACORDO COM O LOTE), de acordo com as especificações técnicas 

e demais condições consignadas no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de 

Preços Planejamento nº 308/2016 e anexos, partes integrantes deste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS 

SERVIÇOS 

 

I - O objeto do presente contrato deverá ser executado em estrita conformidade com 

as especificações e condições descritas no Anexo I (Termo de Referência) do Edital 

do Pregão Eletrônico para Registro de Preços – Planejamento 308/2016 que passa a 

integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 

 

II - O recebimento do objeto, pelo CONTRATANTE, dar-se-á por meio dos seguintes 

procedimentos, observando o disposto no art. 74 da Lei Federal nº. 8.666/93: 

 

b) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

objeto com as especificações contidas no Anexo I, e, encontrada alguma 

irregularidade, será fixado prazo para correção pela CONTRATADA; 

 

b) definitivamente, após recebimento provisório, para verificação da 

integridade e realização de testes de funcionamento, se for o caso, e 

sendo aprovados, nos exatos termos do edital e da proposta vencedora, 

será efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de termo 

circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal (1ª e 2ª vias), que ocorrerá 

em até 10 dias. 

 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

SUBSECRTARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 
 

Página 121 de 309 

 

III - Na hipótese de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o servidor 

credenciado do CONTRATANTE reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará 

à autoridade superior, para procedimentos inerentes à aplicação de penalidades. 

 

IV - Se, durante o prazo de vigência da garantia, o veículo apresentar quaisquer 

defeitos que impeçam ou prejudiquem a sua utilização, o fornecedor deverá 

providenciar sua substituição, por sua conta e risco, no prazo estabelecido pelo 

CONTRATANTE. 

 

V - Todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim como o 

fornecimento e a substituição de peças e acessórios necessários ao perfeito 

funcionamento dos veículos, durante o período de garantia, respeitadas as exceções 

previstas neste edital e no termo de garantia do fabricante, serão prestados pelo 

CONTRATADO ou concessionário autorizado pelo fabricante, sem quaisquer ônus 

para o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 

Os valores a serem pagos constam a seguir (PREENCHER DE ACORDO COM O 

LOTE): 

LOTE 1 

ITEM QTDE. 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1  1392611 

Viatura caminhonete - carroceria: 

aberta, cabine dupla; número de 

lugares: 05 lugares; número de portas: 

04 portas laterais; capacidade de carga: 

mínima 0,650 toneladas; faixa 

potência: mínima de 140cv e máxima 

de 200cv; faixa cilindrada: mínima de 

1968cc e máxima de 3200cc; direção: 

hidráulica; tração: (4x2), (4x4) e (4x4) 

reduzida; suspensão: conforme linha de 

produção; sistema de freio: conforme 

linha de produção; combustível: diesel; 

equipamento: sinalizador, localizador 

GPS. Conforme NI DAL 23.05.012. 

  

2  1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, 

digital VHF com gps integrado; número 

de canais: 12 canais gps; potência: 

atender área comum do padrão aberto 

APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa 

frequência: 136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do 

gps; acessórios (1): cabo de alimentação. 
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LOTE 2 

ITEM QTDE. 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

 

1 

 

 

 

1392689 

Viatura van/minivan - numero de 

lugares: mínimo 16 lugares; numero de 

portas: mínimo 03 portas; faixa potencia: 

mínima de 127cv e máxima de 146cv; 

faixa cilindrada: mínima de 2.150cc e 

máxima de 2.299cc; direção: hidráulica 

ou elétrica; tração: dianteira ou traseira; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de 

produção; combustível: diesel; 

equipamento: sinalizador, localizador 

gps. Conforme NI DAL 23.05.018. 

  

2  1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, 

digital VHF com gps integrado; numero 

de canais: 12 canais gps; potencia: 

atender área comum do padrão aberto 

APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa 

frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do 

gps; acessórios (1): cabo de alimentação. 

  

   

   

LOTE 3 

ITEM QTDE. 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1  1392514 

Viatura com cela - tipo: perua (station 

wagon); numero de lugares: 05 lugares; 

numero de portas: 04 portas; faixa 

potencia: mínima de 104cv e máxima de 

132cv; faixa cilindrada: mínima de 

1598cc e máxima de 1800cc; direção: 

hidráulica ou elétrica; suspensão: diant. 

linha produção e tras. rodas 

independentes; sistema de freio: 

conforme linha de produção; tração: 

traseira ou dianteira; combustível: flex 

(álcool e gasolina); equipamento: 

sinalizador, localizador GPS. Conforme 

NI DAL 23.05.003. 

  

2 
 

 
1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, 

digital VHF com gps integrado; numero 

de canais: 12 canais gps; potencia: 

atender área comum do padrão aberto 

APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa 

frequência: 136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do 

gps; acessórios (1): cabo de alimentação. 
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LOTE 4 

ITEM QTDE. 

 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1  1392697 

Viatura furgão - carroceria: fechada, 

adaptada como base comunitária 

móvel; numero de portas: 02 dianteiras, 

01 lateral corrediça, porta traseira; faixa 

potencia: mínima de 127cv e máxima de 

146cv; faixa cilindrada: mínima de 

2.200cc e máxima de 2.299cc; direção: 

hidráulica ou elétrica; suspensão: 

conforme linha de produção; sistema de 

freio: conforme linha de produção; 

tração: conforme linha de produção; 

equipamento: sinalizador, localizador 

gps. Conforme NI DAL 23.08.091. 

  

2  1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, 

digital VHF com gps integrado; numero 

de canais: 12 canais gps; potencia: 

atender área comum do padrão aberto 

APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa 

frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do 

gps; acessórios (1): cabo de alimentação. 

  

   

   

   

LOTE 5 

ITEM QTDE. 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

 

1 
 

 

1392662 

Viatura com cela - tipo: utilitário 

(SUV), pequeno porte; numero de 

lugares: 05 lugares; numero de portas: 04 

laterais; faixa potencia: mínima de 142cv 

e máxima de 239cv; faixa cilindrada: 

mínima de 1998cc e máxima de 3564cc; 

direção: hidráulica ou elétrica; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de 

produção; tração: conforme linha de 

produção; combustível: flex (álcool e 

gasolina); equipamento: sinalizador, 

localizador GPS. Conforme NI DAL 

23.07.161. 

  

2  1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, 

digital VHF com gps integrado; numero 

de canais: 12 canais gps; potencia: 

atender área comum do padrão aberto 

APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa 

frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do 

gps; acessórios (1): cabo de alimentação. 
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LOTE 6 

ITEM QTDE. 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1  1438921 

Viatura com cela - tipo: caminhonete 

cabine dupla; numero de lugares: 05 

lugares; numero de portas: 04 portas; 

faixa potencia: mínima de 142 cv e 

máxima de 239cv; faixa cilindrada: 

mínima de 1998cc e máxima de 3564cc; 

direção: hidráulica e/ou elétrica; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de 

produção; tração: conforme linha de 

produção; combustível: flex (gasolina e 

álcool); equipamento: sinalizador e 

localizador GPS. Conforme NI DAL 

23.15.163. 

  

2  1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, 

digital VHF com gps integrado; numero 

de canais: 12 canais gps; potencia: 

atender área comum do padrão aberto 

APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa 

frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do 

gps; acessórios (1): cabo de alimentação. 

  

 

LOTE 7 

ITEM QTDE. 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

 

VALOR TOTAL 

 

 

1  1438700 

Viatura básica - carroceria: sedan; número 

de lugares: 5 lugares; numero de portas: 4 

portas; faixa potência: mínima 125cv e 

máxima 144cv; faixa cilindrada: mínima 

1747cc e máxima 1.997cc; direção: 

hidráulica e/ou elétrica; suspensão: conforme 

linha de produção; sistema de freio: conforme 

linha de produção; tração: dianteira; 

combustível: flex (gasolina e álcool); 

equipamento: gps localizador; sistema de 

comunicação: predisposição para rádio 

transceptor. Com sistema acústico visual. 

Com sinalizador acústico e sistema de 

sinalização visual de emergência composto 

por luzes estroboscópicas. Conforme NI 

DAL 23.07.134. 

  

2  1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de canais: 

12 canais gps; potencia: atender área comum 

do padrão aberto APCO-25; alimentação: 

13,8 vcc; faixa frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do gps; 

acessórios (1): cabo de alimentação. 
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LOTE 8 

ITEM 
 

QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1  1392441 

Viatura básica - carroceria: hatch ou 

sedan; número de lugares: 05 lugares; 

numero de portas: 04 portas; faixa 

potencia: mínima de 85 cv e máxima de 

111cv; faixa cilindrada: mínima de 

1368cc e máxima de 1598cc; direção: 

hidráulica ou elétrica; suspensão: 

conforme linha de produção; sistema de 

freio: conforme linha de produção; 

tração: dianteira; combustível: flex 

(álcool e gasolina) ou gasolina; 

equipamento: sinalizador, localizador 

gps; sistema de comunicação; 

predisposição para rádio transceptor. 

Conforme NI DAL 23.09.120. 

  

2  1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, 

digital VHF com gps integrado; numero 

de canais: 12 canais gps; potencia: 

atender área comum do padrão aberto 

APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa 

frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do 

gps; acessórios (1): cabo de alimentação. 

  

   

LOTE 9 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1  1472755 

Viatura caminhonete – carroceria aberta; 

número de lugares: 04 lugares; número de 

portas: mínimo 02 portas; capacidade de 

carga: mínimo 600 kg; faixa potência: 

mínima de 85 cv e máxima de 135cv; faixa 

cilindrada: mínima de 1300cc e máxima de 

1800cc; direção: hidráulica e/ou elétrica; 

tração: conforme linha de produção; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de produção; 

combustível: flex; equipamento: sinalizador 

acústico visual; sistema de comunicação: pré 

disposição para rádio transceptor. Conforme 

NI DAL 23.15.168. 

  

2  1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, digital 

VHF com gps integrado; numero de canais: 

12 canais gps; potência: atender área comum 

do padrão aberto APCO-25; alimentação: 

13,8 vcc; faixa frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do gps; 

acessórios (1): cabo de alimentação. 
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LOTE 10 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

 

1 
 

 

1472747 

Viatura Ônibus/Microônibus - número 

de lugares: mínimo 45 lugares (incluindo 

o motorista); numero de portas: 02 

portas; faixa potência: mínima de 160cv 

e máxima de 238cv; faixa cilindrada: 

mínima de 4.700cc e máxima de 7.200cc; 

direção: hidráulica ou elétrica; tração: 

traseira; suspensão: conforme linha de 

produção; sistema de freio: scam ou 

similar a tambor na dianteira e traseira; 

tração traseira; combustível: diesel; 

equipamento: sinalizador, localizador 

gps, sistema de comunicação: 

predisposição para  rádio transceptor. 

Conforme NI DAL 23.15.169. 

  

2  1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, 

digital VHF com gps integrado; numero 

de canais: 12 canais gps; potência: 

atender área comum do padrão aberto 

APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa 

frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do 

gps; acessórios (1): cabo de alimentação. 

  

   

LOTE 11 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1  1392590 

Viatura ônibus/microônibus - numero 

de lugares: mínimo 27 lugares; numero 

de portas: mínimo 01 porta; faixa 

potencia: mínima de 152cv e máxima de 

170cv; faixa cilindrada: mínima de 

2.998cc e máxima de 4.748cc; direção: 

hidráulica; suspensão: dianteira 

conf.linha produção e tras.rodagem 

dupla; sistema de freio: scam ou 

similar,disco/tambor dianteira e traseira; 

tração: traseira; combustível: diesel; 

equipamento: sinalizador, localizador 

gps; sistema de comunicação: 

predisposição para radio transceptor; NI 

DAL 23.13.146. 

  

2  1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, 

digital VHF com gps integrado; numero 

de canais: 12 canais gps; potência: 

atender área comum do padrão aberto 

APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa 

frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do 

gps; acessórios (1): cabo de alimentação. 
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LOTE 12 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1  1392298 

Viatura caminhão – carroceria: 

prancha; capacidade carga: útil mais 

equipamentos de no mínimo 5.000 kg; 

faixa potência: mínima de 156 cv e 

máxima de 189 cv; faixa cilindrada: 

mínima de 3.800 cc e máxima de 4.800 

cc; direção: hidráulica ou conforme linha 

de produção; suspenção dianteira eixo 

rígido e traseira eixo rígido motriz; 

sistema de freio: hidráulico (duplo 

circuito independente); tração: 4X2; 

combustível: diesel; equipamento: 

sinalizador, localizador GPS; sistema de 

comunicação: predisposição para rádio 

transceptor. Conforme NI DAL 

23.07.134. 

  

2  1327437 

Rádio transceptor - tipo: móvel, 

digital VHF com gps integrado; numero 

de canais: 12 canais gps; potência: 

atender área comum do padrão aberto 

APCO-25; alimentação: 13,8 vcc; faixa 

frequência:  136mhz-174mhz; 

acessórios: antena do rádio, antena do 

gps; acessórios (1): cabo de alimentação. 

  

   

   

   

   

   

LOTE 13 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1392484 

 

 

 

 

 

 

Viatura motocicleta - estilo: Off Road; 

faixa potência: mínima 25cv e máxima 

28 cv; faixa cilindrada: mínima 295cc e 

máxima 305cc; suspensão: dianteira 

garfo e traseira mono amortecida; 

sistema de freio: dianteiro disco e 

traseiro conf. linha de produção; 

capacidade do tanque: mínimo de 13 

litros; combustível: flex 

(álcool/gasolina) ou gasolina; 

equipamento: sinalizador, localizador 

gps. Conforme NI DAL 23.09.125. 
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LOTE 14 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1392492 

 

 

 

 

 

 

Viatura motocicleta - estilo: Off Road; 

faixa potência: mínima 45cv e máxima 

61cv; faixa cilindrada: mínima 471cc e 

máxima 681cc; suspensão: dianteira 

garfo e traseira mono amortecida; 

sistema de freio: dianteiro disco e 

traseiro conf. linha de produção; 

capacidade do tanque: mínima de 15 

litros incluindo reserva; combustível: 

flex (álcool e gasolina) ou gasolina; 

equipamento: sinalizador, localizador 

gps. Conforme NI DAL 23.09.117. 

  

   

LOTE 15 

 

ITEM 

 

QTDE 

 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

 

 

 

VALOR UNITÁRIO 

 

 

VALOR TOTAL 

 

1  1538764 

 

Automóvel serviço transporte de 

passageiro - carroceria: hatch,; numero 

lugares: 5 lugares; numero porta: 4 

portas; potencia mínima: 75 cv; 

cilindrada mínima: 1000 cc; direção: 

conforme linha de produção; tração: 

conforme linha de produção; suspensão: 

conforme linha de produção; 

combustível: Biocombustível 

etanol/gasolina (bicombustível); 

acessórios inclusos: Ar condicioonado 

,Hardware de rastreamento  ;  

  

   

   

   

LOTE 16 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 

 

 

 

 

1538772 

 

 

Automóvel  serviço Transporte de 

Passageiro - Carroceria: Hatch; numero 

de lugares:5 lugares; numero de portas: 

04 portas ;Potencia mínima :88 cv; 

cilindrada mínima: 1300 cc  a 1600 cc 

;Direção; Conforme linha de produção; 

Suspensão; Conforme linha de produção; 

Combustível: Biocombustível 

(álcool/gasolina ); Acessórios Inclusos: 

Ar Condicionado; Hardware de 

Rastreamento;  
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LOTE 17 

 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

 

VALOR UNITÁRIO 

 

 

VALOR TOTAL 

 

1  
1538780 

 

Automóvel serviço transporte de 

passageiro - carroceria: sedan; numero 

lugares: 05 lugares; numero porta: 04 

portas; potencia mínima: 88cv; 

cilindrada mínima: 1300cc; direção: 

conforme linha de produção; tração: 

conforme linha de produção; suspensão: 

conforme linha de produção; 

combustível: etanol/gasolina 

(bicombustível); acessórios inclusos: ar 

condicionado, hardware de 

rastreamento;  

  

   

   

LOTE 18 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 

 

 

 

 

 

1538799 

 

 

 

Automóvel serviço transporte de 

passageiro - carroceria: sedan; numero 

lugares: 05 lugares; numero porta: 04 

portas; potencia mínima: 101 cv; 

cilindrada mínima: 1600cc; direção: 

conforme linha de produção; tração: 

conforme linha de produção; suspensão: 

conforme linha de produção; 

combustível: etanol/gasolina 

(bicombustível); acessórios inclusos: ar 

condicionado, hardware de 

rastreamento; 

  

   

   

   

LOTE 19 

ITEM QTDE 

 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1538810 

 

 

 

 

 

Automóvel serviço transporte de 

passageiro - carroceria: monovolume; 

numero lugares: 07 lugares; numero 

porta: 04 portas; potencia mínima: 

106cv; cilindrada mínima: 1800cc; 

direção: conforme linha de produção; 

tração: conforme linha de produção; 

suspensão: conforme linha de produção; 

combustível: etanol/gasolina 

(bicombustível); acessórios inclusos: ar 

condicionado; hardware de rastreamento 
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LOTE 20 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1  1392611 

Viatura caminhonete - carroceria: 

aberta, cabine dupla; número de 

lugares: 05 lugares; número de portas: 

04 portas laterais; capacidade de carga: 

mínima 0,650 toneladas; faixa 

potencia: mínima de 140cv e máxima 

de 200cv; faixa cilindrada: mínima de 

1968cc e máxima de 3200cc; direção: 

hidráulica; tração: (4x2),(4x4) e (4x4) 

reduzida; suspensão: conforme linha de 

produção; sistema de freio: conforme 

linha de produção; combustível: diesel; 

equipamento: sinalizador, localizador 

GPS. Conforme NI DAL 23.05.012. 

  

2  1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

  

   

LOTE 21 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

 

1 

 

 

 

1392689 

Viatura van/minivan - numero de 

lugares: mínimo 16 lugares; numero de 

portas: mínimo 03 portas; faixa potencia: 

mínima de 127cv e máxima de 146cv; 

faixa cilindrada: mínima de 2.150cc e 

máxima de 2.299cc; direção: hidráulica 

ou elétrica; tração: dianteira ou traseira; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de 

produção; combustível: diesel; 

equipamento: sinalizador, localizador 

gps. Conforme NI DAL 23.05.018. 

  

2  1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 
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LOTE 22 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1  1392514 

Viatura com cela - tipo: perua (station 

wagon); numero de lugares: 05 lugares; 

numero de portas: 04 portas; faixa 

potencia: mínima de 104cv e máxima de 

132cv; faixa cilindrada: mínima de 

1598cc e máxima de 1800cc; direção: 

hidráulica ou elétrica; suspensão: diant. 

linha produção e tras. rodas 

independentes; sistema de freio: 

conforme linha de produção; tração: 

traseira ou dianteira; combustível: flex 

(álcool e gasolina); equipamento: 

sinalizador, localizador GPS. Conforme 

NI DAL 23.05.003. 

  

2  1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

  

   

   

LOTE 23 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1  1392697 

Viatura furgão - carroceria: fechada, 

adaptada como base comunitária 

móvel; numero de portas: 02 dianteiras, 

01 lateral corrediça, porta traseira; faixa 

potencia: mínima de 127cv e máxima de 

146cv; faixa cilindrada: mínima de 

2.200cc e máxima de 2.299cc; direção: 

hidráulica ou elétrica; suspensão: 

conforme linha de produção; sistema de 

freio: conforme linha de produção; 

tração: conforme linha de produção; 

equipamento: sinalizador, localizador 

gps. Conforme NI DAL 23.08.091. 

  

2  1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 
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LOTE 24 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

  

VALOR TOTAL 

 

 

1 
 1392662 

Viatura com cela - tipo: utilitário 

(SUV), pequeno porte; numero de 

lugares: 05 lugares; numero de portas: 04 

laterais; faixa potencia: mínima de 142cv 

e máxima de 239cv; faixa cilindrada: 

mínima de 1998cc e máxima de 3564cc; 

direção: hidráulica ou elétrica; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de 

produção; tração: conforme linha de 

produção; combustível: flex (álcool e 

gasolina); equipamento: sinalizador, 

localizador GPS. Conforme NI DAL 

23.07.161. 

  

2  1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

  

   

   

   

   

LOTE 25 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1  1438921 

Viatura com cela - tipo: caminhonete 

cabine dupla; numero de lugares: 05 

lugares; numero de portas: 04 portas; 

faixa potencia: mínima de 142 cv e 

máxima de 239cv; faixa cilindrada: 

mínima de 1998cc e máxima de 3564cc; 

direção: hidráulica e/ou elétrica; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de 

produção; tração: conforme linha de 

produção; combustível: flex (gasolina e 

álcool); equipamento: sinalizador e 

localizador GPS. Conforme NI DAL 

23.15.163. 

  

2  1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 
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LOTE 26 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1  1438700 

Viatura básica - carroceria: sedan; 

número de lugares: 5 lugares; numero de 

portas: 4 portas; faixa potência: mínima 

125cv e máxima 144cv; faixa cilindrada: 

mínima 1747cc e máxima 1.997cc; 

direção: hidráulica e/ou elétrica; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de 

produção; tração: dianteira; combustível: 

flex (gasolina e álcool); equipamento: 

gps localizador; sistema de 

comunicação: predisposição para rádio 

transceptor. Com sistema acústico 

visual. Com sinalizador acústico e 

sistema de sinalização visual de 

emergência composto por luzes 

estroboscópicas. Conforme NI DAL 

23.07.134. 

    

2  1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

  

   

   

LOTE 27 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1  1392441 

Viatura básica - carroceria: hatch ou 

sedan; número de lugares: 05 lugares; 

numero de portas: 04 portas; faixa potencia: 

mínima de 85 cv e máxima de 111cv; faixa 

cilindrada: mínima de 1368cc e máxima de 

1598cc; direção: hidráulica ou elétrica; 

suspensão: conforme linha de produção; 

sistema de freio: conforme linha de produção; 

tração: dianteira; combustível: flex (álcool e 

gasolina) ou gasolina; equipamento: 

sinalizador, localizador gps; sistema de 

comunicação; predisposição para rádio 

transceptor. Conforme NI DAL 23.09.120. 

  

2  1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e compatível 

com o sistema digital dmr; numero de canais: 

mínimo 32 canais; potencia: 25 a 45 watts; 

alimentação: 12 vdc; faixa frequência: 136 a 

174 mhz; acessórios: antena gps, antena 

whip, microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 
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LOTE 28 

 

ITEM 
QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1  1472755 

Viatura caminhonete – carroceria 

aberta; número de lugares: 04 lugares; 

número de portas: mínimo 02 portas; 

capacidade de carga: mínimo 600 kg; 

faixa potência: mínima de 85 cv e 

máxima de 135cv; faixa cilindrada: 

mínima de 1300cc e máxima de 1800cc; 

direção: hidráulica e/ou elétrica; tração: 

conforme linha de produção; suspensão: 

conforme linha de produção; sistema de 

freio: conforme linha de produção; 

combustível: flex; equipamento: 

sinalizador acústico visual; sistema de 

comunicação: pré disposição para rádio 

transceptor. Conforme NI DAL 

23.15.168. 

  

2  1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

  

   

LOTE 29 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

 

1 
 

 

1398156 

 

Viatura caminhão - carroceria: sem 

carroceria; capacidade carga: mínimo 

13.000kg (pbt); faixa potencia: mínima 

180cv; faixa cilindrada: mínima 3290cc; 

direção: hidráulica conforme linha de 

produção; suspensão: eixo 

rígido(dianteira), feixe de molas 

(traseira); sistema de freio: pneumático, 

tipo tambor; tração: 4x2; combustível: 

diesel; equipamento: sinalizador e 

localizador de gps; sistema de 

comunicação: predisposição para radio 

transceptor; 

 

  

2  1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 
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LOTE 30 

ITEM QTDE 

 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

COM  

ICMS 

SEM 

ICMS 

1  1367196 

Camioneta - carroceria: fechada - 

adaptada para transporte de cães; cabine: 

não informada; capacidade carga 

mínima: não aplicável; numero lugares: 

mínimo 05 lugares; numero porta: 04 

portas laterais; potencia mínima: 140cv; 

cilindrada mínima: conforme linha de 

produção; direção: hidráulica; tração: 

4x2, 4x4, 4x4 reduzida; suspensão: 

reforçada e elevada; combustível: diesel;  

 

  

2  1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

  

   

   

LOTE 31 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1  1392298 

Viatura caminhão – carroceria: 

prancha; capacidade carga: útil mais 

equipamentos de no mínimo 5.000 kg; 

faixa potência: mínima de 156 cv e 

máxima de 189 cv; faixa cilindrada: 

mínima de 3.800 cc e máxima de 4.800 

cc; direção: hidráulica ou conforme linha 

de produção; suspenção dianteira eixo 

rígido e traseira eixo rígido motriz; 

sistema de freio: hidráulico (duplo 

circuito independente); tração: 4X2; 

combustível: diesel; equipamento: 

sinalizador, localizador GPS; sistema de 

comunicação: predisposição para rádio 

transceptor. Conforme NI DAL 

23.07.134. 

  

2  1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 
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LOTE 32 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1  1392590 

Viatura ônibus/microônibus - numero 

de lugares: mínimo 27 lugares; numero 

de portas: mínimo 01 porta; faixa 

potencia: mínima de 152cv e máxima de 

170cv; faixa cilindrada: mínima de 

2.998cc e máxima de 4.748cc; direção: 

hidráulica; suspensão: dianteira 

conf.linha produção e tras.rodagem 

dupla; sistema de freio: scam ou 

similar,disco/tambor dianteira e traseira; 

tração: traseira; combustível: diesel; 

equipamento: sinalizador, localizador 

gps; sistema de comunicação: 

predisposição para radio transceptor; NI 

DAL 23.13.146. 

  

2  1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação; 

  

   

LOTE 33 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

 

 

1 

 

 

 

1472747 

Viatura Ônibus/Microônibus - número 

de lugares: mínimo 45 lugares (incluindo 

o motorista); numero de portas: 02 

portas; faixa potência: mínima de 160cv 

e máxima de 238cv; faixa cilindrada: 

mínima de 4.700cc e máxima de 7.200cc; 

direção: hidráulica ou elétrica; tração: 

traseira; suspensão: conforme linha de 

produção; sistema de freio: scam ou 

similar a tambor na dianteira e traseira; 

tração traseira; combustível: diesel; 

equipamento: sinalizador, localizador 

gps, sistema de comunicação: 

predisposição para  rádio transceptor. 

Conforme NI DAL 23.15.169. 

  

2  1365746 

Radio transceptor - tipo: móvel e 

compatível com o sistema digital dmr; 

numero de canais: mínimo 32 canais; 

potencia: 25 a 45 watts; alimentação: 12 

vdc; faixa frequência: 136 a 174 mhz; 

acessórios: antena gps, antena whip, 

microfone de mão; acessórios (1): 

manual operação, kit instalação;  
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LOTE 34 

 

ITEM 
QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1  1538802 

Camioneta - carroceria: aberta; cabine: 

dupla; capacidade carga mínima: 0,7 

toneladas; numero lugares: 05; numero 

porta: 04 portas laterais; potencia 

mínima: 150cv; cilindrada mínima: 

2400cc; direção: hidráulica; tração: 4x4; 

suspensão: conforme linha de produção; 

combustível: diesel; acessórios inclusos: 

ar condicionado; hardware de 

rastreamento; 

  

   

   

LOTE 35 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1538837 

 

 

 

 

 

 

Camioneta - carroceria: aberta; cabine: 

dupla; capacidade carga mínima: 1 

tonelada; numero lugares: 5 lugares; 

numero porta: 4 portas; potencia mínima: 

170cv; cilindrada mínima: 1968cc; 

direção: hidráulica ou elétrica; tração: 

4x2, 4x4 e 4x4 reduzida; suspensão: 

conforme linha de produção; 

combustível: diesel; acessórios inclusos: 

ar condicionado; hardware de 

rastreamento; 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

LOTE 36 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1530399 

 

 

 

 

 

 

 

Camioneta - carroceria: aberta; cabine: 

dupla; capacidade carga mínima: 750 kg; 

numero lugares: 5 lugares; numero porta: 

4 portas laterais; potencia mínima: 160 

cv; cilindrada mínima: 2198 cc; direção: 

hidráulica ou elétrica; tração: 4x4; 

suspensão: conforme linha de produção; 

combustível: diesel; acessórios inclusos: 

engate,capota,giroflex,protetor tanque e 

cárter; 

  

   

   

   



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

SUBSECRTARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 
 

Página 138 de 309 

   

   

   

LOTE 37 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1539159 

 

 

 

 

 

 

 

Van - carroceria: fechada; numero 

lugares: mínimo 15 lugares; numero 

porta: 03 portas laterais; potencia 

mínima: 127cv; cilindrada mínima: 

2000cc; direção: conforme linha de 

produção; tração: conforme linha de 

produção; suspensão: conforme linha de 

produção; combustível: diesel; 

acessórios inclusos: ar condicionado e 

Hardware de rastreamento. 

 

  

        

        

LOTE 38 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1538829 

 

 

 

 

 

 

 

Automóvel de serviço transporte de 

passageiro - carroceria: sedan, numero 

de lugares: 5 lugares; numero de portas: 

04 portas ;Potencia mínima 140cv; 

cilindrada mínima  2000cc;Direção 

conforme linha de produção; 

Combustível Biocombustível 

(Etanol/Gasolina):Acessórios inclusos: 

ar condicionado; hardware de  

rastreamento. 

 

  

        

   

   

LOTE 39 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1538721 

 

 

 

 

 

 

 

Motocicleta (serviço) - estilo: Off Road; 

faixa potência: mínima 10cv e máxima 

14 cv; faixa cilindrada: mínima 160cc; 

suspensão: dianteira garfo e traseira 

mono amortecida; sistema de freio: 

dianteiro disco e traseiro conf. linha de 

produção; capacidade do tanque: mínimo 

de 12 litros; combustível: flex 

(álcool/gasolina) ou gasolina; 

equipamento: localizador GPS. 
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LOTE 40 

ITEM QTDE 

CÓD. 

ITEM 

SIAD 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SUCINTA DO OBJETO 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1538730 

 

 

 

 

Motocicleta (serviço) - estilo: Off Road; 

faixa potência: mínima 16cv e máxima 

20 cv; faixa cilindrada: mínima 250cc; 

suspensão: dianteira garfo e traseira 

mono amortecida; sistema de freio: 

dianteiro disco e traseiro conf. linha de 

produção; capacidade do tanque: 

mínimo de 13 litros; combustível: flex 

(álcool/gasolina) ou gasolina; 

equipamento: localizador gps. 

  

 

 

 

PARÁGRAFO ÚNICO  

 

O preço estabelecido nesta cláusula inclui todos os custos e despesas, tais como custos 

diretos e indiretos, tributos incidentes, encargos sociais/trabalhistas, frete até o 

destino, bem como quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 

fornecimento do objeto, os quais ficarão, única e exclusivamente, a cargo da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 

 

Este contrato terá vigência de 12 meses, contados da data da publicação do extrato no 

Diário Oficial, podendo extinguir-se antes, caso ocorra a entrega total do objeto, sem 

prejuízo da garantia. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

I - O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração 

Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento 

eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no 

prazo de 30 dias corridos da data do recebimento definitivo, com base nos 

documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE. 
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II - A Administração receberá o DANFE juntamente com o objeto e deverá realizar 

a verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da 

NF-e (o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela 

Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante 

consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e. 

 

III - O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor. 

 

IV - As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da 

reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE. 

 

V - A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação 

previstos no Edital. 

 

VI - Informações complementares e orientações operacionais a respeito do 

faturamento eletrônico serão fornecidas pela Central de Atendimento aos 

Fornecedores – LigMinas – telefone 155 (para Capital ou cidades do interior de Minas 

Gerais) ou (31) 3303-7995 (para outras localidades e celular). 

 

VII - Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Adminitração, o valor 

devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo 

pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia 

– SELIC. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO 

 

Os preços não poderão ser reajustados durante a vigência deste contrato. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

I – DA CONTRATADA 

 

a) manter as condições de habilitação e qualificações exigidas no ato convocatório, 

responsabilizando-se pelo fornecimento dos veículos, não podendo, em nenhuma 

hipótese, ceder ou subcontratar, total ou parcialmente o objeto;  

 

b) entregar os veículos automotores, de acordo com as especificações previstas neste 

termo e nas quantidades requisitadas pelo CONTRATANTE; 

 

c) prestar assistência técnica, durante o período de garantia, conforme “manual do 

proprietário” que deverá ser fornecido pelo fabricante juntamente com os veículos 

automotores. 

 

d) garantir a proteção durante o transporte, bem como constar a identificação do 

veículo e demais informações exigidas na legislação em vigor; 

 

e) providenciar a substituição do veículo que não corresponda às especificações, que 

será aceita uma única vez, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis contados da data 

da notificação expedida pelo CONTRATANTE, visando o atendimento das 

especificações, sem prejuízos da aplicação de penalidades; 

 

f) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na entrega dos veículos, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade à fiscalização deficiente por parte do CONTRATANTE; 

 

g) substituir, por sua conta e risco, no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, o 

veículo que apresentar quaisquer defeitos, durante o prazo de garantia, que impeçam 

ou prejudiquem a sua utilização;  
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h) Responsabilizar-se pela assistência técnica do bem e sua substituição gratuita 

durante o período de garantia, ainda que a referida assistência técnica e manutenção 

sejam prestadas por outra empresa, conforme declarado na proposta da 

CONTRATADA; 

 

i) responsabilizar-se pelos ônus relativos ao fornecimento dos veículos, inclusive 

fretes e seguros, desde a origem até sua entrega no local de destino; 

 

j) fornecer juntamente com a entrega dos veículos automotores toda a sua 

documentação fiscal;  

 

k) efetuar o credenciamento de pessoal para acompanhar os recebimentos provisório 

e definitivo. 

 

l) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela 

CONTRATANTE; 

 

m) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato; 

 

n) Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as 

normas estatuídas pela legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se 

refere a seus empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, 

mais, por toda e qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância 

das citadas normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas 

dependências do CONTRATANTE. Caso este seja chamado a juízo e condenado pela 

eventual inobservância das normas em referência, a CONTRATADA obriga-se a 

ressarci-lo do respectivo desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas 

processuais e honorários de advogado arbitrados na referida condenação; 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

SUBSECRTARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 
 

Página 143 de 309 

 

o) Cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações assumidas, mantendo 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

p) Entregar o veículo caracterizado institucionalmente por meio de manta com 

logomarca do órgão/entidade e/ou adesivos conforme modelos adotados pelos órgãos 

e entidades do Estado de Minas Gerais, sem ônus ao contratante. 

 

II - DA CONTRATANTE 

 

a) instruir seus servidores a respeito das disposições presentes neste termo; 

 

b) promover o recebimento provisório e o definitivo;  

 

c) zelar pelo bom uso e guarda dos veículos;  

 

d) fiscalizar a execução do contrato, rejeitando os veículos que não atenderem à 

especificação, anotando em registro próprio as falhas detectadas e exigindo medidas 

corretivas por parte do CONTRATADO; 

 

e) notificar ao CONTRATADO, fixando-lhe prazo para correção das irregularidades; 

 

f) assegurar acesso e permanência em suas dependências, ao pessoal do 

CONTRATADO, após devidamente credenciado, para o acompanhamento do 

recebimento provisório e definitivo; 

 

g) verificar a regularidade da situação fiscal do CONTRATADO, antes de efetuar o 

pagamento devido; 
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h) Fornecer ao CONTRATADO os modelos de identificação dos veículos. 

 

i) efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste instrumento. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA  

 

I - Deverá ser apresentado prazo de garantia em face da fabricação e validade de, no 

mínimo, 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, contados da data do 

recebimento definitivo.  

 

II - Se os veículos contiverem prazo de validade superior ao estabelecido, será este o 

considerado.  

 

III -. Durante o prazo de vigência da garantia, o veículo que apresentar vícios, 

defeitos ou incorreções, deverá ser reparado e corrigido, sem ônus para o 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da notificação.  

 

IV -  As substituições de peças e a mão-de-obra, quando das revisões em garantia, 

estarão sujeitas às obrigações praticadas no mercado, nos termos das legislações 

pertinentes e subsidiárias.  

 

V - O veículo que, no período de 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento 

definitivo, apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados 

pela frequência de manutenções corretivas realizadas em concessionárias do 

fabricante, deverá ser substituído no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. Este prazo 

será contado a partir da última manutenção corretiva realizada pela concessionária, 

dentro do período supracitado. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES 

 

I - O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º. 

8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade 

superior. 
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II - A Contratada fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste contrato, até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado, ressalvadas as condições relativas às 

supressões que poderão exceder esse limite, conforme previsto na Lei Federal n.º 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DECIMA - DO VALOR ESTIMADO 

 

Para efeitos legais, estima-se o valor anual deste Contrato em R$ _______ 

(________________). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária 

n.º _________________________,  do orçamento em vigor aprovado pela Lei nº 

___________, de _____________. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES 

 

O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento 

das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pela 

CONTRATANTE: 

 

I - advertência por escrito; 

II - multa, nos seguintes limites máximos: 

 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor do objeto não executado; 
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c)  20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não executado, no caso 

de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios 

ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou 

diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas. 

 

d)  2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de 

descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da 

legislação pertinente. 

 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, de acordo com os prazos estabelecidos no Decreto 

Estadual nº. 45902, de 27 de janeiro de 2012; 

 

IV - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

no prazo mínimo de 02 (dois) e máximo de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 

12 da Lei Estadual nº. 14.167/2002. 

 

§ 1º  São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total 

ou parcial das obrigações contratuais:  

I -  não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto 

previsto em contrato ou instrumento equivalente; 

II -  retardamento imotivado de execução do objeto ou de suas 

parcelas; 

III - paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia 

comunicação à CONTRATANTE; 

IV - entrega de objeto falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou 

inadequado para o uso, como se verdadeiro ou perfeito fosse; 

V - alteração de substância, qualidade ou quantidade do objeto entregue; 

VI - execução do objeto que não atenda às qualidades especificadas no 

Edital; 
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§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções 

previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula. 

 

§ 3º A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATADA. 

 

§ 4º A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, 

respeitando-se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei 

Estadual nº. 14.184/2002 e no Decreto Estadual nº. 45902, de 27 de janeiro de 

2012. 

 

§ 5º As sanções relacionadas nos incisos III e IV do § 1º serão obrigatoriamente 

registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com 

a Administração Pública Estadual - CAFIMP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

Compete à _________________(citar a área demandante do órgão), por designação 

especial de servidor, fiscalizar e acompanhar a execução contratual, bem como fazer 

cumprir as cláusulas e condições descritas neste Contrato. 

 

§ 1º Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na 

execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, 

por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas 

apontadas.  
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§ 2º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, 

inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas 

imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, 

como tal definido pela lei civil. 

 

§ 3º - O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 

o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, 

seus anexos e da proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

 

De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser: 

 

I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I 

a XII e XVII do artigo 78 da supracitada lei; 

 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, 

desde que haja conveniência para a Administração; 

 

III - judicial, nos termos da legislação. 

 

§ 1º  Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica 

a CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do contrato e/ou 

pagamentos eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos 

comprovados. 

 

§ 2º  Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da 

Lei nº. 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta 

ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. 
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§3º  É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica 

todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 

mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 

à continuidade do contrato. 

 

§4º  O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso: 

 

I - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

II - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

III - Indenizações e multas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA 

não importará, de forma alguma, em alteração contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

 

O Centro de Serviços Compartilhados - CSC providenciará a publicação do extrato 

do contrato na Imprensa Oficial de Minas Gerais, nos termos do disposto no Decreto 

46.552, de 2014. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

 

As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir 

quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato. 

 

E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 03 (três) vias, de igual teor, 

juntamente com as testemunhas que também o assinam. 

 

 

Belo Horizonte, _____ de ________________ de 2016. 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE:___________________________________________________ 

               ESTADO DE MINAS GERAIS/(NOME DO ÓRGÃO) 

 

 

 

 

CONTRATADO: ___________________________________________________ 

 NOME EMPRESARIAL 
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ANEXO VI – MANUAL DE PLOTAGEM 
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ANEXO VII - GRAFISMO PARA VEÍCULOS (VIATURAS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MG – PMMG) 

 

1.1 - Viaturas serão adesivadas em suas laterais esquerda e direita e traseira, nas cores azul, amarelo 

e vermelho. 

1.2 - Nas portas laterais dianteiras, capô e tampa traseira, será adesivado a logomarca da PMMG em 

vinil na cor preta e parte em vermelho. No capô deverão ter duas faixas na cor azul acompanhando 

o friso do carro. Na tampa traseira deverá ser adesivado o 190 em vinil vermelho e parte em azul. Os 

prefixos de registro geral e designativo de Unidade deverá ser adesivado nas laterais e traseira em 

vinil azul. O adesivo 190 em vinil branco e parte em vermelho nas laterais. 

1.3 - Na parte inferior das portas laterais deverá ser adesivado em vinil refletivo azul a Inscrição 

POLÍCIA. As viaturas destinadas à Corregedoria de Polícia Militar terão no lugar da inscrição 

“POLÍCIA” a inscrição “CORREGEDORIA”. As viaturas destinadas ao policiamento Rodoviário 

terão a inscrição “RODOVIÁRIA”, bem como uma faixa amarela plotada em sua extensão lateral, 

no teto, no capô dianteiro e na tampa traseira. Nas viaturas destinadas ao policiamento ambiental 

deverá conter uma faixa verde plotada no teto, no capô dianteiro e na tampa traseira.  

1.4 - Será adesivado após a entrega da viatura em vinil azul no capô e laterais D e E na parte traseira 

o serviço a que se destina de acordo como portfólio da PMMG. Na faixa vermelha nas laterais sobre 

ela será adesivado o site da PMMG (www.policiamilitar.mg.gov.br), em adesivo na cor branca. 

1.5 - Também deverá ser adesivado nas laterais D, E e traseira, a logomarca atual do Governo do 

Estado de Minas Gerais, o adesivo do 181(disque denúncia), a do SENASP ou outra, caso a viatura 

seja objeto de convênio.  

1.6 - No teto da viatura, após a antena do rádio, deverá ser adesivada em vinil de alta performance 

na cor vermelha os prefixos da viatura,. 

1.7 - As dúvidas no posicionamento da adesivação das viaturas serão definidos quando da 

apresentação do protótipo. 

 

2 - GRAFISMO PARA MOTOCICLETAS 

2.1 Será adesivado, nas laterais e na parte superior do farol, a logomarca da PMMG em vinil na cor 

preta e “DE MINAS GERAIS” em vermelho. Deverão ter três faixas nas cores azul, amarelo e 

vermelho. 

2.2 O adesivo 190 em vinil na cor preta, quando necessário será adesivado na cor branca.  

2.3 Os prefixos de registro geral e designativo de Unidade deverá ser adesivado nas laterais em vinil 

preto.  

2.4 Deverá ser adesivado em vinil azul a Inscrição do tipo de serviço a ser definido pela PMMG, 

exemplo: GEPMOR, ROTAM, etc. 

2.5 As viaturas destinadas ao policiamento Rodoviário terão uma faixa amarela pintada/adesivado 

em sua extensão do paralama dianteiro, tanque e rabeta traseira.  

2.6 Nas viaturas destinadas ao policiamento ambiental deverá conter uma faixa verde 

pintada/adesivada em sua extensão do paralama dianteiro, tanque e rabeta traseira. 

2.7 Será adesivado nas laterais direita e esquerda, a logomarca atual do Governo do Estado de Minas 

Gerais, o adesivo do 181(disque denúncia), e/ou outra no caso a viatura seja objeto de convênio como 

do SENASP, CONSEP, etc.  

2.8 As dúvidas no posicionamento da adesivação das viaturas serão definidas quando da apresentação 

do protótipo. 

 

 

 

 

 

http://www.pmmg.mg.gov.br/
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2.9 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS PELÍCULAS REFLETIVAS PARA 

VIATURAS 

2.9.1 - Película Azul Refletiva 

Película tipo cast, autoadesivas, refletiva, cor Azul, com coeficiente mínimo de retro refletividade de 

4 candelas/lux/m2, flexível, com espessura entre 0,16 e 0,20 mm, com acabamento superficial opaco, 

com adesivo transparente, acrílico e base solvente, com garantia de manutenção de até 50 % da cor 

e da refletividade por até 05 anos, oferecida pelo fabricante após ser aplicada externamente na 

posição vertical. Deve resistir a temperaturas não constantes de -40ºC até 82ºC e apresentar um nível 

de adesão em pintura automotiva de no mínimo 4,0 lb/pol. 

2.9.2 - Condições Gerais (Películas Refletivas para Frotas) 

Película retro refletiva vinílica tipo cast, de alta performance, de alto brilho, com no mínimo de 160 

microns de espessura, que possua adesivo sensível a pressão Tipo Classe 1 e com liner protetor do 

adesivo, tipo Papel Staflat siliconizado e tratado com polietileno de 160 microns. 

O adesivo deverá apresentar um desempenho Fotométrico com Coeficiente de Retro Reflexão 

Mínimo (RA) expressos em cd / lx / m2 (candelas/lux/m2), conforme Tabela 1 abaixo: 

 

TABELA 1 – Coeficiente mínimo de retro reflexão 

Ângulo de 

observação 

( º ) 

Ângulo 

Entrada 

(º) 

(RA)  

cd/lx/m2 

(RA)  

cd/lx/m2 

(RA)  

cd/lx/m2 

(RA)  

cd/lx/m2 

(RA)  

cd/lx/m2 

(RA)  

cd/lx/m2 

Branca Amarela Azul Verde Vermelho Preta 

0,2 - 4 70 50 4 9 14 4 

Fonte: CMI. 

 

Os quatro pares de coordenadas de cromacidade determinam a cor aceitável de acordo com o CEI 

1931. Sistema Colorimétrico Padrão medido como Padrão luminante C. 

Os ensaios de retro refletividade abordam as especificações mínimas de ângulo de Observação de 

0,2 Graus e ângulo de Entrada de – 4 Graus. 

2.10 - Características Técnicas das Películas não refletivas 

Película não refletiva marca ORACAL 651 Intermediate Cal com a descrição mínima de alto brilho, 

filme em PVC, com adesivo Poliacrilato solvente, permanente, para uso em áreas cujas 

características especiais de composição e propriedade assegurem a estabilidade otimizada e 

resistência à degradação UV a médio prazo em aplicações externas. A técnica de impressão das cores 

e brilho não metálicos deve ser compatível com a transferência térmica. A espessura do adesivo sem 

o papel protetor mínima de 2,5 mm. O adesivo deverá ter estabilidade dimensional (FINAT TM-14) 

aderido ao aço, não tendo diminuição no sentido transversal, de comprimento < 016 e resistência à 

temperatura que adere a alumínio, -4,4° C a +80° C sem variação. Poder adesivo após 24 horas de 

instalação em aço inoxidável médio de 4,1 lb / in - FINAT TM-1. A durabilidade do adesivo ao ar 

livre com base na exposição de superfície vertical deverá ser de, no mínimo, 4 anos. Capacidade 

mínima de alongamento à ruptura em frente (DIN EN ISO 527) min. 150% e à ruptura junto (DIN 

EN ISO 527) min. 130%. Resistência mínima à Tração em frente (DIN EN ISO 527) min. 19 Mpa. 

à Tração junto (DIN EN ISO 527) min. 19 Mpa; à solventes e produtos químicos após 72 horas; 

adere a alumínio em temperatura ambiente; resistente à maioria dos óleos e graxas, solventes 

alifáticos, ácidos fracos, sais e álcalis. Temperatura mínima de aplicação do adesivo deve ser de 7,78 

C. O adesivo deverá ter acabamento de superfície de alto brilho, matte (preto e branco apenas). São 

as seguintes cores e códigos dos adesivos, da marca Oracal, à serem utilizados: Azul 067, Amarelo 

020 e Vermelho 031. 

O adesivo preto fosco jateado deverá ser no mínimo da linha ALKO ALLTAK, com as seguintes 

características: 
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Descrição do Adesivo:  

Acrílico Permanente KT 72/1200 21 g/m2 (+/- 2 g/m2). 

Liner: papel couchê com 130 g/m2. 

Estabilidade Dimensional: 48 hs a 70ºC. 

Ligado ao alumínio (encolhimento) 0,127%. 

Temperatura para aplicação: mínima (+ 22º a 28ºC) e para uso final (-20º a +90ºC). 

Durabilidade de 7 anos para uso externo. Essa durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude 

das técnicas de aplicação, conservação e materiais associados ao vinil na idealização do trabalho e 

condições climáticas. 

 

2.11 - Prescrições diversas 

2.11.1 - A garantia das Películas Refletivas e não Refletiva será de 5 (cinco) anos no mínimo, bem 

como o respectivo serviço. 

2.11.2 -A assistência técnica deverá ocorrer em todo Estado de Minas Gerais. 

2.11.3 -O CONTRATADO deverá fornecer um documento com as características exigidas acima 

bem como o Certificado de Conformidade, juntamente com NF, para todos os lotes de produtos 

utilizados na adesivação das viaturas. Este Certificado de Fabricação será fornecido pelo 

CONTRATADO, considerando que ele terá condições de solicitar do distribuidor do adesivo, e será 

a garantia do fabricante que o produto é de qualidade. O fabricante do adesivo deverá ter se 

estabelecido do BRASIL. 

2.11.4 -O local de realização dos serviços será na transformadora contratada pela Montadora e 

quando da entrega da viatura a PMMG, os demais serviços de adesivação serão realizados no Centro 

de Motomecanização e Intendência (CMI) da Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar de 

Minas Gerais, sito à Av. Amazonas, 6745, Bairro Gameleira, Belo Horizonte - MG. 

2.11.5 -Para fins de realização de inspeção visual dos serviços de adesivação realizado pela empresa, 

esta deverá apresentar o material que irá ser adesivado e em seguida será definido um modelo de 

cada viatura para ser adesivada, para fins de aprovação do protótipo. 

2.11.6 -O recebimento será feito na totalidade, após conferidas individualmente cada viatura. Outros 

planos de amostragem poderão ser previstos de acordo com a conveniência administrativa, 

especialmente nos casos em que se deseja maior ou menor severidade na inspeção, maior celeridade 

e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios. 

2.11.7 -Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam, de 

forma direta ou indireta, alterar as características normais da adesivação das viaturas no padrão da 

PMMG. 

2.11.8 -A ocorrência de defeito crítico nos serviços implicará na correção ou na adesivação das 

viaturas novamente. Assim, a existência de rugas, bolhas, diferenças de tonalidades ou incorreções 

nos grafismos aplicados, implicará em defeito a ser corrigido pela CONTRATADA. 

2.11.9 -Testes e ensaios em laboratórios especializados podem ser realizados caso a Comissão de 

Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços (CPARM) julgue necessária a sua realização, que 

será solicitado à CONTRATADA. Estes custos de análise em laboratórios serão por conta da 

CONTRATADA. 

2.11.10 -As viaturas que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma deverão ser 

rejeitadas. 

 

2.11.11 -Todos os adesivos a serem utilizados neste serviço deverão seguir e obedecer rigorosamente 

o protótipo das viaturas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

SUBSECRTARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 
 

Página 173 de 309 

 VEÍCULO - VAN 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1 Logomarca da PMMG no capô 56 cm 27 cm  

2 Faixa Heráldica  Azul no capô 116 cm 13 cm 

3 Logomarca da PMMG na porta dianteira 56 cm 27 cm  

4 Logomarca da PMMG na tampa traseira (3ª ou 5ª porta) 40 cm 19,5 cm 

 

 

Altura das Faixas Heráldicas Laterais 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1  Faixa Heráldica Azul Variável conforme o modelo do veículo 22 cm  

2  Faixa Heráldica Vermelha Variável conforme o modelo do veículo 13 cm  

3 Faixa  Heráldica Amarela Variável conforme o modelo do veículo 16,5 cm  

 

Altura da faixa traseira 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1 Faixa Heráldica azul Variável conforme o modelo do 

veículo 

5 cm 

2 Faixa Heráldica Vermelha Variável conforme o modelo do 

veículo 

5 cm 

3 Faixa Heráldica Amarela Variável conforme o modelo do 

veículo 

5 cm 

4 Site lateral 80 cm 6,2cm 

5 “POLíCIA” refletivo da porta 192 cm 20 cm 

6 Número de teto 75 cm 25 cm 

7 Prefixo lateral 40 cm 5 cm 

8 190 lateral 15 cm 6 cm 

9 Símbolo de telefone 2,3 cm 6 cm 

10 190 lateral 17 cm 7 cm 

11 Símbolo de telefone 2,5 cm 7 cm 

12 Logo Governo traseiro 18 cm 8 cm 

13 Logo Governo lateral 18 cm  8 cm 

14 Adesivo convênio 18 cm 8 cm 

  

Grafismo para os veículos de serviço tipo Ambulância 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1 Inscrição “Ambulância” nas laterais 115 cm 15,5 cm 

2 Inscrição “Ambulância” no capô 115 cm 15,5 cm 

3 Inscrição “Ambulância” na parte traseiro 115 cm 15,5 cm 

4 Símbolo “Cruz” lateral 40 cm 40 cm 

5 Símbolo “Cruz” na parte traseira 25 cm 25 cm 

6 Símbolo “Cruz” no capô 25 cm 25 cm 
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Utilitário/SUV 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1 Logomarca da PMMG no capô 56 cm 27 cm 

2 Faixa Heráldica no capô 125 cm 5 cm 

3 Logomarca da PMMG na porta 48 cm 23 cm 

4 Logomarca da PMMG traseira 22 cm 10,5 cm 

 

      Altura das faixas laterais 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1  Faixa Heráldica Azul Variável conforme o modelo do veículo 13 cm 

2  Faixa Heráldica Vermelha Variável conforme o modelo do veículo 7 cm 

3 Faixa  Heráldica Amarela Variável conforme o modelo do veículo 9 cm 

 

 

  

 Altura da faixa traseira 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1  Faixa Heráldica Azul Variável conforme o modelo do veículo 2 cm 

2  Faixa Heráldica Vermelha Variável conforme o modelo do veículo 2 cm 

3 Faixa  Heráldica Amarela Variável conforme o modelo do veículo 2 cm 

 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1 Site www.policiamilitar.mg.gov.br na lateral 55 cm 4,3 cm 

2 Inscrição “POLÍCIA”  na cor azul refletivo nas 

laterais 

140 cm 14,5 cm 

3 Prefixo da viatura no teto 25 cm 75 cm 

4 Prefixo da viatura nas laterais 40 cm 5 cm 

5 Inscrição “190” na traseira 15 cm 6 cm 

6 Símbolo do telefone 2,3 cm 6 cm 

7 Inscrição “190” na lateral 13 cm 6 cm 

8 Símbolo do telefone 2 cm 6 cm 

9 Logomarca do Governo Estadual na traseira 24 cm 9 cm 

10 Logomarca do Governo estadual na lateral 11 cm 15,5 cm 

11 Adesivo do convênio 18 cm 8 cm 

 

  

 

http://www.pmmg.mg.gov.br/
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Grafismo para os veículos de serviços na modalidade TÁTICO MÓVEL 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1 Inscrição “TÁTICO MÓVEL” na 

lateral 

26 cm 11,5 cm 

2 Inscrição “TÁTICO MÓVEL” no capô 40 cm 5 cm 

3 Inscrição “TÁTICO MÓVEL” na 

traseira 

Variável conforme o modelo do 

veículo 

Variável conforme o 

modelo do veículo 

 

 

MOTO OFF ROAD COM NO MÍNIMO 290 cc 

 

CAPACETE 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1  Faixa Heráldica Azul 25 cm 1,0 cm 

2  Faixa Heráldica Amarela 25 cm 1,0 cm 

3 Faixa  Heráldica Vermelha 25 cm 1,0 cm 

 Logomarca da PMMG na  frente e traseira (digital) 10 cm 4,5 cm 

 

       

BAÚ 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1 Faixa refletiva Amarela 58 cm 3,0 cm 

2 Inscrição “POLÍCIA MILITAR” na cor Azul 

refletivo 

20 cm 2,0 cm 

 

 

 TANQUE E LATERAL 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1 Faixa Heráldica Azul 32 cm 29 cm 

2 Faixa heráldica Azul na lateral 20,5 cm 34 cm 

3 Faixa heráldica Vermelho na lateral 40 cm 20 cm 

4 Faixa Heráldica Amarelo na lateral 22 cm 32 cm 

5 Faixa heráldica Azul na Rabeta 20 cm 10 cm 

6 Modalidade do “Serviço” na lateral 23 cm 4 cm 

7 Logomarca do “181”+ “ Governo Estadual” + “190” 24 cm 5 cm 

8 Designativo lateral, cor Preta com fundo Branco 15 cm 5 cm 
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  MOTO OFF ROAD COM NO MÍNIMO 500 cc 

    

 CAPACETE 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1  Faixa Heráldica Azul 25 cm 1,0 cm 

2  Faixa Heráldica Amarela 25 cm 1,0 cm 

3 Faixa  Heráldica Vermelha 25 cm 1,0 cm 

4 Logomarca da PMMG na  frente e traseira (digital) 10 cm 4,5 cm 

 

BAÚ 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1 Faixa refletiva Amarela 58 cm 3,0 cm 

2 Inscrição “POLÍCIA MILITAR” na cor Azul 

refletivo 

20 cm 2,0 cm 

 

 

 TANQUE E LATERAL 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1 Faixa Heráldica Azul 32 cm 29 cm 

2 Faixa heráldica Azul na lateral 20,5 cm 34 cm 

3 Faixa heráldica Vermelho na lateral 40 cm 20 cm 

4 Faixa Heráldica Amarelo na lateral 22 cm 32 cm 

5 Faixa Heráldica Azul na Rabeta 20 cm 10 cm 

6 Modalidade do “Serviço” na lateral 23 cm 4 cm 

7 Logomarca do “181”+ “ Governo Estadual” + “190” 24 cm 5 cm 

8 Designativo lateral, cor Preta com fundo Branco 15 cm 5 cm 

 

 

VEÍCULO TIPO PERUA STATION WAGON 

 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1 Logomarca da PMMG no capô 56 cm 27 cm 

2 Faixa Heráldica no capô 110 cm 5,5 cm 

3 Logomarca da PMMG na porta 40 cm 19,5 cm 

4 Logomarca da PMMG traseira 27 cm 13 cm 

 

 

   Altura das faixas laterais 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1  Faixa Heráldica Azul Variável conforme o modelo do veículo 11,5 cm 

2  Faixa Heráldica Vermelha Variável conforme o modelo do veículo 6 cm 

3 Faixa  Heráldica Amarela Variável conforme o modelo do veículo 7 cm 
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     Altura das faixas traseiras 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1  Faixa Heráldica Azul Variável conforme o modelo do veículo 2 cm 

2  Faixa Heráldica Vermelha Variável conforme o modelo do veículo 2 cm 

3 Faixa  Heráldica Amarela Variável conforme o modelo do veículo 2 cm 

 

 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1 Site www.policiamilitar.mg.gov.br na lateral 40 cm 3,15 cm 

2 Inscrição “POLÍCIA”  na cor azul refletivo nas 

laterais 

140 cm 14,5 cm 

3 Prefixo da viatura no teto 27 cm 75 cm 

4 Prefixo da viatura nas laterais 30 cm 11,5 cm 

5 Inscrição “190” na traseira 15 cm 6 cm 

6 Símbolo do telefone 2,3 cm 6 cm 

7 Inscrição “190” na lateral 13 cm 5 cm 

8 Símbolo do telefone 2 cm 5 cm 

9 Logomarca do Governo Estadual na traseira 18 cm 8 cm 

10 Logomarca do Governo Estadual na lateral 18 cm 8 cm 

11 Adesivo do convênio 18 cm 8 cm 

 

 

Grafismo para os veículos de serviço na modalidade MEIO AMBIENTE 

  COMPRIMENTO LARGURA 

1 Inscrição “MEIO AMBIENTE” na 

lateral 

27  cm 10  cm 

2 Inscrição “MEIO AMBIENTE” no 

capô 

43 cm 4 cm 

 

 

Medidas Aproximadas do Grafismo  para Microônibus 27 Lugares  

 

1 Logomarca PMMG COMPRIMENTO LARGURA 

1.1  Capô 40 cm 18 cm  

1.2 Lateral direita  56 cm 24cm 

1.3 Lateral Esquerda  71 cm 30 cm 

1.4 Traseira  40 cm 18 cm 

 

http://www.pmmg.mg.gov.br/
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2 Faixas Heráldicas Laterais 
 

COMPRIMENTO LARGURA 

2.1  Faixa Heráldica Azul Variável conforme o modelo do veículo 

(aproximadamente 8mts) 

60 cm  

2.2  Faixa Heráldica Amarela Variável conforme o modelo do veículo 

(aproximadamente 12 mts) 

60 cm  

2.3  Faixa Heráldica Vermelha Variável conforme o modelo do veículo 

(aproximadamente 10 mts) 

60 cm 

 

3 Inscrição POLÍCIA reflexivo COMPRIMENTO LARGURA 

3.1  Lateral Esquerda  290 cm 31 cm  

3.2  Lateral Direita  290 cm 31 cm  

 

4 Site, 190, Símbolo Tel., 181 e Governo de Minas COMPRIMENTO LARGURA 

4.1 Site PMMG na cor branca lateral esquerda  85cm 7cm 

4.2 Site PMMG na cor branca lateral direita 85cm 7cm 

4.3 Conjunto Símbolo 190 cor branca e Símbolo de telefone na 

cor vermelha – Lateral Esquerda  

31 cm 10 cm 

4.4 Conjunto Símbolo 190 cor branca e Símbolo de telefone na 

cor vermelha – Lateral Direita 

31 cm 10 cm 

4.5 Conjunto Símbolo 190 vermelho e Símbolo de telefone na cor 

azul 31 x 10 cm 

31 cm 10 cm 

4.6 Conjunto 181 e Governo de Minas – Lateral Esquerda, Lateral 

Direita e Traseira  

24 cm 10 cm 

 

5 Unidade e Prefixo COMPRIMENTO LARGURA 

5.1 Unidade e Prefixo com posicionamento alinhado nas 

laterais, na cor branca – Lateral Esquerda e Direita.   

80 cm 10 cm 

5.2 Unidade e Prefixo com posicionamento superior e inferior, 

na cor Azul – Traseira. 

40 cm 15 cm 

5.3 Prefixo na cor vermelha – Teto. 100 cm 25 cm 

  

 

Medidas Aproximadas do Grafismo  para  Ônibus 45 Lugares. 

 

1 Logomarca PMMG COMPRIMENTO LARGURA 

1.1  Capô 40 cm 18 cm  

1.2 Lateral direita  56 cm 24cm 

1.3 Lateral Esquerda  71 cm 30 cm 

1.4 Traseira  40 cm 18 cm 
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2 Faixas Heráldicas Laterais 
 

COMPRIMENTO LARGURA 

2.1  Faixa Heráldica Azul Variável conforme o modelo do veículo 

(aproximadamente 12 mts) 

60 cm  

2.2  Faixa Heráldica Amarela Variável conforme o modelo do veículo 

(aproximadamente 12 mts) 

60 cm  

2.3  Faixa Heráldica Vermelha Variável conforme o modelo do veículo 

(aproximadamente 12 mts) 

60 cm 

 

3 Inscrição POLÍCIA reflexivo COMPRIMENTO LARGURA 

3.1  Lateral Esquerda  290 cm 31 cm  

3.2  Lateral Direita  290 cm 31 cm  

 

4 Site, 190, Símbolo Tel., 181 e Governo de Minas COMPRIMENTO LARGURA 

4.1 Site PMMG na cor branca lateral esquerda  85cm 7cm 

4.2 Site PMMG na cor branca lateral direita 85cm 7cm 

4.3 Conjunto Símbolo 190 cor branca e Símbolo de telefone na 

cor vermelha – Lateral Esquerda  

31 cm 10 cm 

4.4 Conjunto Símbolo 190 cor branca e Símbolo de telefone na 

cor vermelha – Lateral Direita 

31 cm 10 cm 

4.5 Conjunto Símbolo 190 vermelho e Símbolo de telefone na cor 

azul 31 x 10 cm 

31 cm 10 cm 

4.6 Conjunto 181 e Governo de Minas – Lateral Esquerda, Lateral 

Direita e Traseira  

24 cm 10 cm 

 

5 Unidade e Prefixo COMPRIMENTO LARGURA 

5.1 Unidade e Prefixo com posicionamento alinhado nas 

laterais, na cor branca – Lateral Esquerda e Direita.   

80 cm 10 cm 

5.2 Unidade e Prefixo com posicionamento superior e 

inferior, na cor Azul – Traseira. 

40 cm 15 cm 

5.3 Prefixo na cor vermelha – Teto. 100 cm 25 cm 
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ANEXO VIII – NI –DAL 

 

Os itens de viaturas deverão seguir a NI- DAL respectiva: 

 

 

NI DAL 23.09.117 – MOTO PATRULHA ESPECIALIZADA OFF ROAD 500cc 

 
Motocicleta mínimo 500cc modelo 

Off Road 

 SIAD: 1392492 

Aprovada  

21/07/09 

 

2ª Revisão  

16/01/15 

 

1 OBJETIVO 

Esta norma fixa a característica e a especificação básicas da viatura policial motocicleta modelo “Off-

Road” com no mínimo 500cc para emprego em diferentes tipos de terrenos “uso misto”, e as 

condições mínimas exigíveis para aceitação e/ou recebimento pela Polícia Militar de Minas Gerais – 

PMMG. 

 

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta norma tem sua aplicação no âmbito da PMMG, para especificação, aceitação e/ou recebimento 

da viatura policial motocicleta modelo “Off Road” com no mínimo 500cc para emprego em 

diferentes tipos de terrenos “uso misto”, utilizada pela Instituição. 

 

3 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade pela revisão desta norma é da DAL. 

 

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

4.1 NBR 5426 Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – procedimentos. 

 

5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

5.1 NBR 5425 Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade. 

5.2 NBR 5427 Guia para utilização da norma NBR 5426. 
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6 SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

DAL Diretoria de Apoio Logístico 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia 

NBR Norma Brasileira Registrada  

PMMG Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

7 CONDIÇÕES GERAIS 

7.1 Veículo motocicleta modelo “Off-Road” com no mínimo 500cc, na cor branca, adesivada com 

faixas nas cores heráldicas na PMMG e logomarca da Instituição, para uso no policiamento ostensivo, 

rodoviário e ambiental. 

7.2 Veículo zero Km, fabricado no máximo seis meses anteriores à da data de expedição da nota 

fiscal, com modelo correspondente à data da emissão da nota fiscal e da linha de produção da 

montadora. 

 

8 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

8.1 Cor 

Veículo pintado na cor branca original de fábrica e de linha de produção. 

8.2 Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme anexo. 

8.3 Motor 

8.3.1 Cilindrada mínima: 500cc. 

8.3.2 Motor de quatro tempos, monocilíndrico conforme linha de produção do fabricante. 

8.3.3 Sistema de partida: elétrica (motor de partida). 

8.3.4 Sistema de alimentação: injeção eletrônica. 

8.3.5 Combustível: FLEX (gasolina e álcool) ou gasolina.  

8.4 Tanque de combustível 

8.4.1 Capacidade mínima de 14 litros incluindo reserva. 

8.4.2 A capacidade de combustível do tanque deverá ter uma autonomia para a motocicleta de no 

mínimo 300 km. 

8.5 Sistema de freio 

8.5.1 Dianteiro: conforme linha de produção. 
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8.5.2 Traseiro: conforme linha de produção. 

8.6 Suspensão 

8.6.1 Conforme linha de produção  

8.6.1.1 Dianteira: através de garfo telescópico.  

8.6.1.2 Traseira: Pro link, Monoamortecida ou sistema semelhante. 

8.6.1.3 Rodas raiadas  

8.7 Sistema elétrico 

8.7.1 Ignição: eletrônica 

8.7.2 Bateria: 12 volts com no mínimo 8,0 Ah, marca da linha de produção. 

8.7.3 Farol com lâmpada halógena ou conforme linha de produção. 

8.8 Forração do banco 

8.8.1 Banco encapado em courvin automotivo na cor preta. 

8.9 Equipamentos obrigatórios e acessórios 

8.9.1 Equipamentos obrigatórios de fábrica  em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro 

e legislação vigente.  

8.9.2 Protetor de perna (mata-cachorro). 

8.9.3 Um kit de parafusos para afixação da placa. 

8.9.4 Baú em plástico injetado na cor preta, de material não poroso, com sistema de tranca e chave, 

removível, fixado no bagageiro. O material não poroso se justifica pela necessidade de fixação de 

adesivos de grafismos da Instituição, sem utilização de parafusos ou arrebites ou qualquer outro meio 

de fixação diverso da plotagem, conforme anexo. 

8.9.5 A pedaleira traseira não deverá ser retirada para fixação do baú.  

8.9.6 Bagageiro para fixação do baú para transporte de materiais.  

8.9.7 Um par de antena fixa para proteção contra linha de cerol. 

8.9.8 Sinalizador acústico visual para motocicletas, conforme anexo. 

8.9.9 Um capacete de motociclista, conforme anexo.  

8.9.10 Um suporte para acondicionamento de bastão tonfa na lateral da moto, contando com grampos 

de metal e velcro para fixação complemetar do instrumento. 

8.9.11 A viatura deverá ser entregue com ½ (meio) tanque de combustível. Tal solicitação se justifica 

na necessidade de movimentação/funcionamento das viaturas no pátio do CMI. 
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8.9.12 Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigido 

e/ou previsto nesta norma, deverão ser mantidos. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens 

comprovadamente necessários à adaptação dos equipamentos previstos nesta norma, devidamente 

justificado formalmente. 

 

9 GARANTIA 

9.1 Veículo 

Garantia do fabricante mínima de 12 (doze) meses, independente de quilometragem. 

9.2  Conjunto sinalizador acústico visual 

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. 

9.3 Grafismos 

Garantia mínima de 05 (Cinco) anos. 

 

10 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

10.1 Oferecer assistência técnica em todo o Estado de Minas Gerais, inclusive para as revisões 

programadas no manual do fabricante, sendo que em cada Região, coordenada pelos Comandos 

Regionais da Polícia Militar, deverá ter, no mínimo, uma oficina com assistência técnica autorizada 

para os veículos adquiridos, ou no máximo 100 Km de distância da sede da Região.  

10.1.1 Quando solicitada, a Contratada deverá indicar a concessionária e/ou oficina credenciada, em 

condições de participar de processo licitatório, que irá prestar o serviço de manutenção durante o 

período de garantia, observada a distância máxima prevista no item anterior. 

10.2 A empresa vencedora do processo licitatório deverá oferecer um curso, em escolas 

especializadas ou na própria empresa para treinamento dos mecânicos da PMMG, na proporção de 

01 (uma) vaga para cada 10 (dez) viaturas adquiridas. 

10.2.1 O curso deverá, quando exigido pela Instituição, fornecer um treinamento em uma 

concessionária, oficina, representante autorizada, com carga horária mínima de 16 horas de duração, 

sendo a sua grade curricular apresentada pela própria empresa vencedora do certame, contemplando, 

no mínimo, informações sobre às características de cada veículo, abrangendo suas inovações 

tecnológicas, sistema de injeção, transmissão, suspensão, freios, alimentação e arrefecimento.  

10.3 Assistência técnica para o conjunto sinalizador acústico visual em Minas Gerais. 
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11 LOCAL DE ENTREGA 

Os veículos deverão ser entregues no Centro de Motomecanização e Intendência (CMI) da Diretoria 

de Apoio Logístico da Polícia Militar de Minas Gerais, sito à Av. Amazonas, 6455, Bairro Gameleira, 

Belo Horizonte - MG. 

 

12 PLANOS DE AMOSTRAGEM 

Para fins de realização de inspeção e testes de desempenho, deverão ser apresentadas as seguintes 

amostras: 

12.1 Apresentação de protótipo 

12.1.1 Antes de iniciar a produção dos veículos adquiridos pelo Estado, a empresa vencedora deverá 

apresentar um protótipo do veículo, com as transformações previstas nesta norma.  

12.1.2 Os custos do transporte da equipe da Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de 

Materiais - CPARM, até o local da vistoria do protótipo, será por conta da empresa vencedora. 

12.1.3 No momento da inspeção, deverá também fazer se presente, um representante da montadora 

do veículo, visando a garantia do produto acabado e seu respectivo pós venda.  

12.2 No Recebimento 

12.2.1 Cada lote entregue será inspecionado em sua totalidade. 

12.2.2 Outros planos de amostragem poderão ser previstos de acordo com a conveniência 

administrativa, especialmente nos casos em que se deseja maior ou menor severidade na inspeção, 

maior celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios. 

 

13 INSPEÇÕES 

13.1 Tolerâncias e Permissões 

13.1.1 Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam de 

forma direta ou indireta alterar as características normais do veículo ou inviabilizar o seu uso no 

policiamento ou atividades da PMMG.  

13.1.2 A ocorrência de um defeito crítico implicará na devolução do veículo ao fornecedor para 

solução da irregularidade. 

13.1.3 Poderá ser realizada, em casos excepcionais, inspeção metrológica. 

13.2 Itens de verificação 

13.2.1 No recebimento dos veículos serão realizadas inspeções para verificação dos seguintes 

defeitos críticos: 
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13.2.1.1 Existência rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo. 

13.2.1.2 Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados no veículo. 

13.2.1.3 Aspecto geral das lanternas de setas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis 

defeitos, trincas ou quebras. 

13.2.1.4 Funcionamento anormal de qualquer lâmpada. 

13.2.1.5 Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos. 

13.2.1.6 Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante. 

13.2.1.7 Inexistência de equipamentos obrigatórios de fábrica (kit de ferramentas). 

13.2.1.8 Forração do banco em desacordo com o previsto nesta norma. 

13.2.1.9 Funcionamento anormal do motor do veículo. 

13.2.1.10 Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores. 

13.2.1.11 Existência de todos os acessórios listados nesta norma em perfeitas condições de uso e 

dentro do especificado. 

13.2.1.12 Pedaleira do garupeiro não poderá ser inutilizada pelo bagageiro. 

13.2.1.13 Outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veículo ou 

que resultem em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto para o fim a 

que se destina. 

13.2.1.14 A motocicleta ofertada deverá ter sido aprovada pela Polícia Militar de Minas Gerais, após 

teste de utilização pelos profissionais da Instituição, por um período mínimo de 60 dias. Este teste 

não será necessário para aquelas motocicletas na cilindrada da referida norma, já existentes na frota 

da Corporação. 

 

14 ENSAIOS 

Testes em laboratórios especializados podem ser realizados caso a comissão de avaliação e 

recebimento de materiais julgue necessário a sua realização. 

 

15 ACEITAÇÃO 

Os veículos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitados. 
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NI DAL 23.09.125 – MOTO PATRULHA BÁSICA OFF ROAD 300cc 

 

Motocicleta com no mínimo 290cc modelo Off Road 

Código SIAD: 1392484 

 

Aprovada em 

21/07/09 

 

1ª Revisão 

16/01/15 

 

 

1 OBJETIVO 

Esta norma fixa a característica e a especificação básicas da viatura policial motocicleta modelo “Off-

Road” com no mínimo 290cc para emprego em diferentes tipos de terrenos “uso misto”, e as 

condições mínimas exigíveis para aceitação e/ou recebimento, pela Polícia Militar de Minas Gerais 

– PMMG. 

 

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta norma tem sua aplicação no âmbito da PMMG, para especificação, aceitação e/ou recebimento 

da viatura policial motocicleta modelo “Off Road” com no mínimo 290cc para emprego em 

diferentes tipos de terrenos “uso misto”, utilizada pela Instituição. 

 

3 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade pela revisão desta norma é da DAL. 

 

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

4.1 NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – 

procedimentos. 

 

5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

5.1 NBR 5425 - Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade. 

5.2 NBR 5427 - Guia para utilização da norma NBR 5426. 

 

6 SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

DAL Diretoria de Apoio Logístico 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia 
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NBR Norma Brasileira Registrada  

PMMG Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

 

7 CONDIÇÕES GERAIS 

7.1 Veículo motocicleta modelo “Off Road” 290cc, na cor branca, adesivada com faixas nas cores 

heráldicas na PMMG e logomarca da Instituição, para uso no policiamento ostensivo geral, 

rodoviário e ambiental. 

7.2 Veículo zero Km, fabricado no máximo seis meses anteriores à da data de expedição da nota 

fiscal, com modelo correspondente à data da emissão da nota fiscal e da linha de produção da 

montadora. 

 

8 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

8.1 Cor 

Veículo pintado na cor branca original de fábrica e de linha de produção. 

8.2 Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme anexo. 

8.3 Motor  

8.3.1 Cilindrada mínima: 290 cc. 

8.3.2 Motor de quatro tempos, monocilíndrico conforme linha de produção do fabricante. 

8.3.3 Sistema de partida: elétrica (motor de partida). 

8.3.4 Sistema de alimentação: injeção eletrônica. 

8.3.5 Combustível: FLEX (gasolina e álcool) 

8.4 Tanque de combustível 

8.4.1 Capacidade mínima de 12 litros incluindo reserva. 

8.4.2 Deverá ser pintado na cor branca original de fábrica, conforme padrão da Polícia Militar. 

8.4.3 A capacidade de combustível do tanque deverá ter uma autonomia para a motocicleta de no 

mínimo 300 km. 

8.5 Sistema de freio 

8.5.1 Dianteiro: conforme linha de produção. 

8.5.2 Traseiro: conforme linha de produção. 

8.6 Suspensão 

8.6.1 De serviço conforme linha de produção. 
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8.6.2 Dianteira: através de garfo telescópico. 

8.6.3 Traseira: Pro link, Monoamortecida ou sistema semelhante. 

8.7 Sistema elétrico: 

8.7.1 Ignição: eletrônica 

8.7.2 Bateria: 12 volts com no mínimo 4,0 Ah, marca da linha de produção. 

8.7.3 Farol: com lâmpada halógena ou conforme linha de produção. 

8.8 Forração do banco 

8.8.1 Banco encapado em courvin automotivo na cor preta. 

8.9 Equipamentos obrigatórios e acessórios 

8.9.1 Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e 

legislação vigente. 

8.9.2 Protetor de perna (mata-cachorro). 

8.9.3 Um kit de parafusos para afixação da placa. 

8.9.4 Baú em plástico injetado na cor preta, de material não poroso, com sistema de tranca e chave, 

removível, fixado no bagageiro. O material não poroso se justifica pela necessidade de fixação de 

adesivos de grafismos da Instituição, sem utilização de parafusos ou arrebites ou qualquer outro meio 

de fixação diverso da plotagem, conforme anexo. 

8.9.5 A pedaleira traseira não deverá ser retirada para fixação do baú.  

8.9.6 Bagageiro para fixação do baú para transporte de materiais.  

8.9.7 Um par de antena fixa para proteção contra linha de cerol. 

8.9.8 Sinalizador acústico visual para motocicletas, conforme anexo. 

8.9.9 Um capacete de motociclista, conforme anexo.  

8.9.10 Um suporte para acondicionamento de bastão tonfa na lateral da moto. 

8.9.11 A viatura deverá ser entregue com ½ (meio) tanque de combustível. Tal solicitação se justifica 

na necessidade de movimentação/funcionamento das viaturas no pátio do CMI. 

8.9.12 Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigido 

e/ou previsto nesta norma, deverão ser mantidos. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens 

comprovadamente necessários à adaptação dos equipamentos previstos nesta norma, devidamente 

justificado formalmente. 
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9 GARANTIA 

9.1 Veículo 

Garantia do fabricante mínima de 12 (doze) meses, independente de quilometragem. 

9.2 Conjunto sinalizador acústico visual 

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. 

9.3 Grafismos 

Garantia mínima de 05 (Cinco) anos. 

 

10 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

10.1 Oferecer assistência técnica em todo o Estado de Minas Gerais, inclusive para as revisões 

programadas no manual do fabricante, sendo que em cada Região, coordenada pelos Comandos 

Regionais da Polícia Militar, deverá ter, no mínimo, uma oficina com assistência técnica autorizada 

para os veículos adquiridos, ou no máximo 100 Km de distância da sede da Região.  

10.1.1 Quando solicitada, a Contratada  deverá indicar a concessionária e/ou oficina credenciada, em 

condições de participar de processo licitatório, que irá prestar o serviço de manutenção durante o 

período de garantia, observada a distância máxima prevista no item anterior. 

10.2 A empresa vencedora do processo licitatório deverá oferecer um curso, em escolas 

especializadas ou na própria empresa para treinamento dos mecânicos da PMMG, na proporção de 1 

(uma) vaga para cada 10 (dez) viaturas adquiridas. 

10.2.1 O curso deverá, quando exigido pela Instituição, fornecer um treinamento em uma 

concessionária, oficina, representante autorizada, com carga horária mínima de 16 horas de duração, 

sendo a sua grade curricular apresentada pela própria empresa vencedora do certame, contemplando, 

no mínimo, informações sobre às características de cada veículo, abrangendo suas inovações 

tecnológicas, sistema de injeção, transmissão, suspensão, freios, alimentação e arrefecimento.  

10.3 Assistência técnica para o conjunto sinalizador acústico visual em Minas Gerais. 

 

11 LOCAL DE ENTREGA 

Os veículos deverão ser entregues no Centro de Motomecanização e Intendência (CMI) da Diretoria 

de Apoio Logístico da Polícia Militar de Minas Gerais, sito à Av. Amazonas, 6455, Bairro Gameleira, 

Belo Horizonte - MG. 
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12 PLANOS DE AMOSTRAGEM 

Para fins de realização de inspeção e testes de desempenho, deverão ser apresentadas as seguintes 

amostras: 

12.1 Apresentação de protótipo 

12.1.1 Antes de iniciar a produção dos veículos adquiridos pelo Estado, a empresa vencedora deverá 

apresentar um protótipo do veículo, com as transformações previstas nesta norma.  

12.1.2 Os custos do transporte da equipe da Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de 

Materiais - CPARM, até o local da vistoria do protótipo, será por conta da empresa vencedora. 

12.1.3 No momento da inspeção, deverá também fazer se presente, um representante da montadora 

do veículo, visando a garantia do produto acabado e seu respectivo pós venda.  

12.2 No Recebimento 

12.2.1 - Cada lote entregue será inspecionado em sua totalidade. 

12.2.2 - Outros planos de amostragem poderão ser previstos de acordo com a conveniência 

administrativa, especialmente nos casos em que se deseja maior ou menor severidade na inspeção, 

maior celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios. 

 

13 INSPEÇÕES 

13.1 Tolerâncias e Permissões 

13.1.1 Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam de 

forma direta ou indireta alterar as características normais do veículo ou inviabilizar o seu uso no 

policiamento ou atividades da PMMG.  

13.1.2 A ocorrência de um defeito crítico implicará na devolução do veículo ao fornecedor para 

solução da irregularidade. 

13.1.3 Poderá ser realizada, em casos excepcionais, inspeção metrológica. 

13.2 Itens de verificação 

13.2.1 No recebimento dos veículos serão realizadas inspeções para verificação dos seguintes 

defeitos críticos: 

13.2.1.1 Existência rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo. 

13.2.1.2 Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados no veículo. 

13.2.1.3 Aspecto geral das lanternas de setas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis 

defeitos, trincas ou quebras. 

13.2.1.4 Funcionamento anormal de qualquer lâmpada. 
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13.2.1.5 Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos. 

13.2.1.6 Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante. 

13.2.1.7  Inexistência de equipamentos obrigatórios de fábrica (kit de ferramentas). 

13.2.1.8 Forração do banco em desacordo com o previsto nesta norma. 

13.2.1.9 Funcionamento anormal do motor do veículo. 

13.2.1.10 Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores. 

13.2.1.11 Existência de todos os acessórios listados nesta norma em perfeitas condições de uso e 

dentro do especificado. 

13.2.1.12 Pedaleira do garupeiro não poderá ser inutilizada pelo bagageiro. 

13.2.1.13 Outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veículo ou 

que resultem em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto para o fim a 

que se destina. 

13.2.1.14 A motocicleta ofertada deverá ter sido aprovada pela Polícia Militar de Minas Gerais, após 

teste de utilização pelos profissionais da Instituição, por um período mínimo de 60 dias. Este teste 

não será necessário para aquelas motocicletas na cilindrada da referida norma, já existentes na frota 

da Corporação. 

14 ENSAIOS 

Testes em laboratórios especializados podem ser realizados caso a comissão de avaliação e 

recebimento de materiais julgue necessário a sua realização. 

15 ACEITAÇÃO 

Os veículos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma  serão rejeitados. 

 

NI DAL 23.07.134 CAMINHÃO ¾ PRANCHA, COM RÁDIO TRANSCEPTOR MÓVEL 

DIGITAL. 

  

Caminhão ¾ Prancha com Rádio Transceptor 

móvel digital Embarcado 

  

SIAD: 1392298 

Aprovada 

26mar07 

4ª Revisão  

12Jan16 

1. OBJETIVO 

Esta especificação visa a aquisição de um caminhão ¾ de médio porte, com rádio 

transceptor móvel digital embarcado, GPS localizador, equipado com prancha, nas 

condições mínimas exigíveis, para aceitação e/ou recebimento, pela Polícia Militar de 

Minas Gerais – PMMG. 
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2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta norma tem sua aplicação no âmbito das Unidades do complexo logístico da PMMG, 

para especificação, aceitação e/ou recebimento de um caminhão ¾, de médio porte, com 

rádio transceptor móvel digital, GPS localizador, equipado com prancha para remoção de 

uma viatura de quatro rodas e uma motocicleta a ser utilizado na Instituição. 

3.  RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade pela revisão desta norma é da DAL. 

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

NBR 5426 – Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – 

procedimentos. 

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

NBR 5425 – Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade; 

NBR 5427 – Guia para utilização da norma  NBR 5426; 

6. SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

DAL – Diretoria de Apoio Logístico 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia 

NBR – Norma Brasileira Registrada  

PMMG – Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

 

7.1 Veículo de médio porte, tipo caminhão ¾, na cor branca, com predisposição para instalação de 

rádio transceptor móvel digital, GPS localizador, adesivada com faixas nas cores heráldicas na 

PMMG e logomarca da Instituição e do Estado de Minas Gerais, equipado com uma prancha para 

remoção de uma viatura de quatro rodas e uma motocicleta, medindo no mínimo de 6.000 mm, 

para uso no policiamento ostensivo, de trânsito e ambiental. 

7.2 Veículo 0 (ZERO) Km, fabricado no máximo a seis meses da data da emissão da nota fiscal, 

com modelo correspondente  à linha de produção comercial. 
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8. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

8.1  Cor 

Veículo pintado na cor branca original de fábrica e de linha de produção. 

8.2 Motor do veículo: 

8.2.1 Potência mínima de 156cv; 

8.2.2 Mínimo de 04 (quatro) em linha, turbo e intercooler. 

8.2.3 Cilindrada: mínima de 3.800 cc; 

8.2.4 Alimentação: diesel, com injeção eletrônica, conforme normas ambientais que regulam a 

emissão de poluentes. 

8.3 Marchas: 

8.3.1 no mínimo 05 marchas à frente, sincronizadas, e uma ré; 

8.3.2 embreagem com acionamento hidráulico; 

8.3.3 tomada de força. 

8.4 Eixo / Tração: 

8.4.1 Dianteiro simples; 

8.4.2 Traseiro motriz tipo carga central – 4x2. 

8.5  Sistema de freio: 

8.5.1 de serviço: hidráulico, de duplo circuito independente, reservatório de ar, na dianteira e 

traseira disco ou tambor, conforme a linha de produção normal. 

8.5.2 freio de estacionamento: tipo câmara de molas acumuladora, acionada pneumaticamente, 

com atuação nas rodas traseiras, conforme a linha de produção normal. 

8.6   Rodagem: 

Conforme linha de produção do fabricante, com todos os pneus e rodas completos, incluindo o estepe. 

8.7   Suspensão: 

8.7.1 suspensão dianteira: eixo rígido, (feixes de molas) molas semi-elípticas de duplo estágio, 

amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, normal de série; 

8.7.2 suspensão traseira: eixo rígido motriz, (feixe de molas), molas principais semi-elípticas de 

ação progressiva, com molas auxiliares parabólicas e amortecedores hidráulicos telescópicos de 

dupla ação, barra estabilizadora, normal de série.  

8.8 Direção: 

Com acionamento hidráulico, de linha de produção.  

8.09 Sistema elétrico: 

Bateria: 12 V e mínimo de 100 amperes. 

8.10 Dimensões: 

8.10.1 bitola do eixo dianteiro, no mínimo de 1.700 mm; 

8.10.2 bitola do eixo traseiro, no mínimo de 1.660 mm; 

8.10.3 vão livre dianteiro, no mínimo de 213 mm; 

8.10.4 vão livre traseiro, no mínimo de 180 mm; 

8.10.5 distância entre eixos, mínima de 4.300 mm de fábrica; 
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8.11 Cabine: 

Avançada em chapa de aço. 

8.12 Acabamento interno do veículo: 

8.12.1 bancos encapados em courvim automotivo, com reforços nas áreas de maior desgaste (aba 

lateral do encosto dos bancos interno do veículo); 

8.12.2 piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta; 

8.12.3   portas forradas em material lavável e impermeável, na cor do acabamento interno do veículo; 

8.13 Equipamentos obrigatórios e acessórios 

8.13.1 Equipamentos obrigatórios de fábrica (pneus com roda estepe, triângulo, chave de roda, 

macaco hidráulico e cinto de segurança). 

8.13.2 Extintor de incêndio veicular à base de Pó Químico Seco (PQS) (ABC), com validade de 

cinco anos; 

8.13.3 Cintos de segurança retrátil de três pontos com ajuste de altura nos bancos laterais e com 

central abdominal. 

8.13.4 Banco do motorista com regulagem de altura e encosto. 

8.13.5 Tomada 12 V, com fusível compatível para uso do farol de manejo. 

8.13.6 Tanque de combustível em material plástico com capacidade de no mínimo 250 litros. 

8.13.7 Lanterna central no teto do veículo, conforme linha de produção. 

8.13.8 Encosto de cabeça conforme linha de produção. 

8.13.9 Tacógrafo (registrador instantâneo de velocidade) com caixa contendo 50 discos 

sobressalentes. 

8.13.10 Rodoar para todas as rodas. 

8.13.11 Os 03 (três) maleiros laterais deverão ser entregues com os seus respectivos cadeados de no 

mínimo 35 mm, ou sistema de tranca com chave. Os maleiros externos nas laterais do chassi serão 

destinados a guarda dos materiais de remoção de veículos e caixa de ferramentas. 

8.13.12 01 (um) jogo de tapete bandeja para a cabine. 

8.13.13 Modulo Sinalizador acústico visual e rádio transceptor móvel digital instalado no painel do 

veículo, caso haja espaço disponível, ou Console superior para fixação do transceptor VHF/FM e 

módulo do sinalizador acústico visual, situado na parte interna da cabine acima do pára-brisa 

dianteiro, na frente dos bancos dianteiros em toda sua extensão. 

8.13.14 Corote com capacidade mínima de 20 litros de água. 

8.13.15 Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme anexo. 

8.13.16 Conjunto sinalizador acústico visual, conforme anexo. 

8.13.17 Rádio transceptor móvel digital, conforme anexo.. 

8.13.18 GPS localizador, conforme anexo. 

8.13.19 01 (um) kit de parafusos para fixação das placas. 

8.13.20 Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido. 
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8.13.21 A viatura deverá ser entregue com ½ (meio) tanque de combustível. Tal solicitação se 

justifica na necessidade de movimentação/funcionamento das viaturas no pátio do CMI.  

8.13.22 O item opcional/acessório da linha de produção previsto no veiculo ofertado, mesmo que não 

constante nesta norma, deverá ser mantido. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens 

necessários à adaptação, prevista nesta norma. 

9. CAPACIDADE 

9.1 Carga: útil mais equipamento de no mínimo 5.000 Kg; 

9.2 Peso Bruto Total (PBT): mínimo de 8.000 Kg. 

10.  EQUIPAMENTO PRANCHA HIDRÁULICA 

10.1 Características Construtivas 

Prancha: construída em perfis de chapa de aço SAE 1020, dobradas a frio; 

Plataforma: construída com 6.000 mm de comprimento x 2.300 mm de largura. A plataforma da 

prancha terá deslizante através de um cilindro hidráulico horizontal, inclinável através de um 

cilindro hidráulico em ângulo para o transporte de um veículo com capacidade de 3.500kg. A 

traseira será equipada com saia envolvente, para choque com pintura em faixa zebrada. Base 

dianteira da plataforma será rebaixada para fixação do guincho hidráulico; diversos furos para 

fixação das cintas de amarração e calços de rodas; 

Guincho: a prancha deverá vir equipada com um guincho hidráulico, com capacidade mínima de 

tração de 4.000 kg, com 20 metros de cabo de aço 3/8’ (polegadas) e gancho para o carregamento 

do veículo sobre a plataforma. Deverá ser fornecido laudo técnico do cabo de aço. O guincho será 

acionado através de controle remoto sem fio e alavanca localizada na caixa de controle; 

Comando hidráulico: será composto de no mínimo de três corpos com alavancas para acionamento 

de 01 cilindro horizontal de deslocamento da plataforma, 02 (dois) cilindros vertical de elevação da 

plataforma. Mínimo de (01) um corpo para acionamento do guincho hidráulico, sendo que um é 

com acionamento elétrico. O comando hidráulico deverá ter iluminação interna em sua caixa de 

comando. Deverá possuir reservatório de óleo com visor de nível o comando hidráulico; 

Tomada de força acoplada à caixa de câmbio do caminhão com acionamento eletro pneumático;  

A prancha deverá ser equipada com sinalizador “giroflex”, conforme anexo “A” desta norma. O 

sinalizador deverá ser fixado sobre um malhal ou santo antônio, que será fixado no chassi 

independente da prancha. Sinaleiras traseiras do próprio veículo embutida em uma saia traseira 

envolvente. 

Deverá ser fornecidos um jogo de kit para transporte de motos e veículos. Cada kit será composto 

por duas cintas de amarração de 01 (uma) moto e 04 (quatro) cintas de amarração de veículo. Além 

deste deverá ser fornecido um outro jogo de kit reserva para moto e veículo. As cintas de 

amarração da rodas deverão possuir um laudo técnico; 

Como acessórios para a prancha deverá ser fornecido: 

- 02 calços para ancoragem das rodas; 

- Uma caixa de ferramentas, instalada na parte interna inferior do malhal; 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

SUBSECRTARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 
 

Página 196 de 309 

- 04 cones de sinalização; 

- 01 farol de manejo localizado no malhal; 

- 01 patesca de direcionamento do cabo de aço; 

- 01 gancho duplo para acoplamento ao cabo de aço; 

- pára-lamas envolvendo o rodado duplo traseiro, com lameiros de borracha traseiros;  

- engate rápido com mangueira sanfonada com bico para encher pneu. A mangueira estendida terá a 

medida mínima de 10 metros.  

A prancha será pintada na cor branca, da mesma cor do fabricante do caminhão devendo ser 

preparada com jateamento abrasivo, pintura em fundo especial anti-corrosivo e acabamento em PU 

na cor solicitada; 

 Instalação elétrica da prancha, conforme normas CNT (adequação na posição das lanternas 

traseiras);  

Pára-choque conforme as normas estabelecidas pela Resolução 152/03 do DENATRAN, com 

degrau e adequação total do chassi (alongamento traseiro das longarinas do veículo), devendo 

possuir acionamento hidráulico, o que possibilita a entrada do caminhão em locais difíceis, sendo 

permitido à elevação do pára-choque traseiro. 

Adesivos refletivos e componentes requeridos pela legislação de trânsito, conforme regula a 

resolução nº105/99 do CONTRAN;  

A empresa para fabricar a prancha, deverá ter autorização junto ao DENATRAN, para cadastro de 

veículo novo atendendo o cadastramento autorizado pelo CAT (Certificado de Adequação 

Técnica).    

11. GARANTIA 

11.1  Veículo: 

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses ou 50.000 (cinqüenta mil) Km; 

11.2 Grafismos: 

Garantia mínima de 03 (três) anos; 

11.3  Prancha: 

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses; 

 

11.4Conjunto Sinalizador Acústico Visual: 

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses; 

12 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

a) Oferecer assistência técnica em todo o Estado de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, 

deverá ter, no mínimo, uma oficina com assistência técnica autorizada para os veículos 

adquiridos.  
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b) Assistência técnica para o conjunto sinalizado acústico visual em Minas Gerais. 

c) A empresa fabricante da prancha deverá oferecer um treinamento para no mínimo 10 

policiais.  

13 ENTREGA TÉCNICA 

O fornecedor deverá promover a entrega técnica do veículo, quando deverá proporcionar 

treinamento necessário e compatível com as necessidades dos usuários para a utilização e 

manutenção preventiva do veículo. 

 

 14. DO LOCAL DE ENTREGA 

Os veículos deverão ser entregues no Centro de Motomecanização e Intendência (CMI) da 

Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar de Minas Gerais, sito à Av. Amazonas, 6455, 

Bairro Gameleira, Belo Horizonte – MG 

 

15. PLANOS DE AMOSTRAGEM 

Para fins de realização de inspeção visual e manual previstos nesta Norma, deverá ser 

apresentada a Unidade adquirida, que no ato do recebimento, serão inspecionadas em sua 

totalidade. 

Outros planos de amostragem poderão ser previsto de acordo com a conveniência 

administrativa, especialmente nos casos em que se deseja maior ou menor severidade na 

inspeção, maio celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios. 

 

16. INSPEÇÃO VISUAL E MANUAL DO CONJUNTO 

A inspeção poderá ser realizada durante a fabricação e/ou no produto acabado devendo o 

fornecedor prover todos os recursos necessários. 

16.1 Tolerância e Permissões 

Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam de forma 

direta ou indireta alterar as características normais do veículo ou inviabilizar o seu uso no 

policiamento ou atividades da PMMG. 

A ocorrência de um defeito crítico implicará na devolução do veículo ao fornecedor 

para solução da irregularidade. 

16.2 Itens de verificação 
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16.2.1 No recebimento dos veículos deverá ser realizada uma inspeção visual e manual, 

para verificação dos seguintes defeitos críticos: existência rugas, bolhas ou diferenças na 

pintura do veículo; 

16.2.2  existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo; 

16.2.3  aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis 

defeitos, trincas ou quebras; 

16.2.4  funcionamento anormal de qualquer lâmpada; 

16.2.5  ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas 

e etiquetas no veículo; 

16.2.6  funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos; 

16.2.7 nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante; 

16.2.8 nível de óleo da direção hidráulica (quando houver) fora do estabelecido pelo 

fabricante; 

16.2.9  nível de água do sistema de arrefecimento e do limpador de pára-brisa fora do 

estabelecido pelo fabricante; 

16.2.10 nível do fluído de freio no reservatório fora do estabelecido pelo fabricante; 

16.2.11 ausência de quaisquer equipamentos obrigatórios de fábrica (macaco, chave de 

roda, triângulo de segurança, cinto de segurança, pneu estepe, extintor de incêndio); 

16.2.12 forração dos bancos em desacordo com o previsto na presente norma, e ausência 

dos encostos de cabeça nos bancos dianteiro e traseiro; 

16.2.13 forração do teto, portas e assoalho fora do especificado na presente norma e não 

estão danificados; 

16.2.14 funcionamento anormal do conjunto acústico visual e do amplificador de som e da 

sirene; 

16.2.15 funcionamento e fixação anormal das máquinas de acionamento dos vidros, trancas 

e puxadores das portas; 

16.2.16 funcionamento anormal do sistema de ar forçado (ventilação interna / difusores de 

ar); 

16.2.17 funcionamento anormal do motor do veículo; 

16.2.18 danos ou ausência das borrachas das portas e tampa traseira; 

16.2.19 inconformidade da cela, das adaptações e dos acessórios com as especificações 

apresentadas na presente norma; 

16.2.20 existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores; 

16.2.21 ausência ou má fixação dos limitadores de portas; 

16.2.22 ausência ou má fixação das alças do teto e dos retrovisores; 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

SUBSECRTARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 
 

Página 199 de 309 

16.2.23 outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do 

veículo ou que resultem  em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de 

produto par ao fim a que se destina; 

16.2.24 funcionamento anormal da prancha, bem como falta de qualquer componente e 

acessório. 

17. ENSAIOS 

Testes em laboratórios especializados podem ser realizados caso a comissão de avaliação e 

recebimento de materiais julgue necessária a sua realização. 

18. DA ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

18.1 Aceitação 

O equipamento será aceito quando: 

a) Os resultados da inspeção estão de acordo com os critérios estabelecidos nesta 

Especificação Técnica. 

b) Os resultados dos ensaios de recebimento estão compatíveis com os correspondentes dos 

demais de tipo e com os valores garantidos pelo fabricante na documentação relativa ao 

fornecimento. 

18.2 Rejeição 

Os veículos/equipamentos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma 

devem ser rejeitados. Nestes casos de rejeição do material adquirido, quando do 

recebimento, assiste o fornecedor o direito de ensaiar por si próprio e individualmente 

todos os componentes, eliminando os defeituosos e apresenta-lo para novos ensaios de 

recebimento na presença do comprador ou seu representante. 

 

NI DAL 23.13.146 – VTR MICROÔNIBUS, capacidade mínima de 27 passageiros, COM 

RÁDIO TRANSCEPTOR MÓVEL DIGITAL EMBARCADO 

  

Vtr Modelo Microônibus, 27 passageiros, com rádio 

transceptor móvel digital embarcado.  

 

 

 Criar Código SIAD: 262960 

Aprovada 

em: 

18/11/2003 

2ª Revisão 

12/01/2016 

 

1 OBJETIVO 

Esta norma fixa as características e as especificações básicas da viatura modelo microônibus, 

capacidade mínima de 27 passageiros, com rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS 

localizador, sinalizador luminoso (estrobo) e as condições mínimas exigíveis, para aceitação e/ou 

recebimento pela PMMG. 
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2 CAMPO DE APLICAÇÃO 

1. Esta norma tem sua aplicação no âmbito das Unidades da PMMG, para especificação, 

aceitação e/ou recebimento do veículo modelo microônibus, capacidade mínima de 27 

passageiros ( incluindo o motorista), com rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS 

localizador, para transporte de tropa com uso no policiamento ostensivo, de trânsito urbano, 

rodoviário e ambiental. 

 

3 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade pela revisão desta norma é da DAL. 

 

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

4.1  NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – procedimentos. 

 

5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

5.1 NBR 5425 - Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade. 

5.2 NBR 5427 - Guia para utilização da norma NBR 5426. 

5.3   NBR 15570- Transporte — Especificações técnicas para fabricação de veículos de 

características urbanas para transporte coletivo de passageiros. 

 

6 SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

DAL – Diretoria de Apoio Logístico 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia 

NBR – Norma Brasileira Registrada  

PMMG – Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

 

7 CONDIÇÕES GERAIS 

7.1 Veículo modelo microônibus, capacidade mínima de 27 passageiros (incluindo o 

motorista), com rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS localizador e sinalizador 

luminoso (estrobo), com mínimo de duas (02) saídas de emergência, na cor branca, adesivado 

com faixas nas cores heráldicas da PMMG e logomarca da Instituição, para uso no 

policiamento ostensivo, de trânsito urbano/rodoviário e ambiental. 

7.2 Veículo zero km, fabricado no máximo a seis meses da data da nota fiscal, com modelo no 

mínimo correspondente à data da emissão da nota fiscal e da linha de produção comercial. 
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8 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

8.1Motor do veículo 

8.1 Potência mínima de 150 cv. 

8.2 Cilindrada 

8.2.1 Conforme linha de produção. 

8.2.2 Cilindros: mínimo de 04 (quatro) em linha, turbo e intercooler. 

8.3 Sistema de injeção eletrônica. 

8.3.1 Alimentação diesel, conforme normas ambientais que regulam a emissão de poluentes. 

8.4 Número de Marchas / embreagem  

8.4.1 Mínimo de 05 (cinco) à frente e uma à ré. 

8.4.2 Embreagem, conforme linha de produção 

8.5 Tração 

8.5.1 Traseira 

8.6 Sistema de freio 

8.6.1 Pneumático para sistema de serviço e de estacionamento. 

8.6.2 Com sistema de freio SCAM ou similar a tambor na dianteira e traseira, acionado a AR com 

reservatório. 

8.6.3 Equipado com freio motor, com acionamento eletropneumático, tecla no painel e comando no 

acelerador/pedal de embreagem ou válvula no assoalho. 

8.7 Suspensão 

8.7.1 Conforme linha de produção. 

8.7.2 Com rodagem dupla na traseira, sendo pneus radiais sem câmara. 

8.8 Direção 

8.8.1 Hidráulica ou elétrica. 

8.9 Sistema elétrico 

8.9.1 Bateria: 12V mínimo de 100 ampères. 

8.9.2 Chave geral junto ao motorista. 

8.10 Bitola dianteira do chassi 

8.10.1 Mínimo de 1.800 mm. 

8.11 Peso Bruto total 

8.11.1 Mínimo 08.500 kg. 

8.12 Largura mínima da carroceria 

8.12.1 Mínima de 2.300 mm. 

8.13 Distância entre eixos 
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8.13.1 Mínima de 4.000 mm 

8.14 Largura mínima do chassi 

8.14.1 Conforme linha de Produção. 

8.15 Altura interna do assoalho ao teto 

8.15.1 Mínima de 1.900 mm. 

8.16 Capacidade 

8.16.1 Mínimo de 27 poltronas, mais (01) uma poltrona do motorista. 

8.17 Bancos e forração/revestimento interno do veículo 

8.17.1 Banco do motorista com encosto de cabeça, estofado, hidráulico com capacidade de ajuste 

para o motorista, incluindo ajuste do encosto e altura do assento, sendo encapados em courvim 

automotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste (abas laterais do encosto do banco), na cor 

preta. 

8.17.2  Assento dos passageiros: poltrona em polipropileno, modelo destinado ao uso de adultos.  

8.17.3 Corredor interno entre os bancos mínimo 700 mm. 

8.17.4 Espaço entre bancos mínimo 350 mm. 

8.17.5 Piso em alumínio antiderrapante, vedado, não absorvente e lavável. 

8.17.6 Porta: 01 unidade, com acionamento pneumático, com vidro em toda extensão, tipo urbano. 

A porta deverá possuir sistema de tranca externa. 

8.17.7 Revestimento interno: teto em chapas Formidur BP-Plus, laterais em chapa de alumínio 

corrugado. 

8.20.15 01 (um) tapete de borracha removível, para o motorista, além do piso. 

8.20.16 Chassi 

8.20.17Chassi novo ano/modelo de acordo com a fabricação no mínimo correspondente á data da 

nota fiscal e da linha de produção comercial ou mais recente conforme a data de entrega. 

8.21 Equipamentos obrigatórios e acessórios: 

8.21.1 Equipamentos obrigatórios de fábrica (pneu com roda estepe, triângulo, chave de roda, 

extintor de incêndio, cinto de segurança) e alça de segurança interna (teto) ou outro dispositivo 

instalado no veículo que tenha a mesma função da alça de segurança interna. 

8.12.2 Extintor de incêndio veicular à base de Pó Químico Seco (PQS) (ABC), com validade de cinco 

anos; 

8.21.3 Cinto de segurança retrátil de três pontos no banco do motorista dotado de sistema abdominal 

para os demais ocupantes.  

8.21.4 Retrovisor externo lado direito e esquerdo e interno central. 

8.21.5 Tomada 12 v, com fusível compatível para o uso do farol de manejo. 

8.21.6 Frisos laterais. 

8.21.7 Pega-mão ou outro dispositivo instalado no veículo que tenha a mesma função do pega-mão. 
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8.21.8 Porta pacote interno no lado direito e esquerdo (sobre os assentos dos passageiros), com 

profundidade mínima da porta pacote de 40 cm. 

8.21.9 Gancho ou pino parafuso para reboque na dianteira. 

8.21.10 Para-sol para motorista na cor do acabamento interno. 

8.21.11 Iluminação interna por lâminas de led's, disposta em toda a extensão central do veículo, 

protegida por luminária em acrílico de fácil manutenção com acionamento pelo painel do motorista. 

Iluminação interna na cabine de comando por led´s. 

8.21.12 Duas (02) escotilhas de ventilação no teto do veículo, com abertura multidirecional. 

8.21.13 Isolação Térmica do Veículo.  

8.21.14 Janelas amplas, panorâmicas, inteiriças, tipo rodoviário, com vidro fumê, móveis. 

8.21.15 Degraus da porta em alumínio com antiderrapante.  

8.21.16 Bagageiros externos, tipo baú, na traseira e lateral caso seja viável no projeto da carroceria. 

8.21.17 Porta estepe em um dos bagageiros com tranca. 

8.21.18 Terceira luz de freio. 

8.21.19 Tacógrafo (registrador inalterável de velocidade e tempo) e uma caixa contendo 50 

(cinquenta) discos sobressalentes. 

8.21.20 Saídas de emergência nas janelas conforme determinação do DENATRAN. 

8.21.21 Tanque de combustível em material plástico, com capacidade mínima de 150 litros. 

8.21.22 Indicativo de marcha-ré do tipo sonoro e visual, automaticamente acionado todas as vezes 

que for engatada a marcha ré da viatura. Sua capacidade sonora deverá atingir no máximo 87dB( 

decibéis). 

8.21.23 Rádio transceptor móvel digital, conforme anexo. 

8.21.24 GPS localizador, conforme anexo. 

8.21.25 Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme anexo. 

8.21.26 Sinalização Visual composto por ESTROBO NOS FARÓIS E LANTERNAS (QUASAR 

STROBE OU EXTREME). Kit Estrobo para faróis dianteiros e lanternas traseiras composto por mini 

sinalizadores com 3 Leds de alta potência na cor cristal, selados em formato circular, sincronizados 

face a face, na cor Branca com temperatura de cor de 6500ºK típico, capacidade luminosa de  no 

mínimo 350 Lumens para cada mini-sinalizador, tensão de aplicação: 12 a 14,7 Vcc, com base de 

silicone para garantir a estanqueidade dos faróis e lanternas onde serão instaladas as mesmas. No 

caso da forma dos faróis e lanternas não permitirem a instalação no seu interior, os mesmos 

sinalizadores poderão ser instalados na grade e/ou próximo dos faróis e lanternas, neste caso, sem 

lente semi-esférica. 

8.21.27 01 (um) kit de parafusos para fixação das placas. 

8.21.28 Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido ou fixação 

rígida, através de parafusos ou similar. 
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8.21.29 O veículo deverá ser entregue com 1/4 (um quarto) tanque de combustível. Tal solicitação 

se justifica na necessidade de movimentação/funcionamento das viaturas no pátio do CMI.  

8.21.30 O item opcional/acessório da linha de produção previsto no veículo ofertado, mesmo que 

não constante nesta norma, deverá ser mantido. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens 

necessários à adaptação, prevista nesta norma, devidamente justificado formalmente. 

 

9 GARANTIA 

9.1 Veículo e Chassi 

Garantia do fabricante mínima de 12 (doze) meses. 

9.2 Carroceria 

Garantia do encarroçador mínimo de 24 (vinte) meses. 

9.3 Grafismos 

Garantia mínima de 05 anos.  

 

10  ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

10.1 Oferecer assistência técnica em todo o Estado de Minas Gerais, inclusive para as revisões 

programadas no manual do fabricante, sendo que em cada Região, coordenada pelos Comandos 

Regionais da Polícia Militar, deverá ter, no mínimo, uma oficina com assistência técnica autorizada 

para os veículos adquiridos, ou no máximo 100 (cem) km de distância da sede da Região. 

10.2 A empresa vencedora do processo licitatório deverá oferecer um curso, em escolas 

especializadas ou na própria empresa para treinamento dos mecânicos da PMMG, na proporção de 1 

(uma) vaga para cada 10 (dez) viaturas adquiridas. 

10.3 Assistência técnica para o conjunto sinalizador acústico visual em Minas Gerais. 

 

11 DO LOCAL DE ENTREGA 

O veículo deverá ser entregue no Centro de Motomecanização e Intendência (CMI) da 

Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar de Minas Gerais, sito à Av. Amazonas, 

6455, Bairro Gameleira, Belo Horizonte -  MG. 

 

12 PLANOS DE AMOSTRAGEM 

Para fins de realização de inspeção visual e manual previstos nesta Norma, deverão ser 

apresentadas as seguintes amostras: 

12.1 Apresentação de protótipo 

12.1.1 Antes de iniciar a produção dos veículos adquiridos pelo Estado, a empresa vencedora deverá 

apresentar um protótipo do veículo, com as transformações previstas nesta norma.  

12.1.2 Os custos do transporte da equipe da Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de 
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Materiais - CPARM, até o local da vistoria do protótipo, será por conta da empresa vencedora. 

12.1.3 No momento da inspeção, deverá também fazer se presente, um representante da montadora 

do veículo, visando a garantia do produto acabado e seu respectivo pós-venda.  

12.2 No Recebimento 

12.2.1 Cada lote entregue será inspecionado em sua totalidade. 

12.2.2 Outros planos de amostragem poderão ser previstos de acordo com a conveniência 

administrativa, especialmente nos casos em que se deseja maior ou menor severidade na inspeção, 

maior celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios. 

 

13 INSPEÇÃO VISUAL E MANUAL  

13.1 Tolerâncias e Permissões 

13.1.1 Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam de 

forma direta ou indireta alterar as Características normais do veículo ou inviabilizar o seu uso no 

policiamento ou atividades da PMMG. 

13.1.2 A ocorrência de um defeito crítico implicará na devolução do veículo ao fornecedor para 

solução da irregularidade. 

13.2 Itens de verificação 

No recebimento dos veículos deverá ser realizada uma inspeção visual e manual, para 

verificação dos seguintes defeitos críticos: 

13.2.1 Existência de rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo. 

13.2.2 Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo. 

13.2.3 Aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, trincas 

ou quebras. 

13.2.4 Funcionamento anormal de qualquer lâmpada. 

13.2.5 Ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas e 

etiquetas no veículo. 

13.2.6 Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos. 

13.2.7 Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante. 

13.2.8 Nível de óleo da direção hidráulica (quando houver) fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.9 Nível de água do sistema de arrefecimento e do limpador de para-brisa fora do estabelecido 

pelo fabricante. 

13.2.10 Nível do fluído de freio no reservatório fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.11 Ausência de quaisquer equipamentos obrigatórios de fábrica (macaco, chave de roda, 

triângulo de segurança, cinto de segurança, pneu estepe, extintor de incêndio). 

13.2.12 Forração dos bancos em desacordo com o previsto na presente norma, e ausência dos 

encostos de cabeça nos bancos dianteiro e traseiro. 
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13.2.13 Forração do teto, portas e assoalho fora do especificado na presente norma e não estão 

danificados. 

13.2.14 Funcionamento e fixação anormal das máquinas de acionamento dos vidros, trancas e 

puxadores das portas. 

13.2.15 Funcionamento anormal do sistema de ar forçado (ventilação interna / difusores de ar). 

13.2.16 Funcionamento anormal do motor do veículo. 

13.2.17 Danos ou ausência das borrachas das portas e tampa traseira. 

13.2.18 Inconformidade das adaptações e dos acessórios com as especificações apresentadas na 

presente norma. 

13.2.19 Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores. 

13.2.20 Ausência ou má fixação dos limitadores de portas. 

13.2.21 Ausência ou má fixação das alças do teto e dos retrovisores. 

13.2.22 Outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veículo ou que 

resultem em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto par ao fim a que se 

destina. 

 

14 ENSAIOS 

Testes em laboratórios especializados podem ser realizados caso a comissão de avaliação e 

recebimento de materiais julgue necessária a sua realização. 

 

15 ACEITAÇÃO 

Os veículos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma devem ser 

rejeitados. 

NI DAL 23.15.169  – VTR  MIDIÔNIBUS URBANO, 45 LUGARES, COM RÁDIO 

TRANSCEPTOR MÓVEL DIGITAL EMBARCADO 

  

Vtr. Midiônibus, 45 lugares, com rádio transceptor 

móvel digital embarcado.  

 

 Criar Código SIAD: 1472747 

Aprovada em: 

12/01/2016  

 

1 OBJETIVO 

Esta norma fixa as características e as especificações básicas da viatura modelo midiônibus urbano, 

capacidade mínima de 45 lugares, com rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS localizador, 

sinalizador luminoso (estrobo)  e as condições mínimas exigíveis, para aceitação e/ou recebimento 

pela PMMG. 
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2 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta norma tem sua aplicação no âmbito das Unidades da PMMG, para especificação, 

aceitação e/ou recebimento do veículo modelo midiônibus urbano, capacidade mínima de 45 

lugares, com rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS localizador, para transporte de 

tropa com uso no policiamento ostensivo, de trânsito urbano, rodoviário e ambiental. 

 

3 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade pela revisão desta norma é da DAL. 

 

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

4.1  NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – procedimentos. 

 

5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

5.1 NBR 5425 - Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade. 

5.2 NBR 5427 - Guia para utilização da norma NBR 5426. 

5.3   NBR 15570- Transporte — Especificações técnicas para fabricação de veículos de 

características urbanas para transporte coletivo de passageiros. 

 

6 SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

DAL – Diretoria de Apoio Logístico 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia 

NBR – Norma Brasileira Registrada  

PMMG – Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

 

7 CONDIÇÕES GERAIS 

7.1 Veículo modelo midiônibus urbano, capacidade mínima de 45 lugares (incluindo o 

motorista), com rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS localizador e sinalizador 

luminoso (estrobo), com cinco (05) saídas de emergência, na cor branca, adesivado com faixas 

nas cores heráldicas da PMMG e logomarca da Instituição, para uso no policiamento ostensivo, 

de trânsito urbano/rodoviário e ambiental. 

7.2 Veículo zero km, fabricado no máximo a seis meses da data da nota fiscal, com modelo no 

mínimo correspondente à data da emissão da nota fiscal e da linha de produção comercial. 
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8 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

8.1Motor do veículo 

8.2 Potência mínima de 180 cv, PROCONVE P7 ou EURO V. 

8.3 Cilindrada 

8.4 Conforme linha de produção 

8.5 Cilindros: mínimo de 04 (quatro) em linha, turbo e intercooler. 

8.6 Sistema de injeção eletrônica. 

8.7 Alimentação diesel. 

8.8 Número de Marchas / embreagem  

8.8.1 Mínimo de 05 (cinco) à frente e uma à ré. 

8.8.2 Embreagem, conforme linha de produção 

8.9 Tração 

8.9.1 Traseira 

8.10 Sistema de freio 

8.10.1 Pneumático para sistema de serviço e de estacionamento. 

8.10.2 Com sistema de freio SCAM ou similar a tambor na dianteira e traseira, acionado a AR com 

reservatório. 

8.10.3 Equipado com freio motor, com acionamento eletropneumático, tecla no painel e comando no 

acelerador/pedal de embreagem ou válvula no assoalho 

8.11 Suspensão 

8.11.1 Com as características da linha de produção normal. 

8.11.2 Com rodagem simples na dianteira e dupla na traseira, sendo pneus radiais sem câmara e raio 

de roda mínimo de 19,5 polegadas 

8.12 Direção 

8.12.1 Hidráulica ou elétrica. 

8.13 Sistema elétrico 

8.13.1 Bateria: 02 x 12 V mínimo de 100 ampères. 

8.13.2 Chave geral junto ao motorista. 

8.14 Bitola dianteira do chassi 

8.14.1 Mínimo de 1.800 mm. 

8.15 Peso Bruto total 

8.15.1 Mínimo 10.000 kg. 

8.16 Largura mínima da carroceria 

8.16.1 Mínima de 2.300 mm. 

8.17 Distância entre eixos 
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8.17.1 Mínima de 5.000 mm 

8.18 Largura mínima do chassi 

8.18.1 Mínima de 2.400 mm 

8.19 Altura interna do assoalho ao teto 

8.19.1 Mínima de 1.900 mm. 

8.19.2 Comprimento total  

8.19.3 Máximo de 11.500 mm 

8.19.4 Capacidade 

Mínimo de 44 poltronas, mais (01) uma poltrona do motorista. 

8.20 Bancos e forração/revestimento interno do veículo 

8.20.1 Poltrona do motorista com regulagem de altura. 

8.20.2 Com encosto de cabeça, estofado, hidráulico com capacidade de ajuste para o motorista, sendo 

encapados em courvim automotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste (abas laterais do encosto 

do banco), na cor preta. 

8.20.3 Deve ser anatômica, regulável.  

8.20.4 Deve ter as seguintes dimensões: a) largura entre 400 a 500 mm;b) profundidade entre 380 e 

450 mm. 

8.20.5 O encosto da poltrona para o motorista deve ser de forma trapezoidal, permitir ajuste de forma 

contínua ou pelo menos em cinco estágios de inclinação de 95º a 115º com a horizontal, e ter as 

seguintes dimensões: a) base inferior variando de 400 a 500 mm; b) base superior variando de 340 a 

460 mm; c) altura variando de 480 a 550 mm. 

8.20.6 a poltrona do motorista deve permitir variações na altura entre 400 e 550 mm. Deve permitir 

movimento longitudinal de 120 mm, oferecendo no mínimo quatro posições de bloqueio.  

8.20.7 Assento dos passageiros: poltrona em polipropileno, modelo destinado ao uso de adultos. 

Devem ser montados no sentido da marcha do veículo. A altura do assento, em relação ao local de 

acomodação dos pés, deve estar compreendida entre 380mm e 500mm. 

8.20.8 Espaço entre os bancos de no mínimo 700 mm, sendo de encosto a encosto. 

8.20.9 Corredor interno, entre os bancos, de no mínimo 600 mm. 

8.20.10 Observação: Tendo-se em vista a necessidade de embarque e desembarque dos militares nos 

ônibus, equipados com coletes, bastões, armamentos, tonfas, escudo balístico e escudo antitumulto 

que quando em atividade de policiamento, exige espaço suficiente para movimentação no interior do 

ônibus, e veículo com espaço entre os acentos inferiores a 600 mm não atendem à necessidade da 

PMMG.  

8.20.11 Piso em alumínio antiderrapante, vedado, não absorvente e lavável. 

8.20.12 Observação: Quanto ao piso em alumínio antiderrapante, a necessidade da PMMG baseia-se 

no princípio de biossegurança. Este tipo de piso favorece na limpeza interna do ônibus, considerando 
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a atividade policial que e empregada a viatura. Neste sentido a limpeza interna é realizada através de 

jato de água. Portanto torna-se inviável piso da viatura em compensado naval, visto que terá uma 

durabilidade menor em comparação ao alumínio. Na oportunidade participamos que a frota atual de 

ônibus, utilizado na Instituição, possui piso em alumínio. 

8.20.13 Porta: 01 unidade, com acionamento pneumático, com vidro em toda extensão, tipo urbano. 

A porta deverá possuir sistema de tranca externa, que não seja de cadeado, sendo localizada do lado 

direito frontal .com largura mínima de 800mm  e  e vão livre mínimo (largura por altura) de 

700mmx1900mm, conforme normas ABNT. 

8.20.14 Revestimento interno: teto em chapas Formidur BP-Plus, laterais em chapa de alumínio 

corrugado. 

8.20.15 01 (um) tapete de borracha removível, para o motorista, além do piso. 

8.20.16 Chassi 

8.20.17Chassi novo ano/modelo de acordo com a fabricação no mínimo correspondente á data da 

nota fiscal e da linha de produção comercial ou mais recente conforme a data de entrega. 

8.21 Equipamentos obrigatórios e acessórios: 

8.21.1 Equipamentos obrigatórios de fábrica (pneu com roda estepe, triângulo, chave de roda, 

extintor de incêndio, cinto de segurança) e alça de segurança interna (teto) ou outro dispositivo 

instalado no veículo que tenha a mesma função da alça de segurança interna. 

8.12.2 Extintor de incêndio veicular à base de Pó Químico Seco (PQS) (ABC), com validade de cinco 

anos; 

8.21.2 Cinto de segurança retrátil de três pontos no banco do motorista dotado de sistema abdominal 

para os demais ocupantes.  

8.21.3 Tomada 12 v, com fusível compatível para o uso do farol de manejo. 

8.21.4 02 pega-mão ou outro dispositivo instalado no veículo que tenha a mesma função do pega-

mão. 

8.21.5 Porta pacote interno no lado direito e esquerdo (sobre os assentos dos passageiros), com 

profundidade mínima da porta pacote de 40 cm. 

8.21.6 Gancho ou pino parafuso para reboque na dianteira. 

8.21.7 Para-sol para motorista na cor do acabamento interno. 

8.21.8 Iluminação interna por lâminas de led's, disposta em toda a extensão central do veículo, 

protegida por luminária em acrílico de fácil manutenção com acionamento pelo painel do motorista. 

Iluminação interna na cabine de comando por led´s; 

8.21.9 duas (02) escotilhas de ventilação no teto do veículo, com abertura multidirecional, sendo 

ambas no salão de passageiros (01(uma) dessas como saída de emergência.) . 

8.21.10 Janelas amplas, panorâmicas, inteiriças, tipo rodoviário, com vidro fumê, móveis. 

8.21.11 Degraus da porta em alumínio, com antiderrapante ou degraus com revestimento em 
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alumínio antiderrapante. 

8.21.12 Bagageiros externos, com dimensões  máximas possível e conforme linha de produção. 

8.21.13 O bagageiro destinado a bateria, deverá possui um sistema retrátil, para remoção da bateria, 

visando a facilitar a manutenção. 

8.21.14 Terceira luz de freio. 

8.21.15 Tacógrafo (registrador instantâneo de velocidade) e uma caixa contendo 50 (cinquenta) 

discos sobressalente. 

8.21.16 05 (cinco) saídas de emergência, sendo 04 (quatro) nas janelas e 01 no teto do veículo 

(conforme normas emitidas pelo DENATRAN). 

8.21.17 Tanque de combustível em material plástico, com capacidade mínima de 250 (duzentos e 

cinquenta) litros. 

8.21.18 Sistema de som automotivo, antena e 6 (seis) autofalantes com respectivas caixas, dispostas 

no interior do veículo, sendo 1(uma) próxima do motorista com regulagem individual de volume na 

caixa, conforme linha de produção. 

8.21.19 Traseira com vidro vigia tipo fumê 

8.21.20 Faróis de neblina e terceira luz de freio 

8.21.21 indicativo de marcha-ré do tipo sonoro e visual, automaticamente acionado todas as vezes 

que for engatada a marcha ré da viatura. Sua capacidade sonora deverá atingir no máximo 87dB( 

decibéis) 

8.21.22 Antena tipo monopolo vertical de ¼ de onda (tipo whip), base fixável ao teto da viatura, 

mediante furação na parte dianteira do teto antes do segundo alçapão/escotilha no centro do teto. A 

antena ao ser instalada no teto do ônibus, deverá possuir caso o teto não seja em chapa de 

aço/alumínio e sim de fibra de vidro, deverá possuir uma chapa de aço ou alumínio, abaixo da fibra 

de vidro ou presa a fibra de vidro com diâmetro mínimo de 50 cm. No centro desta chapa será fixada 

a antena. A base da antena deverá possuir guarnição de vedação de forma ter o assentamento total, 

conectores com adaptador e cabeações protegidas contra umidade e com comprimento suficiente 

para instalação de rádio transceptor móvel digital, na parte central do painel, local extra para a sua 

instalação, próximo ao câmbio de fácil acesso a todos os ocupantes. Este local deverá ser próximo 

do local destinado para o rádio AM/FM/CD. Junto a cabeação da antena também deverá vir uma 

outra cabeação que alimentará o rádio da bateria, até o mesmo local que será instalado do rádio 

transceptor. 

8.21.23 Rádio transceptor móvel digital, conforme especificação no anexo desta norma, com duas 

caixas externas de som, instalada no teto do veículo ou na porta pacote independente dos autofalantes 

do rádio AM/FM/ 

8.21.24 GPS localizador, conforme especificação em anexo. 

8.21.25 Sinalização Visual composto por ESTROBO NOS FARÓIS E LANTERNAS (QUASAR 
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STROBE OU EXTREME). Kit Estrobo para faróis dianteiros e lanternas traseiras composto por mini 

sinalizadores com 3 Leds de alta potência na cor cristal, selados em formato circular, sincronizados 

face a face, na cor Branca com temperatura de cor de 6500ºK típico, capacidade luminosa de  no 

mínimo 350 Lumens para cada mini-sinalizador, tensão de aplicação: 12 a 14,7 Vcc, com base de 

silicone para garantir a estanqueidade dos faróis e lanternas onde serão instaladas as mesmas. No 

caso da forma dos faróis e lanternas não permitirem a instalação no seu interior, os mesmos 

sinalizadores poderão ser instalados na grade e/ou próximo dos faróis e lanternas, neste caso, sem 

lente semi-esférica. 

8.21.26 01 (um) kit de parafusos para fixação das placas. 

8.21.27 Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido ou fixação 

rígida, através de parafusos ou similar. 

8.21.28 O veículo deverá ser entregue com ½ (meio) tanque de combustível. Tal solicitação se 

justifica na necessidade de movimentação/funcionamento das viaturas no pátio do CMI.  

8.21.29 O item opcional/acessório da linha de produção previsto no veículo ofertado, mesmo que 

não constante nesta norma, deverá ser mantido. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens 

necessários à adaptação, prevista nesta norma. 

 

9 GARANTIA 

9.1 Veículo e Chassi 

Garantia do fabricante mínima de 12 (doze) meses. 

9.2 Carroceria 

Garantia do encarroçador mínimo de 24 (vinte) meses. 

9.3 Grafismos 

Garantia mínima de 03 (três) anos. 

 

10  ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

10.1 Oferecer assistência técnica em todo o Estado de Minas Gerais, inclusive para as revisões 

programadas no manual do fabricante, sendo que em cada Região, coordenada pelos Comandos 

Regionais da Polícia Militar, deverá ter, no mínimo, uma oficina com assistência técnica autorizada 

para os veículos adquiridos, ou no máximo 100 (cem) km de distância da sede da Região. 

10.2 A empresa vencedora do processo licitatório deverá oferecer um curso, em escolas 

especializadas ou na própria empresa para treinamento dos mecânicos da PMMG, na proporção de 1 

(uma) vaga para cada 10 (dez) viaturas adquiridas. 

10.3 Assistência técnica para o conjunto sinalizador acústico visual em Minas Gerais. 
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11 DO LOCAL DE ENTREGA 

O veículo deverá ser entregue no Centro de Motomecanização e Intendência (CMI) da 

Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar de Minas Gerais, sito à Av. Amazonas, 

6455, Bairro Gameleira, Belo Horizonte -  MG. 

 

12 PLANOS DE AMOSTRAGEM 

Para fins de realização de inspeção visual e manual previstos nesta Norma, deverão ser 

apresentadas as seguintes amostras: 

12.1 Apresentação de protótipo 

12.1.1 Antes de iniciar a produção dos veículos adquiridos pelo Estado, a empresa vencedora deverá 

apresentar um protótipo do veículo, com as transformações previstas nesta norma.  

12.1.2 Os custos do transporte da equipe da Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de 

Materiais - CPARM, até o local da vistoria do protótipo, será por conta da empresa vencedora. 

12.1.3 No momento da inspeção, deverá também fazer se presente, um representante da montadora 

do veículo, visando a garantia do produto acabado e seu respectivo pós-venda.  

12.2 No Recebimento 

12.2.1 Cada lote entregue será inspecionado em sua totalidade. 

12.2.2 Outros planos de amostragem poderão ser previstos de acordo com a conveniência 

administrativa, especialmente nos casos em que se deseja maior ou menor severidade na inspeção, 

maior celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios. 

 

13 INSPEÇÃO VISUAL E MANUAL  

13.1 Tolerâncias e Permissões 

13.1.1 Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam de 

forma direta ou indireta alterar as Características normais do veículo ou inviabilizar o seu uso no 

policiamento ou atividades da PMMG.. 

13.1.2 A ocorrência de um defeito crítico implicará na devolução do veículo ao fornecedor para 

solução da irregularidade. 

13.2 Itens de verificação 

No recebimento dos veículos deverá ser realizada uma inspeção visual e manual, para 

verificação dos seguintes defeitos críticos: 

13.2.1 Existência de rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo. 

13.2.2 Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo. 

13.2.3 Aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, trincas 

ou quebras. 

13.2.4 Funcionamento anormal de qualquer lâmpada. 
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13.2.5 Ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas e 

etiquetas no veículo. 

13.2.6 Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos. 

13.2.7 Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante. 

13.2.8 Nível de óleo da direção hidráulica (quando houver) fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.9 Nível de água do sistema de arrefecimento e do limpador de para-brisa fora do estabelecido 

pelo fabricante. 

13.2.10 Nível do fluído de freio no reservatório fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.11 Ausência de quaisquer equipamentos obrigatórios de fábrica (macaco, chave de roda, 

triângulo de segurança, cinto de segurança, pneu estepe, extintor de incêndio). 

13.2.12 Forração dos bancos em desacordo com o previsto na presente norma, e ausência dos 

encostos de cabeça nos bancos dianteiro e traseiro. 

13.2.13 Forração do teto, portas e assoalho fora do especificado na presente norma e não estão 

danificados. 

13.2.14 Funcionamento e fixação anormal das máquinas de acionamento dos vidros, trancas e 

puxadores das portas. 

13.2.15 Funcionamento anormal do sistema de ar forçado (ventilação interna / difusores de ar). 

13.2.16 Funcionamento anormal do motor do veículo. 

13.2.17 Danos ou ausência das borrachas das portas e tampa traseira. 

13.2.18 Inconformidade das adaptações e dos acessórios com as especificações apresentadas na 

presente norma. 

13.2.19 Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores. 

13.2.20 Ausência ou má fixação dos limitadores de portas. 

13.2.21 Ausência ou má fixação das alças do teto e dos retrovisores. 

13.2.22 Outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veículo ou que 

resultem em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto par ao fim a que se 

destina. 

 

14 ENSAIOS 

Testes em laboratórios especializados podem ser realizados caso a comissão de avaliação e 

recebimento de materiais julgue necessária a sua realização. 

 

15 ACEITAÇÃO 

Os veículos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma devem ser 

rejeitados. 
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NI DAL 23.15.168 – VIATURA PICK UP, PEQUENO PORTE, CABINE DUPLA, 

POTÊNCIA MÍNIMA DE 115 CV, CILINDRADA MÍNIMA 1.590 cm³ 

 
Vtr. caminhonete pick-up, pequeno porte, cabine 

dupla, rádio transceptor móvel digital embarcado e 

GPS/AVL Rastreador. 

 SIAD: 1472755 

Aprovada 

em: 

27Ago2015 

Revisada em : 

 

 

 

1 OBJETIVO 

Esta norma fixa as características e especificações básicas da viatura, modelo Pick-up, pequeno porte, 

cabine dupla, com carroceria conforme linha de produção, rádio transceptor móvel digital 

embarcado, GPS/AVL Rastreador e as condições mínimas exigíveis para aceitação e/ou recebimento 

pela Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG. 

 

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta norma tem sua aplicação no âmbito das Unidades da PMMG, para especificação, aceitação e/ou 

recebimento da viatura, modelo Pick-up, cabine dupla, com carroceria conforme linha de produção, 

rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS/AVL rastreador utilizada pela Instituição. 

 

3 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade pela revisão desta norma é da DAL. 

 

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

4.1 NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – procedimentos. 

 

5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

5.1 NBR 5425 - Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade. 

5.2 NBR 5427 - Guia para utilização da norma NBR 5426. 

 

6 SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

DAL Diretoria de Apoio Logístico 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia 

NBR Norma Brasileira Registrada  

PMMG Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

 

7 CONDIÇÕES GERAIS 

7.1 Veículo modelo Pick-up, cabine dupla, na cor branca, com carroceria, conforme linha de 

produção e rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS/AVL rastreador, sinalizador acústico 

visual, adesivado com faixas nas cores heráldicas da PMMG e logomarca da Instituição, para uso no 
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policiamento ostensivo geral, rodoviário, ambiental e especializado. No policiamento especializado 

(ROTAM, CHOQUE e GATE) utilizar-se-á a logomarca da Instituição e grafismo específico. 

7.2 Veículo 0 (ZERO) km, fabricado no máximo seis meses anteriores à data de expedição da nota 

fiscal, com modelo correspondente à data da emissão da nota fiscal e da linha de produção da 

montadora. 

 

8 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

8.1 Cor 

Veículo pintado na cor branca, original de fábrica e conforme linha de produção. 

8.2 Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme anexo. 

8.3 Motor:  

8.3.1 Potência mínima de 115 cv; 

8.3.2 Cilindros: 04 (quatro); 

8.3.3 Cilindrada: mínima de 1.590 cm³ e máxima de 1.740 cm³; 

8.3.4 Sistema de injeção: conforme linha de produção; 

8.3.5 Sistema de ignição: conforme linha de produção; 

8.3.6 Combustível: FLEX (gasolina e álcool). 

8.4 Número de Marchas: 

8.4.1 Mínimo de 05 (cinco) à frente. Conforme linha de produção, com câmbio manual. 

8.5 Tração: 

8.5.1 Com sistema de bloqueio de diferencial e conforme linha de produção.  

8.6 Sistema de freio: 

8.6.1 Conforme linha de produção. 

8.7 Suspensão: 

8.7.1 Conforme linha de produção; 

8.7.2 Vão livre do solo mínimo 170 mm (milímetros). 

8.8 Direção: 

8.8.1 Hidráulica e/ou elétrica. 

8.9 Rodas e Pneus: 

8.9.1 Rodas conforme linha de produção; 

8.9.2 Pneus conforme linha de produção. 

8.10 Sistema elétrico: 

8.10.1 Bateria: mínimo 60 amperes.  

8.11 Forração interna do veículo: 

8.11.1 Bancos encapados em courvin automotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste (abas 

laterais do encosto dos bancos), na cor do acabamento interno do veículo; 
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8.11.2 Portas forradas em material lavável ou impermeabilizadas, na cor do acabamento interno do 

veículo; 

8.11.3 Piso revestido em material não absorvente, resistente e lavável na cor preta em todo o assoalho 

dianteiro e traseiro. 

8.12 Equipamentos obrigatórios e acessórios: 

8.12.1 Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB) e legislação vigente; 

8.12.2 Extintor de incêndio veicular à base de Pó Químico Seco (PQS) (ABC), com validade de cinco 

anos; 

8.12.3 Cintos de segurança conforme linha de produção e legislação vigente; 

8.12.4 Acendedor de cigarro ou tomada de 12 V com fusível compatível com o uso do farol de 

manejo; 

8.12.5 Retrovisores externos com controle interno; 

8.12.6 Sensor de estacionamento com quatro pontos; 

8.12.7 Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter; 

8.12.8 Encosto de cabeça conforme linha de produção e legislação de trânsito vigente; 

8.12.9 Lanterna central com lâmpadas direcionais no teto do veículo, localizado entre os bancos 

dianteiros, caso não seja de linha de produção normal; 

8.12.10 Conjunto sinalizador acústico visual e sistema de auxiliar (ESTROBO), conforme anexo;  

8.12.11 Acionamento dos vidros das portas laterais conforme linha de produção; 

8.12.12 01 (um) jogo de tapete de borracha com 04 peças, antiderrapante na cor preta; 

8.12.13 Conexão do polo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido; 

8.12.14 Rádio transceptor móvel digital embarcado, conforme anexo; 

8.12.15 GPS/AVL Rastreador, conforme anexo; 

8.12.16 01 (um) Kit de parafusos para a fixação das placas; 

8.12.17 O veículo deverá ser entregue com 1/2 (meio) tanque com gasolina;  

8.12.18 O item opcional/acessório da linha de produção previsto no veículo ofertado, mesmo que 

não constante nesta norma, deverá ser mantido. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens 

necessários à adaptação, prevista nesta norma. 

 

9 GARANTIAS 

9.1 Veículo: 

 Garantia do fabricante mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. 

 

9.2 Conjunto sinalizador acústico visual:  

Garantia mínima de 24(vinte quatro) meses. 
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9.3 Grafismos: 

Garantia do grafismo mínima de 05 (cinco) anos. 

9.4 GPS/AVL Rastreador: 

Garantia total dos equipamentos por um período mínimo de 30 (trinta) meses a partir do recebimento 

definitivo das viaturas. 

9.5 Rádio Transceptor Móvel: 

Os equipamentos deverão apresentar Garantia Original do Fabricante de 24 (vinte e quatro) meses 

para os rádios e 12 (meses) para acessórios, contados a partir da entrega dos equipamentos. 

 

10 ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

10.1 Oferecer assistência técnica em todo o Estado de Minas Gerais, inclusive para as revisões 

programadas no manual do fabricante, sendo que em cada Região, coordenada pelos Comandos 

Regionais da Polícia Militar, deverá ter, no mínimo, uma oficina com assistência técnica autorizada 

para os veículos adquiridos, ou no máximo 100 km de distância da sede da Região; 

10.2 A empresa vencedora do processo licitatório deverá oferecer um curso, em escolas 

especializadas ou na própria empresa para treinamento dos mecânicos da PMMG, na proporção de 1 

(uma) vaga para cada 05 (cinco) viaturas adquiridas; 

10.3 Assistência técnica para o conjunto sinalizador acústico visual em Minas Gerais. 

 

11 DO LOCAL DE ENTREGA: 

Os veículos deverão ser entregues no Centro de Motomecanização e Intendência (CMI) da Diretoria 

de Apoio Logístico da Polícia Militar de Minas Gerais, sito à Av. Amazonas, 6455, Bairro Gameleira, 

Belo Horizonte - MG. 

 

12 PLANOS DE AMOSTRAGEM: 

Para fins de realização de inspeção visual e manual previstos nesta Norma, deverão ser apresentadas 

as seguintes amostras. 

12.1 Apresentação de protótipo: 

12.1.1 Antes de iniciar a produção dos veículos adquiridos pelo Estado, a empresa vencedora deverá 

apresentar um protótipo do veículo, com as transformações previstas nesta norma; 

12.1.2 Os custos do transporte da equipe da Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de 

Materiais - CPARM, até o local da vistoria do protótipo, será por conta da empresa vencedora; 

12.1.3 No momento da inspeção, deverá também fazer se presente, um representante da montadora 

do veículo, visando à garantia do produto acabado e seu respectivo pós-venda. 

12.2 No Recebimento: 
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12.2.1 Cada lote entregue será inspecionado em sua totalidade; 

12.2.2 Outros planos de amostragem poderão ser previstos de acordo com a conveniência 

administrativa, especialmente nos casos em que se deseja maior ou menor severidade na inspeção, 

maior celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios. 

 

13 INSPEÇÕES: 

13.1 Tolerâncias e Permissões: 

13.1.1 Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam de 

forma direta ou indireta alterar as características normais do veículo ou inviabilizar o seu uso no 

policiamento ou atividades da PMMG; 

13.1.2 Poderá ser realizada, em casos excepcionais, inspeção metrológica. 

13.2 Itens de verificação: 

13.2.1 No recebimento dos veículos serão realizadas inspeções para verificação dos seguintes 

defeitos críticos: 

13.2.1.1 Existência de rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo; 

13.2.1.2 Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo; 

13.2.1.3 Aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, trincas 

ou quebras; 

13.2.1.4 Funcionamento anormal de qualquer lâmpada; 

13.2.1.5 Ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas e 

etiquetas no veículo; 

13.2.1.6 Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos; 

13.2.1.7 Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante; 

13.2.1.8 Nível de óleo da direção hidráulica (quando houver) fora do estabelecido pelo fabricante; 

13.2.1.9 Nível de água do sistema de arrefecimento e do limpador de para-brisa fora do estabelecido 

pelo fabricante; 

13.2.1.10 Nível do fluído de freio no reservatório fora do estabelecido pelo fabricante; 

13.2.1.11 Ausência de quaisquer equipamentos obrigatórios de fábrica (macaco, chave de roda, 

triângulo de segurança, cinto de segurança, pneu estepe, extintor de incêndio); 

13.2.1.12 Forração dos bancos em desacordo com o previsto na presente norma, e ausência dos 

encostos de cabeça nos bancos dianteiros e traseiro; 

13.2.1.13 Forração do teto, portas e assoalho fora do especificado na presente norma e não estão 

danificados; 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

SUBSECRTARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 
 

Página 220 de 309 

13.2.1.14 Funcionamento e fixação anormal das máquinas de acionamento dos vidros, trancas e 

puxadores das portas; 

13.2.1.15 Funcionamento anormal do sistema de ar forçado (ventilação interna/difusores de ar); 

13.2.1.16 Funcionamento anormal do motor do veículo; 

13.2.1.17 Danos ou ausência das borrachas das portas e tampa traseira; 

13.2.1.18 Inconformidade das adaptações e dos acessórios com as especificações apresentadas nesta 

norma; 

13.2.1.19 Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores; 

13.2.1.20 Ausência ou má fixação dos limitadores de portas; 

13.2.1.21 Ausência ou má fixação das alças do teto e dos retrovisores; 

13.2.1.22 Outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veículo ou 

que resultem em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto para fim a que 

se destina. 

 

14 ENSAIOS: 

Testes em laboratórios especializados podem ser realizados caso a comissão de avaliação e 

recebimento de materiais julgue necessário sua realização. 

 

15 ACEITAÇÃO: 

Os veículos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitados. 

NI DAL 23.09.120 VIATURA HATCH DESCARACTERIZADA  

 

Vtr pequeno porte, Hatch, mínimo 85cv, 

descaracterizada, sem cela e com rádio transceptor 

móvel digital embarcado. 

Cod/SIAD: 1392441 

Aprovada em: 

28/03/06 
2ª Revisão 

15/01/15 

 

1 OBJETIVO 

Esta norma fixa as características e especificações básicas da viatura leve de pequeno porte, modelo 

Hatch, descaracterizada, sem cela, com rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS localizador 

e condições mínimas exigíveis para aceitação e/ou recebimento pela Polícia Militar de Minas Gerais 

- PMMG. 
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2 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta norma tem sua aplicação no âmbito da PMMG, para especificação, aceitação e/ou recebimento 

da viatura leve de pequeno porte, modelo Hatch, descaracterizada, sem cela, com rádio transceptor 

móvel digital embarcado, GPS localizador, utilizada pela Instituição.  

 

3 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade pela revisão desta norma é da DAL. 

 

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

4.1 NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – 

procedimentos. 

 

5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

5.1 NBR 5425 - Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade; 

5.2 NBR 5427 - Guia para utilização da norma NBR 5426. 

 

6 SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

DAL Diretoria de Apoio Logístico 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia 

NBR Norma Brasileira Registrada  

PMMG Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

 

7 CONDIÇÕES GERAIS 

7.1 Veículo pequeno porte, modelo Hatch, potência mínima de 85 cv e 1368 cc, mínimo de 04 

(quatro) portas, sem cela, descaracterizada, pintura metálica, com rádio transceptor móvel digital 

embarcado, GPS localizador. 

7.2 Veículo zero Km, fabricado no máximo seis meses anteriores à da data de expedição da nota 

fiscal, com modelo correspondente à data da emissão da nota fiscal e da linha de produção da 

montadora. 
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8 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

8.1 Cor 

Veículo em pintura metálica, cor original de fábrica, conforme linha de produção, a ser definida 

anteriormente à entrega, a partir das cores disponibilizadas pelo fabricante para o modelo do veículo. 

8.2 Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme anexo. 

8.3 Motor  

8.3.1 Potência mínima de 85 cv 

8.3.2 Cilindrada mínima 1368 cc 

8.3.3 Cilindros: 04 (quatro). 

8.3.4 Sistema de alimentação: Injeção eletrônica. 

8.3.5 Sistema de ignição: eletrônica. 

8.3.6 Combustível: FLEX (gasolina e álcool). 

8.4 Número de Marchas 

8.4.1 Mínimo de 05 (cinco) à frente. Conforme linha de produção, com câmbio manual. 

8.5 Tração 

8.5.1 Dianteira  

8.6 Sistema de freio 

8.6.1 Conforme linha de produção. 

8.7 Suspensão 

8.7.1 Conforme linha de produção. 

8.8 Direção 

8.8.1 Hidráulica e/ou elétrica. 

8.9 Rodas e Pneus 

8.9.1 Rodas conforme linha de produção. 

8.9.2 Pneus conforme linha de produção. 

8.10 Sistema elétrico 

8.10.1 Bateria: mínimo de 60 ampères, da mesma marca da linha de produção, com alternador 

compatível. 

8.11 Forração interna do veículo 

8.11.1 Conforme linha de produção. 

8.11.2 O forramento das portas conforme linha de produção.   

8.12 Equipamentos obrigatórios e acessórios 
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8.12.1 Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro 

e legislação vigente. 

8.12.2 Extintor de incêndio veicular à base de Pó Químico Seco (PQS) (ABC), com validade de cinco 

anos; 

8.12.2 Cintos de segurança conforme linha de produção e legislação vigente. 

8.12.3 Alça de segurança interna, conforme linha de produção. 

8.12.4 Retrovisores externos com controle interno. 

8.12.5 Acendedor de cigarro com fusível compatível para o uso do farol de manejo. 

8.12.6 Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter.   

8.12.7 Protetor de tanque. 

8.12.8 Ar condicionado conforme linha de produção. 

8.12.9 Air Bag duplo (motorista e passageiro). 

8.12.10  Encosto de cabeça conforme linha de produção e legislação de trânsito vigente. 

8.12.11 Vidro traseiro com desembaçador  

8.12.12 01 (um) Jogo de tapetes bandeja na cor preta, contendo 4 (quatro) peças.  

8.12.13 Acionamento elétrico dos vidros dianteiros e os demais conforme linha de produção. 

8.12.14 Sensor de estacionamento com quatro pontos; 

8.12.15 GPS localizador, conforme anexo 

8.12.16 Rádio transceptor móvel digital, conforme anexo. 

8.12.17 01 (um) kit de parafusos para fixação das placas. 

8.12.18 Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido. 

8.12.19 O veículo deverá ser entregue com ½ (meio) tanque com gasolina. Tal solicitação se justifica 

na necessidade de movimentação/funcionamento das viaturas no pátio do CMI. 

8.12.20  Película Insulfilm no para-brisa, vidros laterais dianteiros e traseiros e vidro traseiro de 

acordo com legislação vigente do Código de Trânsito Brasileiro, atingindo os limites mínimos de 

transparência permitidos. 

8.12.21 Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigido 

e/ou previsto nesta norma, deverão ser mantidos. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens 

comprovadamente necessários à adaptação dos equipamentos previstos nesta norma, devidamente 

justificado formalmente. 
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9 GARANTIAS 

9.1 Veículo 

Garantia do fabricante mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. 

9.2 Conjunto sinalizador acústico visual 

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses.   

 

10 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

10.1 Oferecer assistência técnica em todo o Estado de Minas Gerais, inclusive para as revisões 

programadas no manual do fabricante, sendo que em cada Região, coordenada pelos Comandos 

Regionais da Polícia Militar, deverá ter, no mínimo, uma oficina com assistência técnica autorizada 

para os veículos adquiridos, ou no máximo 100 Km de distância da sede da Região. 

10.1.1 Quando solicitada, a Contratada deverá indicar a concessionária e/ou oficina credenciada, em 

condições de participar de processo licitatório, que irá prestar o serviço de manutenção durante o 

período de garantia, observada a distância máxima prevista no item anterior. 

10.2 A empresa vencedora do processo licitatório deverá oferecer um curso, em escolas 

especializadas ou na própria empresa, para treinamento dos mecânicos da PMMG, na proporção de 

1 (uma) vaga para cada 10 (dez) viaturas adquiridas. 

10.2.1 O curso deverá, quando exigido pela Instituição, fornecer um treinamento em uma 

concessionária, oficina, representante autorizada, com carga horária mínima de 16 horas de duração, 

sendo a sua grade curricular apresentada pela própria empresa vencedora do certame, contemplando, 

no mínimo, informações sobre às características de cada veículo, abrangendo suas inovações 

tecnológicas, sistema de injeção, transmissão, suspensão, freios, alimentação e arrefecimento. 

10.3 Assistência técnica para o conjunto sinalizador acústico visual em Minas Gerais. 

 

11 LOCAL DE ENTREGA 

Os veículos deverão ser entregues no Centro de Motomecanização e Intendência (CMI) da Diretoria 

de Apoio Logístico da Polícia Militar de Minas Gerais, sito à Av. Amazonas, 6455, Bairro Gameleira, 

Belo Horizonte - MG. 
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12 PLANOS DE AMOSTRAGEM 

Para fins de realização de inspeção e testes de desempenho, deverão ser apresentadas as seguintes 

amostras: 

 

12.1 Apresentação de protótipo 

12.1.1 Antes de iniciar a produção dos veículos adquiridos pelo Estado, a empresa vencedora deverá 

apresentar um protótipo do veículo, com as transformações previstas nesta norma.  

12.1.2 Os custos do transporte da equipe da Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de 

Materiais - CPARM, até o local da vistoria do protótipo, será por conta da empresa vencedora. 

12.1.3 No momento da inspeção, deverá também fazer se presente, um representante da montadora 

do veículo, visando a garantia do produto acabado e seu respectivo pós venda.  

12.2 No Recebimento 

12.2.1 Cada lote entregue será inspecionado em sua totalidade. 

12.2.2 Outros planos de amostragem poderão ser previstos de acordo com a conveniência 

administrativa, especialmente nos casos em que se deseja maior ou menor severidade na inspeção, 

maior celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios. 

 

13 INSPEÇÕES 

13.1 Tolerâncias e Permissões 

13.1.1 Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam de 

forma direta ou indireta alterar as características normais do veículo ou inviabilizar o seu uso no 

policiamento ou atividades da PMMG. 

13.1.2 A ocorrência de um defeito crítico implicará na devolução do veículo ao fornecedor para 

solução da irregularidade. 

13.1.3 Poderá ser realizada, em casos excepcionais, inspeção metrológica. 

13.2 Itens de verificação 

13.2.1 No recebimento dos veículos serão realizadas inspeções para verificação dos seguintes 

defeitos críticos: 

13.2.1.1 Existência rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo. 

13.2.1.2 Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo. 
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13.2.1.3 Aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, trincas 

ou quebras. 

13.2.1.4 Funcionamento anormal de qualquer lâmpada. 

13.2.1.5 Ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas e 

etiquetas no veículo. 

13.2.1.6 Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos. 

13.2.1.7 Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante. 

13.2.1.8 Nível de óleo da direção hidráulica (quando houver) fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.1.9 Nível de água do sistema de arrefecimento e do limpador de para-brisa fora do estabelecido 

pelo fabricante. 

13.2.1.10 Nível do fluído de freio no reservatório fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.1.11 Ausência de quaisquer equipamentos obrigatórios de fábrica (macaco, chave de roda, 

triângulo de segurança, cinto de segurança, pneu estepe, extintor de incêndio). 

13.2.1.12 Forração dos bancos em desacordo com o previsto na presente norma, e ausência dos 

encostos de cabeça nos bancos dianteiros e traseiro. 

13.2.1.13 Forração do teto, portas e assoalho fora do especificado na presente norma e não estão 

danificados. 

13.2.1.14 Funcionamento e fixação anormal das máquinas de acionamento dos vidros, trancas e 

puxadores das portas. 

13.2.1.15 Funcionamento anormal do sistema de ar forçado (ventilação interna/difusores de ar). 

13.2.1.16  Funcionamento anormal do motor do veículo. 

13.2.1.17 Danos ou ausência das borrachas das portas e tampa traseira. 

13.2.1.18 Inconformidade das adaptações e dos acessórios com as especificações apresentadas nesta 

norma. 

13.2.1.19 Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores. 

13.2.1.20 Ausência ou má fixação dos limitadores de portas. 

13.2.1.21 Ausência ou má fixação das alças do teto e dos retrovisores. 

13.2.1.22 Outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veículo ou 

que resultem em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto para fim a que 

se destina. 
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14 ENSAIOS 

Testes em laboratórios especializados podem ser realizados caso a comissão de avaliação e 

recebimento de materiais julgue necessário para sua realização. 

15 ACEITAÇÃO 

Os veículos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitados. 

 

NI DAL 23.07.134 VIATURA SEDAN DESCARACTERIZADA PARA COORDENAÇÃO 

ESTRATÉGICA 

 

Vtr Sedan 1.8, descaracterizada, sem cela e com rádio 

transceptor móvel digital embarcado. 

Cod/SIAD: 1438700 

Aprovada em: 

30/06/09 
5ª Revisão 

12/01/16 

 

1 OBJETIVO 

Esta norma fixa as características e especificações básicas da viatura leve, modelo Sedan, sem cela, 

descaracterizada, com rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS localizador e condições 

mínimas exigíveis para aceitação e/ou recebimento pela Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG. 

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta norma tem sua aplicação no âmbito da PMMG, para especificação, aceitação e/ou recebimento 

da viatura leve, modelo Sedan, sem cela, descaracterizada, com rádio transceptor móvel digital 

embarcado, GPS localizador, utilizada pela Instituição.  

3 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade pela revisão desta norma é da DAL. 

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

4.1 NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – 

procedimentos. 

5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

5.1 NBR 5425 - Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade; 

5.2 NBR 5427 - Guia para utilização da norma NBR 5426. 

6 SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

DAL Diretoria de Apoio Logístico 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia 
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NBR Norma Brasileira Registrada  

PMMG Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

7 CONDIÇÕES GERAIS 

7.1 Veículo modelo Sedan, mínimo de 04 (quatro) portas, sem cela, descaracterizada, pintura 

metálica, com rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS localizador. 

7.2 Veículo zero Km, fabricado no máximo seis meses anteriores à da data de expedição da nota 

fiscal, com modelo correspondente à data da emissão da nota fiscal e da linha de produção da 

montadora. 

8 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

8.1 Cor 

Veículo com pintura metálica, em cor original de fábrica e conforme linha de produção, a ser definida 

anteriormente à entrega.  

8.2 Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme anexo. 

8.3 Motor  

8.3.1 Potência mínima de 125 cv; 

8.3.2 Cilindrada mínima 1747cc; 

8.3.3 Cilindros: 04 (quatro); 

8.3.4 Sistema de alimentação: Injeção eletrônica; 

8.3.5 Sistema de ignição: eletrônica; 

8.3.6 Combustível: FLEX (gasolina e álcool). 

8.4 Número de Marchas 

8.4.1 Mínimo de 05 (cinco) à frente. Conforme linha de produção, com câmbio manual. 

8.5 Tração 

8.5.1 Dianteira  

8.6 Sistema de freio 

8.6.1 Conforme linha de produção. 

8.7 Suspensão 

8.7.1 Conforme linha de produção. 

8.8 Direção 

8.8.1 Hidráulica e/ou elétrica. 

8.9 Rodas e Pneus 

8.9.1 Rodas conforme linha de produção. 
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8.9.2 Pneus conforme linha de produção. 

8.10 Sistema elétrico 

8.10.1 Bateria: mínimo de 60 ampères, da mesma marca da linha de produção, com alternador 

compatível. 

8.11 Forração interna do veículo 

8.11.1 Conforme linha de produção. 

8.11.2 O forramento das portas conforme linha de produção.  

8.12 Equipamentos obrigatórios e acessórios 

8.12.1 Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro 

e legislação vigente. 

8.12.2 Extintor de incêndio veicular à base de Pó Químico Seco (PQS) (ABC), com validade de cinco 

anos; 

8.12.3 Cintos de segurança conforme linha de produção e legislação vigente. 

8.12.4 Alça de segurança interna, conforme linha de produção. 

8.12.5 Retrovisores externos com comandos elétricos. 

8.12.6 Acendedor de cigarro com fusível compatível para o uso do farol de manejo. 

8.12.7 Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter.   

8.12.8 Protetor de tanque. 

8.12.9 Sinalizador em led's tipo “ Kojak” na cor vermelha, com imã na base e cabo espiralado longo 

para ligar no acendedor de cigarros ou na tomada interna, luzes auxiliares (ESTROBO) e sirene 

velada, conforme anexo. 

8.12.10 Rádio CD MP3/WMA integrado ao painel, com entrada USB, conforme linha de produção. 

8.12.11 Ar condicionado conforme linha de produção. 

8.12.12 Air Bag duplo (motorista e passageiro). 

8.12.13  Encosto de cabeça conforme linha de produção e legislação de trânsito vigente. 

8.12.14 Vidro traseiro com desembaçador  

8.12.15 Farol auxiliar ou de neblina. 

8.12.16 Sensor de estacionamento com quatro pontos; 

8.12.17 01 (um) Jogo de tapetes bandeja na cor preta, contendo 04 (quatro) peças.  

8.12.18 Acionamento elétrico dos vidros de todas as portas, conforme linha de produção. 

8.12.19 Dispositivo de alarme com sistema anti furto, conforme linha de produção. 

8.12.18 GPS localizador, conforme anexo 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

SUBSECRTARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 
 

Página 230 de 309 

8.12.19 Rádio transceptor móvel digital, conforme anexo. 

8.12.20 01 (um) kit de parafusos para fixação das placas. 

8.12.21 Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido. 

8.12.22 O veículo deverá ser entregue com ½ (meio) tanque com gasolina. Tal solicitação se justifica 

na necessidade de movimentação/funcionamento das viaturas no pátio do CMI.  

8.12.23 Película Insulfilm no para-brisa, vidros laterais dianteiros e traseiros e vidro traseiro de 

acordo com legislação vigente do Código de Trânsito Brasileiro, atingindo os limites mínimos de 

transparência permitidos. 

8.12.24 Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigido 

e/ou previsto nesta norma, deverão ser mantidos. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens 

comprovadamente necessários à adaptação dos equipamentos previstos nesta norma, devidamente 

justificado formalmente. 

9 GARANTIAS 

9.1 Veículo 

Garantia do fabricante mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. 

9.2 Conjunto sinalizador acústico visual 

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. 

10 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

10.1 Oferecer assistência técnica em todo o Estado de Minas Gerais, inclusive para as revisões 

programadas no manual do fabricante, sendo que em cada Região, coordenada pelos Comandos 

Regionais da Polícia Militar, deverá ter, no mínimo, uma oficina com assistência técnica autorizada 

para os veículos adquiridos, ou no máximo 100 Km de distância da sede da Região. 

10.1.1 Quando solicitada, a Contratada  deverá indicar a concessionária e/ou oficina credenciada, em 

condições de participar de processo licitatório, que irá prestar o serviço de manutenção durante o 

período de garantia, observada a distância máxima prevista no item anterior. 

10.2 A empresa vencedora do processo licitatório deverá oferecer um curso, em escolas 

especializadas ou na própria empresa, para treinamento dos mecânicos da PMMG, na proporção de 

1 (uma) vaga para cada 10 (dez) viaturas adquiridas. 

10.2.1 O curso deverá, quando exigido pela Instituição, fornecer um treinamento em uma 

concessionária, oficina, representante autorizada, com carga horária mínima de 16 horas de duração, 

sendo a sua grade curricular apresentada pela própria empresa vencedora do certame, contemplando, 

no mínimo, informações sobre às características de cada veículo, abrangendo suas inovações 

tecnológicas, sistema de injeção, transmissão, suspensão, freios, alimentação e arrefecimento. 

10.3 Assistência técnica para o conjunto sinalizador acústico visual em Minas Gerais. 
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11 LOCAL DE ENTREGA 

Os veículos deverão ser entregues no Centro de Motomecanização e Intendência (CMI) da Diretoria 

de Apoio Logístico da Polícia Militar de Minas Gerais, sito à Av. Amazonas, 6455, Bairro Gameleira, 

Belo Horizonte - MG. 

 

12 PLANOS DE AMOSTRAGEM 

Para fins de realização de inspeção e testes de desempenho, deverão ser apresentadas as seguintes 

amostras: 

12.1 Apresentação de protótipo 

12.1.1 Antes de iniciar a produção dos veículos adquiridos pelo Estado, a empresa vencedora deverá 

apresentar um protótipo do veículo, com as transformações previstas nesta norma.  

12.1.2 Os custos do transporte da equipe da Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de 

Materiais - CPARM, até o local da vistoria do protótipo, será por conta da empresa vencedora. 

12.1.3 No momento da inspeção, deverá também fazer se presente, um representante da montadora 

do veículo, visando a garantia do produto acabado e seu respectivo pós venda.  

12.2 No Recebimento 

12.2.1 Cada lote entregue será inspecionado em sua totalidade. 

12.2.2 Outros planos de amostragem poderão ser previstos de acordo com a conveniência 

administrativa, especialmente nos casos em que se deseja maior ou menor severidade na inspeção, 

maior celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios. 

13 INSPEÇÕES 

13.1 Tolerâncias e Permissões 

13.1.1 Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam de 

forma direta ou indireta alterar as características normais do veículo ou inviabilizar o seu uso no 

policiamento ou atividades da PMMG. 

13.1.2 A ocorrência de um defeito crítico implicará na devolução do veículo ao fornecedor para 

solução da irregularidade. 

13.1.3 Poderá ser realizada, em casos excepcionais, inspeção metrológica. 

13.2 Itens de verificação 

13.2.1 No recebimento dos veículos serão realizadas inspeções para verificação dos seguintes 

defeitos críticos: 

13.2.1.1 Existência rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo. 
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13.2.1.2 Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo. 

13.2.1.3 Aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, trincas 

ou quebras. 

13.2.1.4 Funcionamento anormal de qualquer lâmpada. 

13.2.1.5 Ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas e 

etiquetas no veículo. 

13.2.1.6 Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos. 

13.2.1.7 Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante. 

13.2.1.8 Nível de óleo da direção hidráulica (quando houver) fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.1.9 Nível de água do sistema de arrefecimento e do limpador de para-brisa fora do estabelecido 

pelo fabricante. 

13.2.1.10 Nível do fluído de freio no reservatório fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.1.11 Ausência de quaisquer equipamentos obrigatórios de fábrica (macaco, chave de roda, 

triângulo de segurança, cinto de segurança, pneu estepe, extintor de incêndio). 

13.2.1.12 Forração dos bancos em desacordo com o previsto na presente norma, e ausência dos 

encostos de cabeça nos bancos dianteiros e traseiro. 

13.2.1.13 Forração do teto, portas e assoalho fora do especificado na presente norma e não estão 

danificados. 

13.2.1.15 Funcionamento e fixação anormal das máquinas de acionamento dos vidros, trancas e 

puxadores das portas. 

13.2.1.16 Funcionamento anormal do sistema de ar forçado (ventilação interna/difusores de ar). 

13.2.1.17 Funcionamento anormal do motor do veículo. 

13.2.1.18 Danos ou ausência das borrachas das portas e tampa traseira. 

13.2.1.19 Inconformidade das adaptações e dos acessórios com as especificações apresentadas nesta 

norma. 

13.2.1.20 Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores. 

13.2.1.21 Ausência ou má fixação dos limitadores de portas. 

13.2.1.22 Ausência ou má fixação das alças do teto e dos retrovisores. 

13.2.1.23 Outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veículo ou 

que resultem em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto para fim a que 

se destina. 
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14 ENSAIOS 

Testes em laboratórios especializados podem ser realizados caso a comissão de avaliação e 

recebimento de materiais julgue necessário sua realização. 

15 ACEITAÇÃO 

Os veículos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitados. 

NI DAL 23.15.163 – VIATURA MÉDIO PORTE CAMINHONETE CABINE DUPLA COM 

CELA 

 

Vtr. Médio porte, Caminhonete cabine dupla,  com 

cela e rádio transceptor móvel digital embarcado. 

Código SIAD: 1438921 

Aprovada em: 

15/01/15 

2ª revisão 

em: 

12/01/2016 

 

1 OBJETIVO 

Esta norma fixa as características e especificações básicas da viatura médio porte, caminhonete 

cabine dupla, com cela e rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS localizador, e as condições 

mínimas exigíveis para aceitação e/ou recebimento pela Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG. 

 

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta norma tem sua aplicação no âmbito das Unidades da PMMG, para especificação, aceitação e/ou 

recebimento da viatura de médio porte, modelo Caminhonete cabine dupla, com cela e rádio 

transceptor móvel digital embarcado, GPS localizador, utilizada pela Instituição. 

 

3 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade pela revisão desta norma é da DAL. 

 

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

4.1 NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – procedimentos. 

 

5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

5.1 NBR 5425 - Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade. 

5.1 NBR 5427 - Guia para utilização da norma NBR 5426. 

 

6 SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

DAL Diretoria de Apoio Logístico 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia 

NBR Norma Brasileira Registrada  

PMMG Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

 

7 CONDIÇÕES GERAIS 

7.1 Veículo  tipo caminhonete, 4 portas, com cela adaptada no compartimento de carga/ carroceria, 

com rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS/AVL Rastreador e GPS Navegador, Sinalizador 

Acústico Visual e luzes auxiliares (Estrobo), adesivado com faixas nas cores heráldicas da PMMG e 

logomarca da Instituição, para uso no policiamento ostensivo geral, rodoviário, ambiental e 

especializado. No policiamento especializado (ROTAM, CHOQUE e GATE) utilizar-se-á a 

logomarca da Instituição e grafismo específico. 

7.2 Veículo 0 (ZERO) Km, fabricado no máximo a seis meses anteriores à data de expedição da nota 

fiscal, com modelo correspondente  à data da emissão da nota fiscal e da linha de produção da 

montadora. 
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8 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

8.1 Cor 

Veículo pintado na cor branca, cinza, bege ou preta, original de fábrica. 

8.2 Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme anexo. 

8.3 Motor  

8.3.1 Potência mínima de 135 cv. 

8.3.2 Cilindros: 4 (quatro). 

8.3.3 Cilindrada: mínima de 2.300 cc. 

8.3.4 Sistema de injeção: conforme linha de produção. 

8.3.5 Sistema de ignição: conforme linha de produção. 

8.3.6 Combustível: FLEX (gasolina e álcool). 

8.4 Número de Marchas 

8.4.1 Mínimo de 5 (cinco) à frente. Conforme linha de produção, com câmbio manual. 

8.5 Tração 

8.5.1 Conforme linha de produção. 

8.6 Sistema de freio 

8.6.1 Conforme linha de produção. 

8.7 Suspensão 

8.7.1 Conforme linha de produção. 

8.8 Direção 

8.8.1 Hidráulica e/ou elétrica. 

8.9 Rodas e Pneus 

8.9.1 Rodas conforme linha de produção. 

8.9.2 Pneus conforme linha de produção. 

8.10 Sistema elétrico 

8.10.1 Bateria: mínimo de 90 amperes, com a mesma marca da linha de produção e alternador 

compatível.  

8.11 Compartimento para transporte de detidos 

8.11.1 Compartimento para transporte de detidos adaptado ao espaço destinado ao compartimento 

de carga.  

8.11.2 Compartimento de carga com capota, confeccionada em plástico reforçado de fibra de vidro 

(PRFV), afixada na caçamba original do veículo, com alinhamento externo na altura da cabine 

original do veículo. 

8.11.3 porta traseira em duas folhas (metade inferior com abertura para baixo, aproveitando a tampa 

original do veículo e metade superior com abertura para cima), com sistema de travamento da tampa. 

8.11.4 Fechadura (com 03 chaves) na parte superior e vidro vigia na tampa traseira, com aplicação 

de insulfilm G5. 

8.11.5 Compartimento de cela confeccionado em estrutura tubular de aço, com divisória para o 

compartimento de transporte de equipamentos com revestimento em chapa de aço lisa. 

8.11.6 O restante do compartimento com revestimento total em chapa de aço lisa perfurada nas 

laterais e teto, com porta traseira independente de abertura, com sistema de travamento duplo externo 

(com duas trancas apropriadas para cadeado e com pino nas dobradiças ponteadas com solda 

posicionado no lado esquerdo). 

8.11.7 Os revestimentos laterais do compartimento de detidos deverão ser em chapa de aço com 

acabamento e tratamento anticorrosivo, pintada na cor cinza ou preto fosco. 

8.11.8 Revestimento e proteção do assoalho da caçamba, com PRFV, com drenos para escoamento 

de líquidos e calafetação em todo seu perímetro. As laterais com revestimento interno de borracha 

até a altura da caçamba. Instalação de no mínimo 06 (seis) aletas em cada lateral da capota, para 

aumento da troca térmica no interior da caçamba. 

8.11.9 Sistema de ventilação/exaustão através de 02 (dois) ventiladores e 02 (dois) exaustores 

instalados no teto do compartimento com grade de proteção interna e acionamento na cabine do 

motorista, tendo 9,5 w de potência cada ventilador/exaustor e 0,013 m2 de área livre da hélice para 

cada ventilador/exaustor. 
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8.11.10 Luminária interna e independente com grades metálicas de proteção, no compartimento de 

transporte de detidos, com acionamento na cabine do motorista. 

8.11.11 O compartimento de detidos deverá ser confeccionado com material de alta resistência 

mecânica e montado com acabamento entre as chapas de aço, policarbonato, fibras e demais 

materiais, de forma a não permitir pontas que possam vir a ferir os detidos. 

8.11.12 A característica do compartimento de detidos deverá atender a legislação específica que versa 

sobre o assunto.  

8.11.13 Pintura externa da capota do compartimento de acordo com os padrões da indústria 

automotiva na cor do veículo original de fábrica. 

8.11.14 Os veículos deverão possuir sistema de trancamento da tampa traseira individualizada por 

meio de chave ou acionamento mecânico de forma que permita maior segurança para o 

compartimento de presos. Quando não for possível o acionamento mecânico deverá ter sistema de 

acionamento por meio de interruptor instalado no painel da viatura sem comprometer a segurança da 

cela. 

8.12 Forração interna do veículo 

8.12.1 Bancos encapados em courvin automotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste (abas 

laterais do encosto dos bancos), na cor do acabamento interno do veículo. 

8.12.2 Portas forradas em material lavável ou impermeabilizadas, na cor do acabamento interno do 

veículo. 

8.12.3 Piso revestido em material não absorvente, resistente e lavável na cor preta em todo o assoalho 

dianteiro e traseiro. 

8.13 Equipamentos obrigatórios e acessórios 

8.13.1 Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro 

e legislação vigente. 

8.13.2 Extintor de incêndio veicular à base de Pó Químico Seco (PQS) (ABC), com validade de cinco 

anos; 

8.13.3 Cintos de segurança, conforme linha de produção e legislação vigente. 

8.13.4 Alça de segurança interna (teto). 

8.13.5 Acendedor de cigarro ou tomada de 12 V com fusível compatível com o uso do farol de 

manejo. 

8.13.6 Retrovisores externos com controle interno. 

8.13.7 Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter. 

8.13.8 Protetor de tanque. 

8.13.9 Encosto de cabeça conforme linha de produção e legislação de trânsito vigente. 

8.13.10 Lanterna central com lâmpadas direcionais no teto do veículo, localizado entre os bancos 

dianteiros e traseiros, caso não seja de linha de produção normal. 

8.13.11 Conjunto sinalizador acústico visual e luzes auxiliares (Estrobo), conforme Anexo.  

8.13.12 Equipado com faróis de neblina e/ou auxiliar. 

8.13.13 Vidros elétricos no mínimo nos vidros dianteiros. 

8.13.14 Sensor de estacionamento quatro pontos; 

8.13.15 Suporte para armamento longo central, entre os bancos dianteiros, porém alinhado aos 

respectivos encostos dos bancos dianteiros, sem prejudicar o ajuste em todas as posições. 

8.13.16 01 (um) jogo de tapete de borracha com 04 peças, antiderrapante na cor preta. 

8.13.17 Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido. 

8.13.18 01 (um) kit de parafusos para fixação das placas. 

8.13.19 Rádio transceptor móvel digital, conforme anexo. 

8.13.20 GPS localizador, conforme anexo.  

8.13.21 O veículo deverá ser entregue com ½ (meio) tanque com gasolina. Tal solicitação se justifica 

na necessidade de movimentação/funcionamento das viaturas no pátio do CMI.  

8.13.22 O item opcional/acessório da linha de produção previsto no veiculo ofertado, mesmo que 

não constante nesta norma, deverá ser mantido. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens 

necessários à adaptação, prevista nesta norma. 

 

9 GARANTIAS 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

SUBSECRTARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 
 

Página 236 de 309 

9.1 Veículo 

Garantia do fabricante mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. 

9.2 Conjunto sinalizador acústico visual 

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. 

9.3 Grafismos 

Garantia mínima de 05 (Cinco) anos. 

10 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

10.1 Oferecer assistência técnica em todo o Estado de Minas Gerais, inclusive para as revisões 

programadas no manual do fabricante, sendo que em cada Região, coordenada pelos Comandos 

Regionais da Polícia Militar, deverá ter, no mínimo, uma oficina com assistência técnica autorizada 

para os veículos adquiridos, ou no máximo 100 Km de distância da sede da Região.  

10.1.1 Quando solicitada, a Contratada deverá indicar a concessionária e/ou oficina credenciada, em 

condições de participar de processo licitatório, que irá prestar o serviço de manutenção durante o 

período de garantia, observada a distância máxima prevista no item anterior. 

10.2 A empresa vencedora do processo licitatório deverá oferecer um curso, em escolas 

especializadas ou na própria empresa para treinamento dos mecânicos da PMMG, na proporção de 

01 (uma) vaga para cada 10 (dez) viaturas adquiridas.  

10.2.1 O curso deverá, quando exigido pela Instituição, fornecer um treinamento em uma 

concessionária, oficina, representante autorizada, com carga horária mínima de 16 horas de duração, 

sendo a sua grade curricular apresentada pela própria empresa vencedora do certame, contemplando, 

no mínimo, informações sobre às características de cada veículo, abrangendo suas inovações 

tecnológicas, sistema de injeção, transmissão, suspensão, freios, alimentação e arrefecimento.  

10.3 Assistência técnica para o conjunto sinalizador acústico visual em Minas Gerais. 

 

11 LOCAL DE ENTREGA 

Os veículos deverão ser entregues no Centro de Motomecanização e Intendência (CMI) da Diretoria 

de Apoio Logístico da Polícia Militar de Minas Gerais, sito à Av. Amazonas, 6455, Bairro Gameleira, 

Belo Horizonte - MG. 

 

12 PLANOS DE AMOSTRAGEM 

Para fins de realização de inspeção e testes de desempenho, deverão ser apresentadas as seguintes 

amostras: 

12.1 Apresentação de protótipo 

12.1.1 Antes de iniciar a produção dos veículos adquiridos pelo Estado, a empresa vencedora deverá 

apresentar um protótipo do veículo, com as transformações previstas nesta norma.  

12.1.2 Os custos do transporte da equipe da Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de 

Materiais - CPARM, até o local da vistoria do protótipo, será por conta da empresa vencedora. 

12.1.3 No momento da inspeção, deverá também fazer se presente, um representante da montadora 

do veículo, visando a garantia do produto acabado e seu respectivo pós venda.  

12.2 No Recebimento 

12.2.1 Cada lote entregue será inspecionado em sua totalidade. 

12.2.2 Outros planos de amostragem poderão ser previstos de acordo com a conveniência 

administrativa, especialmente nos casos em que se deseja maior ou menor severidade na inspeção, 

maior celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios. 

 

13 INSPEÇÕES 

13.1 Tolerâncias e Permissões 

13.1.1 Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam de 

forma direta ou indireta alterar as características normais do veículo ou inviabilizar o seu uso no 

policiamento ou atividades da PMMG. 

13.1.2 A ocorrência de um defeito crítico implicará na devolução do veículo ao fornecedor para 

solução da irregularidade. 

13.1.3 Poderá ser realizada, em casos excepcionais, inspeção metrológica. 
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13.2 itens de verificação 

13.2.1 No recebimento dos veículos serão realizadas inspeções para verificação dos seguintes 

defeitos críticos: 

13.2.1.1 Existência rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo. 

13.2.1.2 Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo. 

13.2.1.3 Aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, trincas 

ou quebras. 

13.2.1.4 Funcionamento anormal de qualquer lâmpada. 

13.2.1.5 Ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas e 

etiquetas no veículo. 

13.2.1.6 Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos. 

13.2.1.7 Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante. 

13.2.1.8 Nível de óleo da direção hidráulica (quando houver) fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.1.9 Nível de água do sistema de arrefecimento e do limpador de para-brisa fora do estabelecido 

pelo fabricante. 

13.2.1.10 Nível do fluído de freio no reservatório fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.1.11 Ausência de quaisquer equipamentos obrigatórios de fábrica (macaco, chave de roda, 

triângulo de segurança, cinto de segurança, pneu estepe, extintor de incêndio). 

13.2.1.12 Forração dos bancos em desacordo com o previsto na presente norma, e ausência dos 

encostos de cabeça nos bancos dianteiros e traseiro. 

13.2.1.13 Forração do teto, portas e assoalho fora do especificado nesta norma. 

13.2.1.14 Funcionamento anormal do conjunto acústico visual e do amplificador de som e da sirene. 

13.2.1.15 Funcionamento e fixação anormal das máquinas de acionamento dos vidros, trancas e 

puxadores das portas. 

13.2.1.16 Funcionamento anormal do sistema de ar forçado (ventilação interna/difusores de ar). 

13.2.1.17 Funcionamento anormal do motor do veículo. 

13.2.1.18 Danos ou ausência das borrachas das portas e tampa traseira. 

13.2.1.19 Inconformidade da cela, das adaptações e dos acessórios com as especificações 

apresentadas nesta norma. 

13.2.1.20 Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores. 

13.2.1.21  Ausência ou má fixação dos limitadores de portas. 

13.2.1.22 Ausência ou má fixação das alças do teto e dos retrovisores. 

13.2.1.23 Outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veículo ou 

que resultem em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto para fim a que 

se destina. 

 

14 ENSAIOS 

Testes em laboratórios especializados podem ser realizados caso a comissão de avaliação e 

recebimento de materiais julgue necessário para sua realização. 

 

15 ACEITAÇÃO 

Os veículos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitados. 

 

NI DAL 23.07.161 – VIATURA PEQUENO PORTE SUV UTILITÁRIO COM CELA 

 

Vtr. pequeno porte, SUV/Utilitário, com cela e com 

rádio transceptor móvel digital embarcado. 

Código SIAD: 1392662 

Aprovada 

em 

05/04/13 

3ª Revisão  

12/01/16 
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1 OBJETIVO 

Esta norma fixa as características e especificações básicas da viatura de pequeno porte, modelo 

Utilitário Esporte (SUV), com cela e com rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS 

localizador, e as condições mínimas exigíveis para aceitação e/ou recebimento pela Polícia Militar 

de Minas Gerais - PMMG. 

 

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta norma tem sua aplicação no âmbito das Unidades da PMMG, para especificação, aceitação e/ou 

recebimento da viatura de pequeno porte, modelo Utilitário Esporte (SUV), com cela e com rádio 

transceptor móvel digital embarcado, GPS localizador, utilizada pela Instituição. 

3 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade pela revisão desta norma é da DAL. 

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

4.1 NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – procedimentos. 

5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

5.1 NBR 5425 - Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade. 

5.1 NBR 5427 - Guia para utilização da norma NBR 5426. 

 

6 SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

DAL Diretoria de Apoio Logístico 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia 

NBR Norma Brasileira Registrada  

PMMG Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

 

7 CONDIÇÕES GERAIS 

7.1 Veículo de pequeno porte, tipo Utilitário Esporte SUV, 4 portas, com cela, com rádio transceptor 

móvel digital embarcado, GPS localizador, Sinalizador Acústico Visual  e luzes auxiliares (Estrobo), 

na cor branca, adesivado com faixas nas cores heráldicas da PMMG e logomarca da Instituição, para 

uso no policiamento ostensivo geral, rodoviário e ambiental.  

7.2 Veículo 0 (ZERO) Km, fabricado no máximo a seis meses anteriores à data de expedição da nota 

fiscal, com modelo correspondente  à data da emissão da nota fiscal e da linha de produção da 
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montadora. 

 

8 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

8.1 Cor 

Veículo pintado na cor branca original de fábrica, conforme linha de produção. 

 

8.2 Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme anexo. 

8.3 Motor  

8.3.1 Potência mínima de 140 cv. 

8.3.2 Cilindros: 4 (quatro). 

8.3.3 Cilindrada: mínima de 1998 cc. 

8.3.4 Sistema de injeção: conforme linha de produção. 

8.3.5 Sistema de ignição: conforme linha de produção. 

8.3.6 Combustível: FLEX (gasolina e álcool). 

8.4 Número de Marchas 

8.4.1 Mínimo de 5 (cinco) à frente. Conforme linha de produção, com câmbio manual. 

8.5 Tração 

8.5.1 Conforme linha de produção. 

8.6 Sistema de freio 

8.6.1 Conforme linha de produção. 

8.7 Suspensão 

8.7.1 Conforme linha de produção. 

8.8 Direção 

8.8.1 Hidráulica e/ou elétrica. 

8.9 Rodas e Pneus 

8.9.1 Rodas conforme linha de produção, com no mínimo 16 polegadas. 

8.9.2 Pneus conforme linha de produção. 

8.10 Sistema elétrico 

8.10.1 Bateria: mínimo de 70 amperes, com a mesma marca da linha de produção e alternador 

compatível.  

8.11 Compartimento para transporte de detidos 
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8.11.1 O veículo deverá possuir porta malas com volume mínimo de 400 litro, para que se possa 

realizar a montagem do respectivo compartimento de transporte de preso ( cela). 

8.11.2 Compartimento para transporte de detidos, com divisória telada e porta grade: Compartimento 

para transporte de detidos adaptado no compartimento de bagagem, dotado de ventilação natural 

propiciada pela entrada de ar através das janelas das portas laterais e pela divisória; iluminação 

natural, devendo-se preservar os vidros originais do veículo, protegendo-os internamente com chapa 

perfurada em aço de no mínimo 1,2mm de espessura. 

8.11.3 Divisória do piso ao teto confeccionada em chapa de aço lisa de fibra ou  ABS, na parte 

inferior e chapa de aço perfurada na superior, estruturada por tubos quadrados com no mínimo 20 

mm e 1,2 mm de espessura, resistente a água e impactos ( separação do banco traseiro com o 

bagageiro).  

8.11.4 Caso o estepe venha alojado dentro do compartimento do porta malas, deverá será analisado 

de acordo com as características do veículo, se o mesmo deverá ser reposicionado na divisória, com 

acesso pelas portas laterais traseiras ou se o revestimento do piso deverá ser basculante. 

8.11.5 Porta de aço acoplada ao revestimento interno, estruturadas por tubos quadrados de 20 mm e 

mínimo 1,2 mm de espessura, com tranca apropriada para cadeado, com pino das dobradiços 

ponteados com solda, para proteção da quinta porta traseira, com abertura pela lateral. 

8.11.6 Revestimento do assoalho em fibra de vidro, afim de permitir a lavagem e o escoamento de 

líquidos para fora do veículo, através de  02 (dois) drenos nas extremidades traseiras do 

compartimento.  

8.11.7 Todo e qualquer acesso que possa existir pelo compartimento de detidos ao sistema de 

fecho/trinco da porta traseira deverá ser devidamente bloqueado e caso existam ferramentas ou 

acessórios localizados na mala, estes deverão ser reposicionados fora dela, ou o interior do 

compartimento traseiro deverá sofrer as adaptações necessárias a fim de não permitir que seus 

eventuais ocupantes tenham acesso a qualquer um dos equipamentos obrigatórios (ferramentas, 

estepe, etc.) ou outras partes do veículo existentes nesse compartimento, que possam colocar em 

risco a integridade física dos policiais ou ainda de qualquer cidadão. 

8.11.8 O compartimento deverá se dotado com tampa para saída em casos de emergência, voltada 

para parte posterior do banco traseiro, a porta emergencial deverá ser fixada com porcas tipo 

borboleta com facilidade de acesso ao se rebater o encosto do banco traseiro. 

8.12 Forração interna do veículo 

8.12.1 Bancos encapados em courvin automotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste (abas 

laterais do encosto dos bancos), na cor do acabamento interno do veículo. 

8.12.2 Portas forradas em material lavável ou impermeabilizadas, na cor do acabamento interno do 
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veículo. 

8.12.3 Piso revestido em material não absorvente, resistente e lavável na cor preta em todo o assoalho 

dianteiro e traseiro. 

8.13 Equipamentos obrigatórios e acessórios 

8.13.1 Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro 

e legislação vigente; 

8.12.2 Extintor de incêndio veicular à base de Pó Químico Seco (PQS) (ABC), com validade de cinco 

anos; 

8.13.3 Cintos de segurança, conforme linha de produção e legislação vigente; 

8.13.4 Alça de segurança interna (teto); 

8.13.5 Acendedor de cigarro ou tomada de 12 V com fusível compatível com o uso do farol de 

manejo; 

8.13.6 Retrovisor externo do lado direito e esquerdo com controle interno; 

8.13.7 Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter; 

8.13.8 Protetor de tanque; 

8.13.9 Encosto de cabeça conforme linha de produção e legislação de trânsito vigente; 

8.13.10 Lanterna central com lâmpadas direcionais no teto do veículo, localizado entre os bancos 

dianteiros e traseiros, caso não seja de linha de produção normal; 

8.13.11 Conjunto sinalizador Acústico Visual e luzes auxiliares (Estrobo), conforme anexo; 

8.13.12 Equipado com faróis de neblina e/ou auxiliar; 

8.13.13 Vidros elétricos no mínimo nos vidros dianteiros; 

8.13.14 Sensor de estacionamento quatro pontos; 

8.13.15 01 (um) jogo de tapete de borracha com 04 peças, antiderrapante na cor preta; 

8.13.16 Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido; 

8.13.17 01 (um) kit de parafusos para fixação das placas; 

8.13.18 Rádio transceptor móvel digital, conforme anexo; 

8.13.19 GPS localizador, conforme anexo; 

8.13.20 O veículo deverá ser entregue com ½ (meio) tanque com gasolina. Tal solicitação se justifica 

na necessidade de movimentação/funcionamento das viaturas no pátio do CMI; 

8.13.21 O item opcional/acessório da linha de produção previsto no veiculo ofertado, mesmo que 

não constante nesta norma, deverá ser mantido. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens 
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necessários à adaptação, prevista nesta norma. 

 

9 GARANTIAS 

9.1 Veículo 

Garantia do fabricante mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. 

9.2 Conjunto sinalizador acústico visual 

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. 

9.3 Grafismos 

Garantia mínima de 05 (Cinco) anos. 

 

10 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

10.1 Oferecer assistência técnica em todo o Estado de Minas Gerais, inclusive para as revisões 

programadas no manual do fabricante, sendo que em cada Região, coordenada pelos Comandos 

Regionais da Polícia Militar, deverá ter, no mínimo, uma oficina com assistência técnica autorizada 

para os veículos adquiridos, ou no máximo 100 Km de distância da sede da Região.  

10.1.1 Quando solicitada, a Contratada deverá indicar a concessionária e/ou oficina credenciada, em 

condições de participar de processo licitatório, que irá prestar o serviço de manutenção durante o 

período de garantia, observada a distância máxima prevista no item anterior. 

10.2 A empresa vencedora do processo licitatório deverá oferecer um curso, em escolas 

especializadas ou na própria empresa para treinamento dos mecânicos da PMMG, na proporção de 1 

(uma) vaga para cada 10 (dez) viaturas adquiridas.  

10.2.1 O curso deverá, quando exigido pela Instituição, fornecer um treinamento em uma 

concessionária, oficina, representante autorizada, com carga horária mínima de 16 horas de duração, 

sendo a sua grade curricular apresentada pela própria empresa vencedora do certame, contemplando, 

no mínimo, informações sobre às características de cada veículo, abrangendo suas inovações 

tecnológicas, sistema de injeção, transmissão, suspensão, freios, alimentação e arrefecimento.  

10.3 Assistência técnica para o conjunto sinalizador acústico visual em Minas Gerais. 

 

11 LOCAL DE ENTREGA 

Os veículos deverão ser entregues no Centro de Motomecanização e Intendência (CMI) da Diretoria 

de Apoio Logístico da Polícia Militar de Minas Gerais, sito à Av. Amazonas, 6455, Bairro Gameleira, 

Belo Horizonte - MG. 
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12 PLANOS DE AMOSTRAGEM 

Para fins de realização de inspeção e testes de desempenho, deverão ser apresentadas as seguintes 

amostras: 

12.1 Apresentação de protótipo 

12.1.1 Antes de iniciar a produção dos veículos adquiridos pelo Estado, a empresa vencedora deverá 

apresentar um protótipo do veículo, com as transformações previstas nesta norma.  

12.1.2 Os custos do transporte da equipe da Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de 

Materiais - CPARM, até o local da vistoria do protótipo, será por conta da empresa vencedora. 

12.1.3 No momento da inspeção, deverá também fazer se presente, um representante da montadora 

do veículo, visando a garantia do produto acabado e seu respectivo pós venda.  

12.2 No Recebimento 

12.2.1 Cada lote entregue será inspecionado em sua totalidade. 

12.2.2 Outros planos de amostragem poderão ser previstos de acordo com a conveniência 

administrativa, especialmente nos casos em que se deseja maior ou menor severidade na inspeção, 

maior celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios. 

13 INSPEÇÕES 

13.1 Tolerâncias e Permissões 

13.1.1 Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam de 

forma direta ou indireta alterar as características normais do veículo ou inviabilizar o seu uso no 

policiamento ou atividades da PMMG. 

13.1.2 A ocorrência de um defeito crítico implicará na devolução do veículo ao fornecedor para 

solução da irregularidade. 

13.1.3 Poderá ser realizada, em casos excepcionais, inspeção metrológica. 

13.2  Itens de verificação 

13.2.1 No recebimento dos veículos serão realizadas inspeções para verificação dos seguintes 

defeitos críticos: 

13.2.1.1 Existência rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo. 

13.2.1.2 Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo. 

13.2.1.3 Aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, trincas 

ou quebras. 

13.2.1.4 Funcionamento anormal de qualquer lâmpada. 
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13.2.1.5 Ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas e 

etiquetas no veículo. 

13.2.1.6 Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos. 

13.2.1.7 Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante. 

13.2.1.8 Nível de óleo da direção hidráulica (quando houver) fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.1.9 Nível de água do sistema de arrefecimento e do limpador de para-brisa fora do estabelecido 

pelo fabricante. 

13.2.1.10 Nível do fluído de freio no reservatório fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.1.11 Ausência de quaisquer equipamentos obrigatórios de fábrica (macaco, chave de roda, 

triângulo de segurança, cinto de segurança, pneu estepe, extintor de incêndio). 

13.2.1.12 Forração dos bancos em desacordo com o previsto na presente norma, e ausência dos 

encostos de cabeça nos bancos dianteiros e traseiro. 

13.2.1.13 Forração do teto, portas e assoalho fora do especificado nesta norma. 

13.2.1.14 Funcionamento anormal do conjunto acústico visual e do amplificador de som e da sirene. 

13.2.1.15 Funcionamento e fixação anormal das máquinas de acionamento dos vidros, trancas e 

puxadores das portas. 

13.2.1.16 Funcionamento anormal do sistema de ar forçado (ventilação interna/difusores de ar). 

13.2.1.17 Funcionamento anormal do motor do veículo. 

13.2.1.18 Danos ou ausência das borrachas das portas e tampa traseira. 

13.2.1.19 Inconformidade da cela, das adaptações e dos acessórios com as especificações 

apresentadas nesta norma. 

13.2.1.20 Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores. 

13.2.1.21 Ausência ou má fixação dos limitadores de portas. 

13.2.1.22 Ausência ou má fixação das alças do teto e dos retrovisores. 

13.2.1.23 Outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veículo ou 

que resultem em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto para fim a que 

se destina. 

14 ENSAIOS 

Testes em laboratórios especializados podem ser realizados caso a comissão de avaliação e 

recebimento de materiais julgue necessário sua realização. 
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15 ACEITAÇÃO 

Os veículos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitados. 

 

NI DAL 23.08.091-VTR. MÉDIO PORTE VAN ADAPTADA COMO BASE COMUNITÁRIA 

MÓVEL 

 Vtr. médio porte, adaptada como Base Comunitária móvel, com 

rádio transceptor móvel digital embarcado. 

Código Siad: 1392697 

Aprovada 

28/03/08 

8ª Revisão  

12/01/16 

 

1 OBJETIVO 

Esta norma fixa as características e as especificações básicas da viatura de médio porte, modelo van, 

Furgão, modelo integral, adaptada como base comunitária móvel, com rádio transceptor móvel 

digital embarcado, GPS localizador, e as condições mínimas exigíveis, para aceitação e/ou 

recebimento, pela Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG. 

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta norma tem sua aplicação no âmbito da PMMG, para especificação, aceitação e/ou recebimento 

da viatura de médio porte, modelo Van,Furgão, modelo integral, do tipo de viatura base comunitária 

móvel, com rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS localizador, utilizada pela Instituição. 

3 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade pela revisão desta norma é da DAL. 

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

4.1 NBR 5426 Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – procedimentos. 

 

5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

5.1 NBR 5425 Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade. 

5.2 NBR 5427 Guia para utilização da norma NBR 5426. 

 

6 SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

DAL Diretoria de Apoio Logístico 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia 

NBR Norma Brasileira Registrada  

PMMG Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 
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7 CONDIÇÕES GERAIS 

7.1 Veículo leve de médio porte, modelo Van furgão integral, construção em perfis de aço estampado 

e teto sobre-elevado em material plástico ou chapa de aço, com as necessárias adaptações como Base 

Comunitária Móvel, com rádio transceptor móvel digital embarcado; GPS localizador, Sinalizador 

Acústico Visual  e luzes auxiliares (Estrobo), portas dianteiras, porta lateral corrediça, no lado direito 

e porta traseira com duas folhas; veículo pintado na cor branca, adesivado com faixas nas cores 

heráldicas da PMMG e logomarca da Instituição, para uso no policiamento ostensivo geral, 

rodoviário e ambiental. 

7.2 Veículo 0 (ZERO) km, fabricado no máximo a seis meses anteriores à data de expedição da nota 

fiscal, com modelo correspondente à data da emissão da nota fiscal e da linha de produção da 

montadora. 

 

8 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

8.1 Cor 

Veículo pintado na cor branca original de fábrica, conforme linha de produção. 

8.2 Grafismo e características técnicas das películas, conforme anexo.  

8.3 Motor  

8.3.1 Potência mínima de 115 cv. 

8.3.2 Cilindrada mínima: 2.200 cm³ 

8.3.3 Cilindros: 4 (quatro) turbocooler. 

8.3.4 Sistema de alimentação: diesel common rall. 

8.3.5 Combustível: diesel. 

8.4 Número de Marchas 

8.4.1 Conforme linha de produção, com câmbio manual. 

8.5 Tração 

8.5.1 Conforme linha de produção. 

8.6 Sistema de freio 

8.6.1 Conforme linha de produção. 

8.7 Suspensão 

8.7.1 Conforme linha de produção. 

8.8 Direção 
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8.8.1 Hidráulica e/ou elétrica. 

8.9 Sistema elétrico 

8.9.1 Sistema de advertência audíveis e visuais para geração, partida e iluminação. 

8.9.2 O sistema de geração elétrica deve ser suficiente para manter o funcionamento de todos 

dispositivos eletroeletrônicos com o veículo estacionado ou em deslocamento. 

8.9.3 Todos os componentes eletroeletrônicos devem ser selecionados para minimizar as cargas 

elétricas de forma a não exceder a capacidade do sistema gerador do veículo.  

8.9.4 Todos os componentes e fiação do sistema elétrico devem ser facilmente acessíveis através de 

painéis para inspeção e manutenção. Todos os interruptores, indicadores e controles devem estar 

localizados e instalados de forma a facilitar sua remoção e manutenção. 

8.9.5 Fiação com bitola, de acordo com a carga, identificada no ponto de partida e de chegada e 

disjuntores automáticos, não sendo permitidos fusíveis. 

8.9.6 Se forem utilizados circuitos impressos, estes devem atender o item 5.6.3 da NBR 14.561. 

8.9.7 As tomadas e fontes de energia interna deverão ter as seguintes especificações:  

8.9.7.1 Uma tomada de captação externa do lado da porta lateral corrediça (direito), sendo instalada, 

na lateral, tendo como ponto de fixação com a porta lateral toda aberta, logo após, de forma que não 

comprometa a abertura da porta. A tomada deverá ser de 110 VCA de acordo com o item 5.6.8.1 da 

NBR 14.561 e cabo de 25 metros. 

8.9.7.2 Deverão ser instaladas na lateral esquerda do compartimento interno da viatura, acima do 

balcão de atendimento 02 tomadas internas de 110 VCA do tipo 2P+T. 

8.9.7.3 01 (um) inversor 12 VCC/110 VCA/1000 W (senoidal) com tomada do tipo 2P+T (senoidal). 

8.9.7.4 01 (uma) tomada junto à porta traseira tipo acendedor 12 Vc. 

8.9.8 Os controles elétricos situados na cabine deverão seguir o abaixo discriminado: 

8.9.8.1 Chave geral para o compartimento traseiro com acesso pelo motorista. 

8.9.8.2 Comandos do sinalizador visual instalado no painel do veículo. 

8.9.9 Controles no Compartimento: 

Deverão ser posicionados no compartimento interno, próximo à porta lateral corrediça, os seguintes 

comandos elétricos: 

8.9.9.1 Interruptor para 2 (duas) luminárias dicroicas sobre o balcão de atendimento. 

8.9.9.2 Interruptor para 4 (quatro) luminárias halógenas de duas intensidades. 

8.9.9.3 Interruptor com luz indicadora quando ligado para as luzes da área traseira. 

8.9.9.4 Interruptor com luz indicadora, quando ligado para os ventiladores oscilantes. 
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8.9.9.5 Interruptor com luz indicadora quando ligado para as luzes da área lateral. 

8.9.9.6 Alarme de ré. 

8.9.10 Baterias 

8.9.10.1 (02) duas baterias de 12 V cada uma, tipo selada, de alto ciclo, sendo a original do veículo 

e outra instalada em ambiente ventilado de fácil acesso para a manutenção e com capacidade 

suficiente para manter todos os acessórios elétricos funcionando ao mesmo tempo, somando um total 

de no mínimo 150 amperes/hora. 

8.9.11 Chave geral 

8.9.11.1 Fornecer e instalar uma chave geral de desconexão elétrica montada na cabina, ao alcance 

do motorista.  

8.9.12 Alternador. 

8.9.12.1 Instalação de um único alternador original de fábrica com capacidade mínima de 110 

ampères, em 14 volts medidos a quente, conforme item 5.6.6, da NBR 14.561, e uma central elétrica. 

8.9.13 Iluminação interna 

8.9.13.1 Deve ser fornecida no compartimento do motorista uma luz interna, operável pelo 

passageiro, quando não disponível pela montadora do veículo. 

8.9.13.2 A iluminação do compartimento de atendimento e transporte da tropa deve ser por meio de 

4 (quatro) luminárias, em lâmpadas de LED distribuídas uniformemente no compartimento. 

8.9.13.3 As luzes fluorescentes do compartimento de atendimento e transporte da tropa devem ser 

suficientes para iluminar toda área livre, o compartimento e os degraus das portas lateral e traseira. 

8.9.13.4 O conjunto de iluminação deve produzir luminosidade mínima de 150 Watts. 

8.9.14 Iluminação externa. 

Além das luzes originais do chassi tais como: faróis, lanternas, luz de seta, luz de placa, luz de freio 

e luz de ré, o veículo de base comunitária deve possuir o seguinte:  

8.9.14.1 Na lateral direita deve ser instalada luminária de (9W) no suporte do toldo. 

8.9.14.2 Na lateral esquerda deve ser instalada luminária retangular incandescente de (21W). 

8.9.14.3 Na parte interna de cada porta traseira deve haver uma lente do tipo reflexiva à luz (olho 

de gato) a fim de sinalizar quando as portas estiverem abertas. 

8.9.14.4 Na traseira da viatura deverá ser instalada luminária (9W) a ser fixada no suporte do toldo. 
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8.10 Forração interna do veículo 

8.10.1 Bancos encapados em courvin automotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste (abas 

laterais do encosto dos bancos), na cor do acabamento interno do veículo, sendo o assento individual 

para o motorista e duplo para os acompanhantes. 

8.10.2 Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta. 

8.10.3 Portas forradas em material lavável ou impermeabilizados, na cor do acabamento interno do 

veículo. 

8.10.4 O revestimento interno será em compensado e fórmica lisa na cor branca. 

8.11 Altura Interna do veículo não transformado 

8.11.1 Altura interna mínima de 1.700 mm. 

8.11.2 Largura interna mínima de 1.700mm. 

8.11.3 Comprimento interno mínimo de 3.200mm. 

8.12 Equipamentos obrigatórios e acessórios 

8.12.1 Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB) e legislação vigente. 

8.12.2 Extintor de incêndio veicular à base de Pó Químico Seco (PQS) (ABC), com validade de cinco 

anos; 

8.12.3 Cintos de segurança retrátil nos bancos dianteiros lateral, sendo o assento central do banco 

duplo com sistema retrátil ou abdominal. 

8.12.4 Tomada de força com fusível, compatível para o uso do farol de manejo. 

8.12.5 Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter. 

8.12.6 Protetor de tanque. 

8.12.7 Encosto de cabeça em todos os bancos dianteiros e os assentos da tripulação, do 

compartimento de atendimento e transporte da tropa, com encosto inteiriço até o prolongamento da 

cabeça (tipo rodoviário). 

8.12.8 Jogo de tapete dianteiro em borracha, tipo bandeja. 

8.12.9 Conjunto sinalizador acústico visual  e luzes auxiliares (Estrobo), conforme anexo. 

8.12.10 2 (dois) ventiladores oscilantes, com sistema de travamento, instalados na lateral interna do 

veículo direcionado para o usuário. 

8.12.11 Pega-mão em perfil de alumínio fixado no teto. 

8.12.12 1 (um) estribo na porta lateral direita, de acesso ao compartimento de atendimento e 

transporte da tropa, de forma a ser utilizado como degrau de acesso. 
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8.12.13 1 (um) estribo na porta traseira, de acesso ao compartimento de atendimento e transporte da 

tropa, de forma a ser utilizado como degrau de acesso. 

8.12.14 Rádio transceptor móvel digital, conforme anexo. 

8.12.15 GPS localizador, conforme anexo.  

8.12.16 Instalar 2 (dois) toldos, sendo um na lateral sob a porta e outro sob as duas portas traseiras, 

ambos toldos retráteis, devendo ser na cor branca e com a logomarca pintada na parte superior, de 

forma destacável, conforme croqui anexo. 

8.12.17 Instalar um suporte de bicicleta, com capacidade de acondicionamento para 04 (quatro) 

BIKE, na parte traseira da viatura, com sistema de travamento da BIKE. O referido suporte deve ser 

fixo na porta traseira ou possuir sistema de dobradiça de forma que não imobilize o acesso pela parte 

traseira da viatura. 

8.12.18 A conexão do polo negativo da bateria deverá ser do tipo terminal de encaixe de aperto 

rápido. 

8.12.19 Deverá ser entregue com 01 (um) kit de parafusos para fixação das placas. 

8.12.20 O veículo deverá ser entregue com ½ (meio) tanque de combustível. Tal solicitação se 

justifica na necessidade de movimentação/funcionamento das viaturas no pátio do CMI.  

8.12.21 Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigido 

e/ou previsto nesta norma, deverão ser mantidos. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens 

comprovadamente necessários à adaptação dos equipamentos previstos nesta norma, devidamente 

justificado formalmente. 

8.13 Equipamentos do compartimento de atendimento e transporte da tropa:  

 

8.13.1 Instalar um balcão para atendimento ao público confeccionado em compensado naval ou 

material de densidade maior, de no mínimo 15 mm de espessura, revestido internamente em fórmica 

branca lisa e externamente de fórmica texturada, na cor branca. Este balcão deverá ser escamoteável, 

de preferência do lado da porta corrediça do veículo, lado direito, para permitir a circulação interna. 

Este balcão deverá possuir uma bandeja ao centro com corrediças, com sistema de travamento para 

instalação do teclado do computador.  Este balcão deverá estar pré-disposto para instalação de um 

computador ou notebook, o qual deverá possuir orifícios para passagem dos cabos, que fica na parte 

inferior e esquerda do balcão. Na parte inferior e esquerda do balcão deverá possuir prateleiras, para 

acondicionamento de uma CPU, estabilizador ou não, com sistema de travamento para os 

equipamentos. No balcão deverá possuir sistema de travamento para monitor e impressora. Medidas 

mínimas do balcão: comprimento do balcão igual à largura interna do veículo e a largura do balcão 

será de no mínimo de 600 mm.  
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8.13.2 Fornecer 01 poltrona tipo rodoviária giratória, revestida em courvin grafite, com sistema de 

deslizamento e travamento para junto do balcão.  

8.13.3  Fornecer uma mesa metálica dobrável a ser acondicionada na parte interna do compartimento 

da porta lateral. Este local de acondicionamento deve possuir sistema de travamento para a mesa e 

04 cadeiras metálicas dobráveis;  

8.13.4 Instalar no compartimento, bancos individuais, para transporte de 03 (três) passageiros, em 

material lavável na cor interna do compartimento do veículo, com encosto inteiriço, até o 

prolongamento da cabeça, tipo banco rodoviário, com cinto de segurança individual sistema 

abdominal; 

8.13.5 Abaixo do balcão de atendimento deve ser instalado uma lixeira, destinada a conter o material 

descartado. Esta lixeira possuirá uma tampa basculante para trás, com acionamento pelo pé do 

usuário. No interior da lixeira deverá ser móvel, de forma que possa ser retirado e descartado o 

material existente; 

8.13.6 A borracha de vedação inferior da porta traseira deve ser protegida por dispositivo não 

oxidável, a fim de evitar danos na entrada e saída das pessoas;  

8.13.7 O acabamento interno deve atender o item 5.9.17 da NBR 14.561, devendo o interior da 

viatura ser de cor predominante branca gelo; 

8.13.8 O piso de atendimento deve receber um nivelamento em compensado naval com espessura 

mínima de 15 mm. Após nivelado, o piso do compartimento traseiro deve receber um revestimento 

em chapa de alumínio lavrado. 

8.13.9 A porta lateral da viatura deverá possuir janelas de correr em vidro.  

A lateral contrária à porta lateral central, deverá possuir o mesmo modelo de janela de correr em 

vidro, não sendo permitido o envidraçamento das portas traseiras. 

8.14 Pré-disposição para instalação do frigobar de 80 (oitenta) litros, instalado abaixo do balcão de 

atendimento, com proteção lateral (divisória) em madeira para proteger o equipamento. Na instalação 

do equipamento deverá ser observado o acesso para o policial militar que fica no atendimento, de 

forma que não crie obstáculos. Também deve ser observado o acesso ao frigobar. Deve possuir 

sistemas de travamento do equipamento (frigobar). 

8.14.1 Instalação de dois bancos baús individual sendo um instalado na lateral esquerda e outro na 

direita, revestidos de courvin na cor grafite. 

8.14.2 Armário superior com portas corrediças em acrílico instalado acima da cabine do veículo. 02 

(dois) painéis de informação fixados na parte interna das portas traseiras com dimensões aproximadas 

de 600 x 500 mm, sendo um com EVA com revestimento em camurça na cor grafite e outro metalizo 

para utilização de imã.  
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9 GARANTIAS 

9.1 Veículo 

Garantia do fabricante mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. 

O proponente, quando não for a Montadora fabricante do veículo, deverá anexar ao processo, uma 

certificação da Montadora fabricante do veículo, comprovando que a transformação é devidamente 

homologada pela Engenharia da Montadora, não alterando a garantia do veículo.  

9.2 Conjunto sinalizador acústico visual 

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. 

9.3 Grafismos 

Garantia mínima de 05 (Cinco) anos. 

9.4 Toldos 

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo a pintura ou adesivo da logomarca da 

PMMG e inscrição Base Comunitária Móvel (BCM). 

10 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

10.1 Oferecer assistência técnica em todo o Estado de Minas Gerais, inclusive para as revisões 

programadas no manual do fabricante, sendo que em cada Região, coordenada pelos Comandos 

Regionais da Polícia Militar, deverá ter, no mínimo, uma oficina com assistência técnica autorizada 

para os veículos adquiridos, ou no máximo 100 km de distância da sede da Região.  

10.1.1 Quando solicitada, a Contratada deverá indicar a concessionária e/ou oficina credenciada, em 

condições de participar de processo licitatório, que prestará o serviço de manutenção durante o 

período de garantia, observada a distância máxima prevista no item anterior. 

10.2 A empresa vencedora do processo licitatório deverá oferecer um curso, em escolas 

especializadas ou na própria empresa para treinamento dos mecânicos da PMMG, na proporção de 

01 (uma) vaga para cada 10 (dez) viaturas adquiridas.  

10.2.1 O curso deverá, quando exigido pela Instituição, fornecer um treinamento em uma 

concessionária, oficina, representante autorizada, com carga horária mínima de 16 horas de duração, 

sendo a sua grade curricular apresentada pela própria empresa vencedora do certame, contemplando, 
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no mínimo, informações sobre as características de cada veículo, abrangendo suas inovações 

tecnológicas, sistema de injeção, transmissão, suspensão, freios, alimentação e arrefecimento. 

10.3. Deverá ser fornecido 01 (um) manual de instrução do encarroçador e 01 (um) manual com 

esquema elétrico do veículo, em português, além de um material didático de operacionalização dos 

equipamentos da Base Comunitária. 

10.4 Assistência técnica para o conjunto sinalizador acústico visual em Minas Gerais. 

11 LOCAL DE ENTREGA 

Os veículos deverão ser entregues no Centro de Motomecanização e Intendência (CMI) da Diretoria 

de Apoio Logístico da Polícia Militar de Minas Gerais, sito à Av. Amazonas, 6455, Bairro Gameleira, 

Belo Horizonte- MG. 

12 PLANOS DE AMOSTRAGEM 

Para fins de realização de inspeção e testes de desempenho, deverão ser apresentadas as seguintes 

amostras: 

12.1 Apresentação de protótipo 

12.1.1 Antes de iniciar a produção dos veículos adquiridos pelo Estado, a empresa vencedora deverá 

apresentar um protótipo do veículo, com as transformações previstas nesta norma.  

12.1.2 Os custos do transporte da equipe da Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de 

Materiais - CPARM, até o local da vistoria do protótipo, será por conta da empresa vencedora. 

12.1.3 No momento da inspeção, deverá também fazer se presente, um representante da montadora 

do veículo, visando a garantia do produto acabado e seu respectivo pós-venda.  

12.2 No Recebimento 

12.2.1 Cada lote entregue será inspecionado em sua totalidade. 

12.2.2 Outros planos de amostragem poderão ser previstos de acordo com a conveniência 

administrativa, especialmente nos casos em que se deseja maior ou menor severidade na inspeção, 

maior celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios. 

13 INSPEÇÕES 

13.1 Tolerâncias e Permissões  

13.1.1 Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam de 

forma direta ou indireta alterar as características normais do veículo ou inviabilizar o seu uso no 

policiamento ou atividades da PMMG. 

13.1.2 A ocorrência de um defeito crítico implicará na devolução do veículo ao fornecedor para 

solução da irregularidade. 
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13.1.3 Poderá ser realizada, em casos excepcionais, inspeção metrológica. 

13.2 Itens de verificação 

13.2.1 No recebimento dos veículos serão realizadas inspeções para verificação dos seguintes 

defeitos críticos: 

13.2.1.1 Existência rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo. 

13.2.1.2 Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo. 

13.2.1.3 Aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, trincas 

ou quebras. 

13.2.1.4 Funcionamento anormal de qualquer lâmpada. 

13.2.1.5 Ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas e 

etiquetas no veículo. 

13.2.1.6 Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos. 

13.2.1.7 Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante. 

13.2.1.8 Nível de óleo da direção hidráulica (quando houver) fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.1.9 Nível de água do sistema de arrefecimento e do limpador de para-brisa fora do estabelecido 

pelo fabricante. 

13.2.1.10 Nível do fluído de freio no reservatório fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.1.11 Ausência de quaisquer equipamentos obrigatórios de fábrica (macaco, chave de roda, 

triângulo de segurança, cinto de segurança, pneu estepe, extintor de incêndio). 

13.2.1.12 Forração dos bancos em desacordo com o previsto na presente norma, e ausência dos 

encostos de cabeça nos bancos dianteiro e traseiro. 

13.2.1.13 Forração do teto, portas e assoalho fora do especificado na presente norma e se não estão 

danificados. 

13.2.1.14 Funcionamento e fixação anormal das máquinas de acionamento dos vidros, trancas e 

puxadores das portas. 

13.2.1.15 Funcionamento anormal do sistema de ar forçado (ventilação interna / difusores de ar). 

13.2.1.16 Funcionamento anormal do motor do veículo. 

13.2.1.17 Danos ou ausência das borrachas das portas e tampa traseira. 

13.2.1.18 Inconformidade das adaptações e dos acessórios com as especificações apresentadas nesta 

norma. 

13.2.1.19 Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores. 

13.2.1.20 Ausência ou má fixação dos limitadores de portas. 
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13.2.1.21 Ausência ou má fixação das alças do teto e dos retrovisores. 

13.2.1.22 Outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veículo ou 

que resultem em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto para o fim a 

que se destina. 

 

14 ENSAIOS 

Testes em laboratórios especializados podem ser realizados caso a comissão de avaliação e 

recebimento de materiais julgue necessário a sua realização. 

 

15 ACEITAÇÃO 

Os veículos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitados. 

 

 

 

 

NI DAL 23.05.003 VIATURA PEQUENO PORTE TIPO PERUA SW 1.8 COM CELA 

 

Patrulheira Station Wagon, com cela e rádio 

transceptor móvel digital embarcado. 

Cod/SIAD: 1392514 

Aprovada  

19/08/05 

3ª Revisão 

12/01/16 

 

1 OBJETIVO 

Esta norma fixa as características e as especificações básicas da viatura tipo patrulheira, modelo 

perua (Station Wagon), com cela e rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS localizador e as 

condições mínimas exigíveis para aceitação e/ou recebimento, pela  Polícia Militar de Minas Gerais 

– PMMG. 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

SUBSECRTARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 
 

Página 256 de 309 

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta norma tem sua aplicação no âmbito da PMMG, para especificação, aceitação e/ou recebimento 

da viatura tipo patrulheira, modelo perua (station wagon), com cela e rádio transceptor móvel digital 

embarcado, GPS localizador, utilizada pela Instituição. 

3 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade pela revisão desta norma é da DAL. 

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

4.1 - NBR 5426 Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – 

procedimentos. 

5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

5.1 NBR 5425 Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade; 

5.2 NBR 5427 Guia para utilização da norma NBR 5426. 

6 SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

DAL Diretoria de Apoio Logístico 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia 

NBR Norma Brasileira Registrada  

PMMG Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

7 CONDIÇÕES GERAIS 

7.1 Veículo tipo perua (Station Wagon), 4 portas, com cela, na cor branca, com rádio transceptor 

móvel digital embarcado, GPS/AVL Rastreador/ e GPS Navegador, Sinalizador Acústico Visual  e 

luzes auxiliares (Estrobo), adesivado com faixas nas cores heráldicas da PMMG com logomarca da 

Instituição, para uso no policiamento ostensivo geral, de trânsito e ambiental. 

7.2 Veículo 0 (ZERO) Km, fabricado no máximo seis meses anteriores à data de expedição da nota 

fiscal, com modelo correspondente à data da emissão da nota fiscal e da linha de produção da 

montadora. 
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8 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

8.1  Cor 

Veículo pintado na cor branca original de fábrica e de linha de produção. 

8.2  Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme anexo. 

8.3 Motor  

8.3.1 Potência mínima de 120cv; 

8.3.2 Cilindros: 04 (quatro); 

8.3.3 Sistema de alimentação: Injeção eletrônica; 

8.3.4 Sistema de ignição: eletrônica; 

8.3.5 Cilindrada mínima de 1.590 cc; 

8.3.6 Transversal ou conforme linha de produção; 

8.3.7 Combustível: FLEX (gasolina e álcool). 

8.4 Número de Marchas 

8.4.1 Mínimo de 05 (cinco) à frente. Conforme linha de produção, com câmbio manual. 

8.5 Tração 

8.5.1 Conforme linha de produção. 

8.6 Sistema de freio 

8.6.1 Conforme linha de produção. 

8.7 Suspensão 

8.7.1 Dianteira conforme linha de produção. 

8.7.2 Traseira conforme linha de produção. 

8.8 Direção 

8.8.1 Hidráulica e/ou elétrica. 

8.9 Altura do solo 

8.9.1 Mínimo 170 mm. 

8.10 Rodas e Pneus 

8.10.1 Rodas conforme linha de produção, com no mínimo aro 15. 

8.10.2 Pneus de uso misto no mínimo aro 15. 
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8.11 Sistema elétrico 

8.11.1 Bateria: mínimo de 60 ampères, da mesma marca da linha de produção, com alternador 

compatível. 

8.12 Compartimento de cela 

8.12.1 Cela adaptada no compartimento traseiro de bagagem, dotada de iluminação natural, 

mantendo os vidros laterais e traseiro originais e instalando proteção interna em chapa perfurada em 

aço de no mínimo 1,2 mm de espessura; 

8.12.2 Divisória do piso ao teto confeccionada em chapa de aço lisa na parte inferior e perfurada na 

superior, estruturada por tubos quadrados com 20 mm de lado e no mínimo 1,2 mm de espessura, 

resistente a água e impactos (separação do banco traseiro com o bagageiro); 

8.12.3 Revestimento do assoalho da cela em fibra de vidro, se estendendo pelas suas laterais de forma 

permitir uma melhor lavagem/limpeza do compartimento, com escoamento dos líquidos para fora do 

veículo, através dos dois drenos, instalados nas extremidades traseiras da cela; 

8.12.4 Porta de aço acoplada ao revestimento interno, estruturada por tubos quadrados com 20 mm 

de lado e no mínimo 1,2 mm de espessura, com tranca apropriada para cadeado e com pino das 

dobradiças ponteados com solda, para proteção da quinta porta traseira, com abertura pela lateral; 

8.12.5 Todo e qualquer acesso que possa existir pelo compartimento de detidos ao sistema de 

fecho/trinco da porta traseira deve ser devidamente bloqueado e caso existam ferramentas ou 

acessórios localizados na mala, estes deverão ser reposicionados fora dela. Ou, o interior do 

compartimento traseiro deverá sofrer as adaptações necessárias a fim de não permitir que seus 

eventuais ocupantes tenham acesso a qualquer um dos equipamentos obrigatórios (ferramentas, 

estepe, etc.) ou outras partes do veículo existentes nesse compartimento, que possam colocar em 

risco a integridade física dos policiais ou ainda de qualquer cidadão; 

8.12.6 O compartimento deverá se dotado com tampa para saída em casos de emergência, voltada 

para parte posterior do banco traseiro, a porta emergencial deverá ser fixada com porcas tipo 

borboleta com facilidade de acesso ao se rebater o encosto do banco traseiro.  

8.13 Forração interna do veículo 

8.13.1 Bancos encapados em courvin automotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste (abas 

laterais do encosto dos bancos), na cor do acabamento interno do veículo. 

8.13.2 Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta. 

8.13.3 Portas forradas em material lavável ou impermeabilizadas, na cor do acabamento interno do 

veículo. 
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8.14 Equipamentos obrigatórios e acessórios 

8.14.1 Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro 

e legislação vigente;  

8.14.2 Extintor de incêndio veicular à base de Pó Químico Seco (PQS) (ABC), com validade de cinco 

anos; 

8.14.2 Cintos de segurança  conforme linha de produção e legislação vigente; 

8.14.3 Alça de segurança interna, conforme linha de produção; 

8.14.4 Retrovisores externos com controle interno; 

8.14.5 Acendedor de cigarro com fusível compatível para o uso do farol de manejo; 

8.14.6 Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter; 

8.14.7 Protetor de tanque; 

8.14.8 Encosto de cabeça conforme linha de produção e legislação de trânsito vigente; 

8.14.9 01 (um) jogo de tapetes bandeja contendo 04 (quatro) peças; 

8.14.10 Sensor de estacionamento, no mínimo 04 (quatro) pontos; 

8.14.10 Iluminação interna: Lanterna no teto do veículo conforme linha de produção; 

8.14.11 Conjunto sinalizador acústico visual e luzes auxiliares (Estrobo), conforme anexo; 

8.14.12 Equipado com faróis de neblina e/ou auxiliar; 

8.14.13 Acionamento dos vidros conforme linha de produção;  

8.14.14 GPS localizador, conforme anexo; 

8.14.15 Rádio transceptor móvel digital, conforme anexo; 

8.14.16 01 (um) kit de parafusos para fixação das placas; 

8.14.17 Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido; 

8.14.18 Veículo deverá ser entregue com 1/2 (meio) tanque com gasolina. Tal solicitação se justifica 

na necessidade de movimentação/funcionamento das viaturas no pátio do CMI; 

8.14.19 Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigido 

e/ou previsto nesta norma, deverão ser mantidos. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens 

comprovadamente necessários à adaptação dos equipamentos previstos nesta norma, devidamente 

justificado formalmente. 
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9 GARANTIAS 

9.1 Veículo 

Garantia do fabricante mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. 

9.2 Conjunto sinalizador acústico visual 

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. 

9.3 Grafismos 

Garantia mínima de 05 (Cinco) anos. 

10 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

10.1 Oferecer assistência técnica em todo o Estado de Minas Gerais, inclusive para as revisões 

programadas no manual do fabricante, sendo que em cada Região, coordenada pelos Comandos 

Regionais da Polícia Militar, deverá ter, no mínimo, uma oficina com assistência técnica autorizada 

para os veículos adquiridos, ou no máximo 100 Km de distância da sede da Região.  

10.1.1 Quando solicitada, a Contratada  deverá indicar a concessionária e/ou oficina credenciada, em 

condições de participar de processo licitatório, que irá prestar o serviço de manutenção durante o 

período de garantia, observada a distância máxima prevista no item anterior. 

10.2 A empresa vencedora do processo licitatório deverá oferecer um curso, em escolas 

especializadas ou na própria empresa para treinamento dos mecânicos da PMMG, na proporção de 

01 (uma) vaga para cada 10 (dez) viaturas adquiridas. 

10.2.1 O curso deverá, quando exigido pela Instituição, fornecer um treinamento em uma 

concessionária, oficina, representante autorizada, com carga horária mínima de 16 horas de duração, 

sendo a sua grade curricular apresentada pela própria empresa vencedora do certame, contemplando, 

no mínimo, informações sobre às características de cada veículo, abrangendo suas inovações 

tecnológicas, sistema de injeção, transmissão, suspensão, freios, alimentação e arrefecimento.  

10.3 Assistência técnica para o conjunto sinalizador acústico visual em Minas Gerais. 

11 LOCAL DE ENTREGA 

Os veículos deverão ser entregues no Centro de Motomecanização e Intendência (CMI) da Diretoria 

de Apoio Logístico da Polícia Militar de Minas Gerais, sito à Av. Amazonas, 6455, Bairro Gameleira, 

Belo Horizonte - MG. 

12 PLANOS DE AMOSTRAGEM 

Para fins de realização de inspeção e testes de desempenho, deverão ser apresentadas as seguintes 

amostras: 
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12.1 Apresentação de protótipo 

12.1.1 Antes de iniciar a produção dos veículos adquiridos pelo Estado, a empresa vencedora deverá 

apresentar um protótipo do veículo, com as transformações previstas nesta norma.  

12.1.2 Os custos do transporte da equipe da Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de 

Materiais - CPARM, até o local da vistoria do protótipo, será por conta da empresa vencedora. 

12.1.3 No momento da inspeção, deverá também fazer se presente, um representante da montadora 

do veículo, visando a garantia do produto acabado e seu respectivo pós venda.  

12.2 No Recebimento 

12.2.1 Cada lote entregue será inspecionado em sua totalidade. 

12.2.2 Outros planos de amostragem poderão ser previstos de acordo com a conveniência 

administrativa, especialmente nos casos em que se deseja maior ou menor severidade na inspeção, 

maior celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios.  

13 INSPEÇÕES 

13.1 Tolerâncias e Permissões 

13.1.1 Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam de 

forma direta ou indireta alterar as características normais do veículo ou inviabilizar o seu uso no 

policiamento ou atividades da PMMG. 

13.1.2 A ocorrência de um defeito crítico implicará na devolução do veículo ao fornecedor para 

solução da irregularidade. 

13.1.3 Poderá ser realizada, em casos excepcionais, inspeção metrológica. 

13.2 Itens de verificação 

13.2.1 No recebimento dos veículos serão realizadas inspeções para verificação dos seguintes 

defeitos críticos: 

13.2.1.1 Existência rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo. 

13.2.1.2 Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo. 

13.2.1.3 Aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, trincas 

ou quebras. 

13.2.1.4 Funcionamento anormal de qualquer lâmpada. 

13.2.1.5 Ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas e 

etiquetas no veículo. 

13.2.1.6 Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos. 

13.2.1.7 Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante. 
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13.2.1.8 Nível de óleo da direção hidráulica (quando houver) fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.1.9 Nível de água do sistema de arrefecimento e do limpador de para-brisa fora do estabelecido 

pelo fabricante. 

13.2.1.10 Nível do fluído de freio no reservatório fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.1.11 Ausência de quaisquer equipamentos obrigatórios de fábrica (macaco, chave de roda, 

triângulo de segurança, cinto de segurança, pneu estepe, extintor de incêndio). 

13.2.1.12 Forração dos bancos em desacordo com o previsto na presente norma, e ausência dos 

encostos de cabeça nos bancos dianteiro e traseiro. 

13.2.1.13 Forração do teto, portas e assoalho fora do especificado nesta  norma. 

13.2.1.14 Funcionamento anormal do conjunto acústico visual e do amplificador de som e da sirene. 

13.2.1.15 Funcionamento e fixação anormal das máquinas de acionamento dos vidros, trancas e 

puxadores das portas. 

13.2.1.16 Funcionamento anormal do sistema de ar forçado (ventilação interna/difusores de ar). 

13.2.1.17 Funcionamento anormal do motor do veículo. 

13.2.1.18 Danos ou ausência das borrachas das portas e tampa traseira. 

13.2.1.19 Inconformidade da cela, das adaptações e dos acessórios com as especificações  

apresentadas nesta norma. 

13.2.1.20 Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores. 

13.2.1.21 Ausência ou má fixação dos limitadores de portas. 

13.2.1.22 Ausência ou má fixação das alças do teto e dos retrovisores. 

13.2.1.23 Outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veículo ou 

que resultem  em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto para o fim a 

que se destina. 

14 ENSAIOS 

Testes em laboratórios especializados podem ser realizados caso a comissão de avaliação e 

recebimento de materiais julgue necessário a sua realização. 

15 ACEITAÇÃO 

Os veículos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitados. 
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NI DAL 23.05.018  VIATURA VAN TRANSPORTE DE TROPA MÍNIMO 15 LUGARES 

 
Vtr. Médio porte, Van, capacidade mínima de 15 lugares, 

com rádio transceptor móvel digital embarcado. 

Código SIAD: 1392689 

 

Aprovada 

28/03/06 

 

 

11ª 

Revisão  

12/02/16 

 

1 OBJETIVO 

Esta norma fixa as características e as especificações básicas da viatura de médio porte, modelo van, 

capacidade mínima de 15 lugares, com rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS localizador, 

e as condições mínimas exigíveis, para aceitação e/ou recebimento pela Polícia Militar de Minas 

Gerais - PMMG. 

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta norma tem sua aplicação no âmbito da PMMG, para especificação, aceitação e/ou recebimento 

da viatura de médio porte, modelo van, com rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS 

localizador, utilizada pela Instituição. 

3 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade pela revisão desta norma é da DAL. 

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

4.1 NBR 5426 Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – procedimentos. 

 

5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

5.1 NBR 5425 Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade. 

5.2 NBR 5427 Guia para utilização da norma NBR 5426. 

6 SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

DAL Diretoria de Apoio Logístico 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia 

NBR Norma Brasileira Registrada  

PMMG Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 
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7 CONDIÇÕES GERAIS 

7.1 Veículo leve de médio porte, modelo Van, mínimo de 03 portas, capacidade mínima de 15 

lugares, na cor branca, com rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS localizador, Sinalizador 

Acústico Visual  e luzes auxiliares (Estrobo), adesivado com faixas nas cores heráldicas da PMMG 

e logomarca da Instituição, para uso no policiamento ostensivo, de trânsito urbano, rodoviário e 

ambiental. 

7.2 Veículo 0 (ZERO) Km, fabricado no máximo seis meses anteriores à data de expedição da nota 

fiscal, com modelo correspondente à data da emissão da nota fiscal e da linha de produção da 

montadora. 

8 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

8.1 Cor 

Veículo pintado na cor branca original de fábrica, conforme linha de produção. 

8.2 Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme anexo. 

8.3 Motor  

8.3.1 Potência mínima de 127 cv. 

8.3.2 Cilindros: 04 (quatro) turbocooler. 

8.3.3 Sistema de alimentação: diesel common rall. 

8.3.4 Combustível: diesel. 

8.4 Número de Marchas 

8.4.1 Conforme linha de produção, com câmbio manual. 

8.5 Tração 

8.5.1 Conforme linha de produção. 

8.6 Sistema de freio 

8.6.1 Conforme linha de produção. 

8.7 Suspensão 

8.7.1 Conforme linha de produção. 

8.8 Direção 

8.8.1 Hidráulica e/ou elétrica. 

8.9 Rodas e Pneus 

8.9.1 Conforme linha de produção, com no mínimo aro 15”. 

8.10 Sistema elétrico 

8.10.1 Bateria: mínimo de 95 amperes, da mesma marca da linha de produção, com alternador 
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compatível. 

8.11 Forração interna do veículo 

8.11.1 Bancos encapados em courvin automotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste (abas 

laterais do encosto dos bancos), na cor do acabamento interno do veículo. 

8.11.2 Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta. 

8.11.3 Portas forradas em material lavável ou impermeabilizadas, na cor do acabamento interno do 

veículo. 

8.12 Altura interna do veículo 

8.12.1 Altura interna mínima de 1.400 milímetros. 

8.13 Equipamentos obrigatórios e acessórios 

8.13.1 Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro 

e legislação vigente; 

8.13.2 Extintor de incêndio veicular à base de PQS (Pó Químico Seco) (ABC), com validade de cinco 

anos; 

8.13.3 Cintos de segurança conforme linha de produção e legislação vigente; 

8.13.4 Alça de segurança interna, conforme linha de produção; 

8.13.5 Acendedor de cigarro com fusível compatível para o uso do farol de manejo; 

8.13.6 Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter; 

8.13.7 Protetor de tanque; 

8.13.8 Ar condicionado conforme linha de produção; 

8.13.9 Encosto de cabeça conforme linha de produção e legislação de trânsito vigente; 

8.13.10 Tapete de borracha, na cor preta; 

8.13.11 Sensor de estacionamento, no mínimo 04 (quatro) pontos; 

8.13.12 Conjunto sinalizador Acústico Visual e luzes auxiliares (Estrobo), conforme anexo; 

8.13.13 GPS localizador, conforme anexo; 

8.13.14 Rádio transceptor móvel digital, conforme anexo; 

8.13.15 Vidros laterais do salão de passageiros, lado esquerdo, todos corrediços. O lado direito 

apenas o vidro da porta corrediça, perfazendo assim 03 vidros corrediços, exceção aos das portas 
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dianteiras LD e LE; 

8.13.16 01 (um) kit de parafusos para fixação das placas; 

8.13.17 Conexão do polo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido; 

8.13.18 O veículo deverá ser entregue com ½ (meio) tanque de combustível. Tal solicitação se 

justifica na necessidade de movimentação/funcionamento das viaturas no pátio do CMI;  

8.13.19 Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigido 

e/ou previsto nesta norma, deverão ser mantidos. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens 

comprovadamente necessários à adaptação dos equipamentos previstos nesta norma, devidamente 

justificado formalmente. 

9 GARANTIAS 

9.1 Veículo 

Garantia do fabricante mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. 

9.2 Conjunto sinalizador acústico visual 

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. 

9.3 Grafismos 

Garantia mínima de 05 (Cinco) anos. 

10 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

10.1 Oferecer assistência técnica em todo o Estado de Minas Gerais, inclusive para as revisões 

programadas no manual do fabricante, sendo que em cada Região, coordenada pelos Comandos 

Regionais da Polícia Militar, deverá ter, no mínimo, uma oficina com assistência técnica autorizada 

para os veículos adquiridos, ou no máximo 100 Km de distância da sede da Região.  

10.1.1 Quando solicitada, a Contratada deverá indicar a concessionária e/ou oficina credenciada, em 

condições de participar de processo licitatório, que irá prestar o serviço de manutenção durante o 

período de garantia, observada a distância máxima prevista no item anterior. 

10.2 A empresa vencedora do processo licitatório deverá oferecer um curso, em escolas 

especializadas ou na própria empresa para treinamento dos mecânicos da PMMG, na proporção de 

01 (uma) vaga para cada 10 (dez) viaturas adquiridas.  

10.2.1 O curso deverá, quando exigido pela Instituição, fornecer um treinamento em uma 

concessionária, oficina, representante autorizada, com carga horária mínima de 16 horas de duração, 

sendo a sua grade curricular apresentada pela própria empresa vencedora do certame, contemplando, 

no mínimo, informações sobre às características de cada veículo, abrangendo suas inovações 

tecnológicas, sistema de injeção, transmissão, suspensão, freios, alimentação e arrefecimento.  

10.3 Assistência técnica para o conjunto sinalizador acústico visual em Minas Gerais. 
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11 LOCAL DE ENTREGA 

Os veículos deverão ser entregues no Centro de Motomecanização e Intendência (CMI) da Diretoria 

de Apoio Logístico da Polícia Militar de Minas Gerais, sito à Av. Amazonas, 6455, Bairro Gameleira, 

Belo Horizonte - MG. 

12 PLANOS DE AMOSTRAGEM 

Para fins de realização de inspeção e testes de desempenho, deverão ser apresentadas as seguintes 

amostras: 

12.1 Apresentação de protótipo 

12.1.1 Antes de iniciar a produção dos veículos adquiridos pelo Estado, a empresa vencedora deverá 

apresentar um protótipo do veículo, com as transformações previstas nesta norma.  

12.1.2 Os custos do transporte da equipe da Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de 

Materiais - CPARM, até o local da vistoria do protótipo, será por conta da empresa vencedora. 

12.1.3 No momento da inspeção, deverá também fazer se presente, um representante da montadora 

do veículo, visando a garantia do produto acabado e seu respectivo pós venda.  

12.2 No Recebimento 

12.2.1 Cada lote entregue será inspecionado em sua totalidade. 

12.2.2 Outros planos de amostragem poderão ser previstos de acordo com a conveniência 

administrativa, especialmente nos casos em que se deseja maior ou menor severidade na inspeção, 

maior celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios. 

13 INSPEÇÕES  

13.1 Tolerâncias e Permissões 

13.1.1 Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam de 

forma direta ou indireta alterar as Características normais do veículo ou inviabilizar o seu uso no 

policiamento ou atividades da PMMG.  

13.1.2 A ocorrência de um defeito crítico implicará na devolução do veículo ao fornecedor para 

solução da irregularidade. 

13.1.3 Poderá ser realizada, em casos excepcionais, inspeção metrológica. 

13.2 Itens de verificação 

13.2.1 No recebimento dos veículos serão realizadas inspeções para verificação dos seguintes 

defeitos críticos: 

13.2.1.1 Existência rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo; 
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13.2.1.2 Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo; 

13.2.1.3 Aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, trincas 

ou quebras. 

13.2.1.4 Funcionamento anormal de qualquer lâmpada. 

13.2.1.5 Ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas e 

etiquetas no veículo. 

13.2.1.6 Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos. 

13.2.1.7 Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante. 

13.2.1.8 Nível de óleo da direção hidráulica fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.1.9 Nível de água do sistema de arrefecimento e do limpador de para-brisa fora do estabelecido 

pelo fabricante. 

13.2.1.10 Nível do fluído de freio no reservatório fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.1.11 Ausência de quaisquer equipamentos obrigatórios de fábrica (macaco, chave de roda, 

triângulo de segurança, cinto de segurança, pneu estepe, extintor de incêndio). 

13.2.1.12 Forração dos bancos em desacordo com o previsto na presente norma, e ausência dos 

encostos de cabeça nos bancos dianteiro e traseiro. 

13.2.1.13 Forração do teto, portas e assoalho fora do especificado nesta norma. 

13.2.1.14 Funcionamento e fixação anormal das máquinas de acionamento dos vidros, trancas e 

puxadores das portas. 

13.2.1.15 Funcionamento anormal do sistema de ar forçado (ventilação interna/difusores de ar). 

13.2.1.16 Funcionamento anormal do motor do veículo. 

13.2.1.17 Danos ou ausência das borrachas das portas e tampa traseira. 

13.2.1.18 Inconformidade das adaptações e dos acessórios com as especificações apresentadas nesta 

norma. 

13.2.1.19 Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores. 

13.2.1.20 Ausência ou má fixação dos limitadores de portas. 

13.2.1.21 Ausência ou má fixação das alças do teto e dos retrovisores. 

13.2.1.22 Outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veículo ou 

que resultem em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto par ao fim a 

que se destina. 
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14 ENSAIOS 

Testes em laboratórios especializados podem ser realizados caso a comissão de avaliação e 

recebimento de materiais julgue necessário a sua realização. 

15 ACEITAÇÃO 

Os veículos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitados. 

 

 

NI DAL 23.05.012 – VIATURA MÉDIO PORTE CAMINHONETE 4x4  

 

 

Vtr. médio porte caminhonete cabine dupla, (4X2), 

(4x4) e (4x4) reduzida, com rádio transceptor móvel 

digital embarcado  

 Cod/SIAD: 1392611 

 

Aprovada 

23/03/13 

 

2ª Revisão 

12/01/16 

 

1 OBJETIVO 

Esta norma fixa as características e especificações básicas da viatura de médio porte, modelo 

Caminhonete, cabine dupla, com rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS localizador e as 

condições mínimas exigíveis para aceitação e/ou recebimento pela Polícia Militar de Minas Gerais - 

PMMG. 

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta norma tem sua aplicação no âmbito da PMMG, para especificação, aceitação e/ou recebimento 

da viatura de médio porte, modelo Caminhonete, cabine dupla, com rádio transceptor móvel digital 

embarcado, GPS localizador, utilizada pela Instituição.  

3 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade pela revisão desta norma é da DAL. 

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

4.1 NBR 5426 Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – procedimentos. 

 

5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

5.1 NBR 5425 Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade; 

5.2 NBR 5427 Guia para utilização da norma NBR 5426. 
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6 SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

DAL Diretoria de Apoio Logístico 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia 

NBR Norma Brasileira Registrada  

PMMG Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

7 CONDIÇÕES GERAIS 

7.1 Veículo leve de médio porte, modelo Caminhonete 4X2, 4X4 e 4X4 reduzida, 4 portas, cabine 

dupla, na cor branca, com rádio transceptor móvel digital embarcado, GPS localizador, Sinalizador 

Acústico Visual  e luzes auxiliares (Estrobo), adesivado com faixas nas cores heráldicas da PMMG 

e logomarca da Instituição e do Estado de Minas Gerais, para uso no policiamento ostensivo geral, 

de trânsito e ambiental. 

7.2 Veículo zero Km, fabricado no máximo seis meses anteriores à da data de expedição da 

nota fiscal, com modelo correspondente à data da emissão da nota fiscal e da linha de produção 

da montadora. 

8 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

8.1 Cor 

Veículo pintado na cor branca original de fábrica e de linha de produção. 

8.2 Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme anexo. 

8.3 Motor  

8.3.1 Potência mínima de 140cv 

8.3.2 Cilindros: 04 (quatro) 

8.3.3 Combustível: FLEX (Gasolina e álcool) ou Diesel 

8.4 Número de Marchas 

8.4.1 Mínimo de 5 (cinco) à frente. Conforme linha de produção, com câmbio manual. 

8.5 Tração 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

SUBSECRTARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 
 

Página 271 de 309 

8.5.1 (4X2), (4x4) e (4x4) reduzida  

8.6 Sistema de freio 

8.6.1 Conforme linha de produção. 

8.7 Suspensão 

8.7.1 Conforme linha de produção. 

8.8 Direção 

8.8.1 Hidráulica e/ou elétrica. 

8.9 Rodas e Pneus 

8.9.1 Rodas conforme linha de produção. 

8.9.2 Pneus de uso misto para utilização em terrenos pavimentados ou de terra. 

8.10 Sistema elétrico 

8.10.1  Bateria: mínimo de 90 amperes, da mesma marca da linha de produção, com alternador 

compatível. 

8.11 Forração interna do veículo 

8.11.1 Bancos encapados em courvin automotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste (abas 

laterais do encosto dos bancos), na cor do acabamento interno do veículo. 

8.11.2 Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta. 

8.11.3 Portas forradas em material lavável ou impermeabilizadas, na cor do acabamento interno do 

veículo. 

8.12 Equipamentos obrigatórios e acessórios 

8.12.1 Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro 

e legislação vigente; 

8.12.2 Extintor de incêndio veicular à base de PQS (Pó Químico Seco) (ABC), com validade de cinco 
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anos; 

8.12.3 Cintos de segurança conforme linha de produção e legislação vigente; 

8.12.4 Alça de segurança interna (teto); 

8.12.5 Acendedor de cigarro com fusível compatível para o uso do farol de manejo; 

8.12.6 Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter; 

8.12.7 Protetor de tanque; 

8.12.8 Encosto de cabeça conforme linha de produção e legislação de trânsito vigente; 

8.12.9 Jogo de tapete de borracha, na cor preta, contendo 04 peças; 

8.12.10 Protetor de caçamba; 

8.12.11 Engate para reboque com tomada elétrica padrão; 

8.12.12 Estribos nos lados direito e esquerdo; 

8.12.13 Sensor de estacionamento, no mínimo 04 (quatro) pontos; 

8.12.14 Conjunto sinalizador Acústico Visual e luzes auxiliares (Estrobo), conforme anexo; 

8.12.15 Rádio transceptor móvel digital, conforme anexo; 

8.12.16 GPS localizador, conforme anexo; 

8.12.17 Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido; 

8.12.18 01 (um) kit de parafusos para fixação das placas; 

8.12.19 A viatura deverá ser entregue com ½ (meio) tanque de (Diesel/Gasolina). Tal solicitação se 

justifica na necessidade de movimentação/funcionamento das viaturas no pátio do CMI; 

8.12.20 Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigido 

e/ou previsto nesta norma, deverão ser mantidos. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens 

comprovadamente necessários à adaptação dos equipamentos previstos nesta norma, devidamente 

justificado formalmente. 

9 GARANTIAS 

9.1 Veículo 

Garantia do fabricante mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. 

9.2 Conjunto sinalizador acústico visual 

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. 

9.3 Grafismos 

Garantia mínima de 05 (Cinco) anos. 
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10 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

10.1 Oferecer assistência técnica em todo o Estado de Minas Gerais, inclusive para as revisões 

programadas no manual do fabricante, sendo que em cada Região, coordenada pelos Comandos 

Regionais da Polícia Militar, deverá ter, no mínimo, uma oficina com assistência técnica autorizada 

para os veículos adquiridos, ou no máximo 100 Km de distância da sede da Região.  

10.1.1 Quando solicitada, a Contratada  deverá indicar a concessionária e/ou oficina credenciada, em 

condições de participar de processo licitatório, que irá prestar o serviço de manutenção durante o 

período de garantia, observada a distância máxima prevista no item anterior. 

10.2 A empresa vencedora do processo licitatório deverá oferecer um curso, em escolas 

especializadas ou na própria empresa para treinamento dos mecânicos da PMMG, na proporção de 

01 (uma) vaga para cada 10 (dez) viaturas adquiridas.  

10.2.1 O curso deverá, quando exigido pela Instituição, fornecer um treinamento em uma 

concessionária, oficina, representante autorizada, com carga horária mínima de 16 horas de duração, 

sendo a sua grade curricular apresentada pela própria empresa vencedora do certame, contemplando, 

no mínimo, informações sobre às características de cada veículo, abrangendo suas inovações 

tecnológicas, sistema de injeção, transmissão, suspensão, freios, alimentação e arrefecimento.  

10.3 Assistência técnica para o conjunto sinalizador acústico visual em Minas Gerais. 

 

11 LOCAL DE ENTREGA 

Os veículos deverão ser entregues no Centro de Motomecanização e Intendência (CMI) da Diretoria 

de Apoio Logístico da Polícia Militar de Minas Gerais, sito à Av. Amazonas, 6455, Bairro Gameleira, 

Belo Horizonte - MG. 

 

12 PLANOS DE AMOSTRAGEM 

Para fins de realização de inspeção e testes de desempenho, deverão ser apresentadas as seguintes 

amostras: 

12.1 Apresentação de protótipo 

12.1.1 Antes de iniciar a produção dos veículos adquiridos pelo Estado, a empresa vencedora deverá 

apresentar um protótipo do veículo, com as transformações previstas nesta norma.  

12.1.2 Os custos do transporte da equipe da Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de 

Materiais - CPARM, até o local da vistoria do protótipo, será por conta da empresa vencedora. 

12.1.3 No momento da inspeção, deverá também fazer se presente, um representante da montadora 

do veículo, visando a garantia do produto acabado e seu respectivo pós venda.  



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

SUBSECRTARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 
 

Página 274 de 309 

12.2 No Recebimento 

12.2.1 Cada lote entregue será inspecionado em sua totalidade. 

12.2.2 Outros planos de amostragem poderão ser previstos de acordo com a conveniência 

administrativa, especialmente nos casos em que se deseja maior ou menor severidade na inspeção, 

maior celeridade e/ou menor custo na realização das inspeções e ensaios. 

13 INSPEÇÕES  

13.1 Tolerâncias e Permissões 

13.1.1 Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam de 

forma direta ou indireta alterar as Características normais do veículo ou inviabilizar o seu uso no 

policiamento ou atividades da PMMG.  

13.1.2 A ocorrência de um defeito crítico implicará na devolução do veículo ao fornecedor para 

solução da irregularidade. 

13.1.3 Poderá ser realizada, em casos excepcionais, inspeção metrológica. 

13.2 Itens de verificação 

13.2.1 No recebimento dos veículos serão  realizadas inspeções para verificação dos seguintes 

defeitos críticos: 

13.2.1.1 Existência rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo. 

13.2.1.2 Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo. 

13.2.1.3 Aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, trincas 

ou quebras. 

13.2.1.4 Funcionamento anormal de qualquer lâmpada. 

13.2.1.5 Ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi, em plaquetas e 

etiquetas no veículo. 

13.2.1.6 Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos. 

13.2.1.7 Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante. 

13.2.1.8 Nível de óleo da direção hidráulica fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.1.9 Nível de água do sistema de arrefecimento e do limpador de para-brisa fora do estabelecido 

pelo fabricante. 

13.2.1.10 Nível do fluído de freio no reservatório fora do estabelecido pelo fabricante. 

13.2.1.11 Ausência de quaisquer equipamentos obrigatórios de fábrica (macaco, chave de roda, 

triângulo de segurança, cinto de segurança, pneu estepe, extintor de incêndio). 
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13.2.1.12 Forração dos bancos em desacordo com o previsto na presente norma, e ausência dos 

encostos de cabeça nos bancos dianteiro e traseiro. 

13.2.1.13 Forração do teto, portas e assoalho fora do especificado na presente norma e não estão 

danificados. 

13.2.1.14 Funcionamento e fixação anormal  das máquinas de acionamento dos vidros, trancas e 

puxadores das portas. 

13.2.1.15 Funcionamento anormal do sistema de ar forçado (ventilação interna/difusores de ar). 

13.2.1.16 Funcionamento anormal do motor do veículo. 

13.2.1.17 Danos ou ausência das borrachas das portas e tampa traseira. 

13.2.1.18 Inconformidade das adaptações e dos acessórios com as especificações apresentadas nesta 

norma. 

13.2.1.19 Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores. 

13.2.1.20 Ausência ou má fixação dos limitadores de portas. 

13.2.1.21 Ausência ou má fixação das alças do teto e dos retrovisores. 

13.2.1.22 Outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento do veículo ou 

que resultem  em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto par ao fim a 

que se destina. 

14 ENSAIOS 

Testes em laboratórios especializados podem ser realizados caso a comissão de avaliação e 

recebimento de materiais julgue necessária a sua realização. 

15 ACEITAÇÃO 

Os veículos que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma serão rejeitados. 
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ANEXO IX – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL PARA 

MOTOCICLETAS  

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA TÉCNICA PARA 

SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL PARA 

MOTOCICLETAS 

Enviada pelo 

CAA-CGAM 

em 12/12/14 

Revisão 19Jan15 

 

1 CONDIÇÕES GERAIS 

O sinalizador de emergência, com sistema acústico-visual terá a seguinte composição: 

 

2 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

2.1 Acionamento do sistema de sinalização visual e acústico 

O sistema de acionamento da sinalização visual e acústico deverá ter uma das duas configurações 

abaixo: 

2.1.1 Sistema de acionamento com design integrado a motocicleta formando um único conjunto, com 

botões de acionamento em alto relevo mesmo padrão dos originais, montados de forma a prestar a 

melhor ergonomia no uso diário pelo policial, devido à disposição e posicionamento dos botões 

(botões do acionamento em alinhamento aos botões originais), possui painel indicativo de uso para 

Sinalização, Sirene, resistente à água e que permita o acionamento mesmo quando o piloto estiver 

usando luvas. 

OBS: - O botão de acionamento da buzina deverá ser mantido, preservando a função original. 

2.1.1.1 O módulo do sistema de controle da sinalização deverá ter controle eletrônico 

microprocessado para acionamento e gerenciamento dos sinalizadores dianteiros e traseiro, 

permitindo gerenciar de forma pratica e controlar os efeitos luminosos, este modulo permite o 

acionamento da Sirene. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada aos Led’s 

através de PWM (Pulse Width Modulator) garantindo a intensidade luminosa mesmo que a 

motocicleta esteja com o motor desligado ou em baixa rotação. 

2.1.2 Os sinalizadores, luminosos visuais, deverão ser controlados por circuitos eletrônicos 

internos e independentes, dotados de microcontroladores, que permitam a geração de lampejos 

luminosos de alta frequência com ciclos não inferior a 270 FPM (Flashes por minuto), o circuito 

eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos leds através de PWM (Pulse Width 

Modulator), o PWM deverá garantir a intensidade luminosa dos leds mesmo que a motocicleta esteja 

com motor desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e vida útil dos 

leds. 

2.1.2.1 O acionamento do sistema de sinalização será por meio de chaves tipo micro táctil, ou 

interruptores de auto-relevo, ou similar, instalados do lado esquerdo do painel da motocicleta, que 

permitam o acionamento independente do sistema acústico (de forma contínua e intermitente) e do 

sistema de sinalização visual. O sistema deverá possuir iluminação de fundo. 

2.1.2.2 O botão de acionamento da buzina deverá ser mantido, preservando a função original. 

2.2 Sistema de sinalização visual 

O sistema de sinalização visual deverá ter uma das duas configurações abaixo: 

2.2.1 Sinalizadores visuais dianteiros e traseiros 

2.2.1.1 Sinalizadores visuais dianteiros 

Formado por 02 lanternas dianteiras com distribuição da luminosidade em um ângulo de no mínimo 

120° em linha horizontal. Cada lanterna devera possuir no mínimo 05 leds com no mínimo de 03 
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Watts de potência cada, com cobertura para as áreas: frontal, cruzamento e lateral. O corpo e as lentes 

do sinalizador deverão ser injetados em policarbonato de alta resistência, lentes na cor rubi conforme 

padrão preconizado pelo CTB resistentes a descoloração, intempéries e a impactos. Devera possuir 

raio traseiro para um perfeito acoplamento diagonal. 

OBS.: Os sinalizadores direcionais (piscas ou setas) originais do veículo não poderão ser encobertos 

ou suprimidos. 

2.2.1.2 Sinalizadores visuais traseiros 

2.2.2 Sistema de sinalização visual composto por mini sinalizadores de 3 led´s de alta potência, 

selados nas cores rubi e cristal, dotado de lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência 

automotiva e alta visibilidade, sincronizados face a face, alimentados nominalmente com tensão de 

12 a 14,7 Vcc.  

Cada led deverá obedecer a especificação a seguir transcrita:  

2.2.2.1 Cor predominante vermelho 

comprimento de onda de 620 a 630 mm. 

intensidade luminosa de cada led de no mínimo 40 lumens. 

categoria leds vermelhos: AlInGaP. 

2.2.2.2 Cor predominante cristal, na cor branca 

2.2.2.3 temperatura de cor de 6500k típico. 

2.2.2.4 capacidade luminosa de no mínimo 350 lumens para cada mini-sinalizador. 

2.2.2.5 categoria leds cristal: InGaN. 

2.2.3 O sinalizador visual frontal superior: deverá ter 02 (duas) unidades, na cor vermelho-rubi, em 

formato triangular, fixados nas hastes dos retrovisores, com aro de acabamento na cor preta.  

2.2.3.1 O sinalizador visual frontal inferior: deverá ter 02 (duas) unidades, na cor cristal, em formato 

circular, fixados próximos às lanternas indicadoras de direção, com aro de acabamento na cor preta.  

2.2.3.2 O sinalizador visual traseiro: deverá ter 02 (duas) unidades, sendo uma em cada lateral, na 

cor vermelho - rubi em formato linear, fixados ambos na parte traseira do bagageiro, com aro de 

acabamento na cor preta. 

2.2.3.3 O sinalizador visual traseiro lateral: deverá ter 02 (duas) unidades, sendo uma em cada lateral, 

na cor vermelho - rubi, em formato linear, fixados um de cada lado do bagageiro, com aro de 

acabamento na cor preta.  

2.3 Sinalizador acústico 

O sistema de sinalização acústico deverá ter uma das duas configurações abaixo: 

2.3.1 O sinalizador acústico será composto de uma sirene fixada na parte dianteira, com as 

seguintes características: 

2.3.1.1 Tipa eletrônica, 12V; mínimo de três tipos de tons de alerta; corpo único, com amplificador 

incorporado à unidade sonofletora, confeccionado em policarbonato ou nylon com fibra de vidro de 

alta resistência a impactos e ao calor, à prova de água e outras intempéries; potência não inferior a 

30 W, com pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB; peso não superior a 1,5 Kg, com 

interruptor digital, blindagem do circuito eletrônico e conectores cobreados. 

2.3.2 O sinalizador acústico será composto pelo seguinte: 

2.3.2.1 modelo: sirene com, no mínimo, dois tipos de tons de alerta. 

2.3.2.2 tipo: eletrônica. 

2.3.2.3 corpo: único, com amplificador incorporado à unidade sono-fletora, confeccionado em 

policarbonato, alumínio ou nylon com fibra de vidro com alta resistência a impactos e ao calor, à 

prova de água e outras intempéries. 

2.3.2.4 potência: Não inferior a 30 W, com pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB. 

2.3.2.5 posicionamento: Na parte traseira, do lado oposto do cano de escapamento, ou na parte 

dianteira, do lado esquerdo, fixado no protetor de pernas (mata-cachorro). 
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2.3.2.6 peso: Não superior a 1 kg. 

2.4 Diversos 

2.4.1 O sistema deverá possuir proteções contra inversão de polaridade, altas variações de tensão 

e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios. 

2.4.2 Deverá possuir dispositivo que desligue o sinalizador quando a bateria atingir 60 % de sua 

carga elétrica. 

 

 

3 GARANTIA 

Garantia do conjunto sinalizador acústico visual de 24 meses. 

 

4 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Oferecer assistência técnica autorizada em todo o Estado de Minas Gerais. 
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ANEXO X 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA GPS LOCALIZADOR 

 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA GPS 

LOCALIZADOR 

Enviada pela DTS 

em 19dez 14 

Revisão 

19Jan15 

 

1 OBJETIVO 

1.1 O objetivo desta especificação é estabelecer os requisitos técnicos mínimos de equipamentos, 

materiais e serviços necessários ao fornecimento e instalação de equipamentos de recepção e envio 

de sinal GPS, utilizando tecnologia GPRS e GSM, em viaturas da Polícia Militar de Minas Gerais 

(de marcas e modelos diversos) adquiridas mediante registro de preços, conforme objeto do processo 

licitatório. Destinam-se tais equipamentos ao monitoramento e controle de frota, observadas 

características e especificações constantes neste termo de referência; 

1.2 A empresa CONTRATADA ficará encarregada de fazer a instalação dos módulos de 

monitoramento em todos os veículos, com o chip de dados fornecido pela CONTRATANTE, sendo 

o envio dos dados de monitoramento de forma binária, diretamente para o Datacenter da Polícia 

Militar de Minas Gerais (PMMG), fornecendo o protocolo para decodificação dos dados. A 

CONTRATADA não poderá receber os dados enviados pelos equipamentos, não se admitindo 

qualquer relação intermediária para a transmissão ou cópia dos dados gerados, salvo em situação 

autorizada pela CONTRATANTE. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

2.1 A otimização da gestão operacional e do uso de uma frota de viaturas depende de dois fatores, 

possuir informação de qualidade sobre a localização e os deslocamentos dos veículos e capacidade 

para analisar e interpretar essa informação via sistema informatizado. A solução exigida neste termo 

de referência visa complementar o sistema de monitoramento de viaturas Geosite GPS/AVL, a partir 

da aquisição de equipamentos de envio de dados de sinal GPS para um acompanhamento apurado da 

frota de veículos, a fim de permitir um atendimento mais ágil ao cidadão. Ao se saber a localização 

exata de uma viatura é possível escolher aquela mais adequada para o atendimento de uma 

ocorrência. 

 

3 REQUISITOS DO CONJUNTO DE DADOS A SEREM ENVIADOS E DOS 

EQUIPAMENTOS GPS A SEREM ADQUIRIDOS 

3.1 Do conjunto de dados. Os equipamentos deverão enviar e/ou receber os dados com as 

seguintes características: 

3.1.1 Transmissão de dados de forma a garantir a totalidade do envio dos dados gerados pelo módulo 

embarcado – AVL e seus equipamentos (GPS/GPRS), de forma que sua arquitetura garanta a perfeita 

integração ao equipamento, disponibilizando-os em servidores, localizados em endereço 

especificado, respeitadas as especificações técnicas descritas neste termo de referência; 

3.1.2 Envio de posicionamento on-line dos veículos nas seguintes condições e tempos mínimos 

(inicialmente): 

3.1.2.1 veículo ligado e em movimento: a cada 10 segundos, no máximo; 

3.1.2.2 veículo parado, mas com o motor ligado: a cada 60 segundos, no máximo; 

3.1.2.3 veículo parado e com o motor desligado: a cada 30 minutos, no máximo. 
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3.1.3 Posição do veículo em coordenadas (UTM-Sistema SAD-69 - 23s ou WGS 84) para as regiões, 

conforme definido pelo Contratante; 

3.1.4 Velocidade do veículo medido em km/h; 

3.1.5 Receber comandos para alteração do intervalo de transmissão dentre as condições mencionadas 

anteriormente; 

3.1.6 O posicionamento enviado deverá possuir localização primária via GPS. Em caso de ausência 

de sinal GPS o sistema deverá, instantaneamente, ativar um sistema secundário de localização 

baseado na tecnologia de triangulação das antenas da rede GSM, garantindo que mesmo em locais 

sem cobertura GPS seja possível localizar o veículo; 

3.1.7 Envio de dados dos veículos simultaneamente;  

3.1.8 Envio dos dados de monitoramento de forma binária; 

3.1.9 Fornecimento do protocolo para decodificação dos dados, com suporte à equipe responsável 

pelo desenvolvimento da integração dos dados com o sistema de monitoramento já existente no 

datacenter da PMMG; 

3.1.10 Os dados deverão ser enviados via protocolo de transmissão TCP (Protocolo de Controle de 

Transmissão); 

3.1.11 Dados mínimos que deverão ser enviados pelo equipamento instalado: 

3.1.11.1 Velocidade em km/h; 

3.1.11.2 Direção (sentido de deslocamento); 

3.1.11.3 Distância percorrida (hodômetro com base nas informações do GPS); 

3.1.11.4 Altitude; 

3.1.11.5 Posição (coordenadas geográficas); 

3.1.11.6 Data e Hora; 

3.1.11.7 Identificador único do equipamento; 

3.1.11.8 IMEI; 

3.1.11.9 Número do Chip de comunicação de dados; 

3.1.11.10 Indicação da fonte de alimentação: bateria externa (veículo) ou interna (GPS); 

3.1.11.11 Estado do motor: ligado ou desligado; 

3.1.11.12 Estado de movimentação do veículo: parado ou em movimento; 

3.1.11.13 Nível de precisão da informação da posição (acurácia); 

3.1.11.14 Nível da carga da bateria de backup do rastreador (bateria interna do GPS) em caso de 

desconexão com a alimentação externa (bateria do veículo). 

3.2 Dos Equipamentos a serem adquiridos - Características mínimas: 

3.2.1 Equipamento Localizador Automático de Veículos – AVL (rastreador de veículos), com os 

programas e licenças necessários para sua operação, instalado nas viaturas (veículos de diferentes 

marcas e modelos), com garantia, assistência técnica e suporte técnico, respeitadas as especificações 

técnicas descritas neste termo de referência, resguardando as respectivas garantias de fábrica dos 

veículos hospedeiros (viaturas) destes equipamentos; 

3.2.2 Receptor/transmissor GPS que atenda o intervalo de envio de dados e características descritas 

neste termo de referência; 

3.2.3 O equipamento deverá possuir, além do sistema de alimentação via bateria do veículo, bateria 

interna com duração mínima de 6 horas; 

3.2.4 Os equipamentos a serem adquiridos deverão, no ato da instalação, possuir lacre de segurança 

que evite/indique a sua violação e/ou tentativa de desconexão intencional e não autorizada. Deverão, 

ainda, ter programação interna capaz de permitir o envio imediato de mensagens ao sistema de 
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monitoramento indicando o status de desconectado do sistema de alimentação do veículo e/ou perda 

de sinal do GPS; 

3.2.5 Os equipamentos deverão aceitar comando de requisitar a posição, onde deverá enviar a posição 

atual, independente do tempo de envio; 

3.2.6 Capacidade de armazenar as coordenadas obtidas em áreas onde não há cobertura GSM/GPRS 

para transmissão dos dados de localização em memória interna para 20.000 (vinte mil) posições ou 

mais. As coordenadas armazenadas deverão ser transmitidas tão logo se restabeleça a comunicação 

(entrada novamente em área de cobertura GSM/GPRS);  

3.2.7 Fornecimento do identificador único de todos os equipamentos, do número do chip de 

comunicação de dados inserido e o IMEI, a fim de possibilitar a identificação do veículo de 

instalação; 

3.2.8 Modulo AVL - Localizador Automático de Veículos deverá possuir a homologação junto a 

ANATEL, conforme Resolução nº 242, de 30/11/2000; 

3.2.9 Receptor GPS de no mínimo 20 canais de alta sensibilidade (-160 dBm em tracking); 

3.2.10 Modem GSM/GPRS quad-band; 

3.2.11 Intervalos de comunicação GPRS e SMS configuráveis remotamente; 

3.2.12 Consumo energético máximo quando em funcionamento que não venham a prejudicar a 

autonomia das baterias dos veículos; 

3.2.13 Possuir no mínimo 3 (três) entradas destinadas a monitoramentos diversos, sendo uma ativada 

(instalada para monitoramento) na ignição do veículo; 

3.2.14 No mínimo 1 (uma) saída GND tipo coletor aberto (250 mA); 

3.2.15 Possibilidade de reprogramação da frequência de posicionamento das viaturas por definição 

do usuário, bem como dos módulos embarcados das viaturas; 

3.2.16 Configuração e atualização de firmware via GPRS; 

3.2.17 Proteção ativa contra surto de tensão *(ISO 7637-2 24V) na fonte, entradas e saídas; 

3.2.18 Utilizar cartão de comunicação da operadora inserido na parte interna do equipamento, 

possuindo lacre inviolável que indique a sua remoção não autorizada. O cartão da operadora não 

poderá ser acessado pela parte externa do equipamento, que também deverá possuir lacre inviolável 

que indique a sua abertura ou tentativa de abertura; 

3.2.19 Equipamento compacto de forma a permitir sua instalação no interior do painel do veículo, 

em local de difícil acesso a ser previamente validado pela equipe designada para acompanhamento e 

supervisão das instalações. O equipamento deverá permitir a troca de calor com o ambiente ou, não 

sendo possível ou necessário, suportar o calor gerado por ele mesmo e pela região do veículo na qual 

será instalado; 

3.2.20 Os equipamentos deverão permitir a realização de comandos remotos, disparados por meio do 

sistema, para: 

3.2.20.1 troca de endereçamento do destino de dados (IP e porta); 

3.2.20.2 troca de APN; 

3.2.20.3 troca de tempos de transmissão; 

3.2.20.4 informar posição atual; 

3.2.21 Os equipamentos disponibilizados deverão possuir grau de impermeabilidade mínima que 

atenda ao padrão IP66; 

3.2.22 Os equipamentos disponibilizados deverão possuir acelerômetro interno; 

3.2.23 Os equipamentos GPS deverão possuir antena interna; 

3.2.24 O fornecedor da solução deverá apresentar uma carta de garantia do fabricante de 

homologação na ANATEL, onde deverá ser contemplado todo o período do contrato; 
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3.2.25 A contratada deverá apresentar uma carta do fabricante do equipamento garantindo a entrega 

dos produtos no período estipulado para instalação nos veículos. Esta carta deverá ser apresentada 

com os documentos necessários para a participação no processo licitatório. 

 

4 DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

4.1 A contratada deverá ser responsável por fornecer todos os equipamentos, acessórios, periféricos, 

conectores, cabeamento e qualquer outro material e serviços que forem necessários à instalação dos 

equipamentos GPS nas viaturas, bem como a sua instalação física e lógica, devendo para tanto efetuar 

sua: 

4.1.1 Montagem, fixação e energização nas viaturas; 

4.1.2 Configuração, otimização e customização necessárias para o perfeito uso dos equipamentos, 

visando funcionamento e adequação ao ambiente computacional denominado Geosite, de 

responsabilidade da PMMG, destinado ao monitoramento dos veículos; 

4.1.3 Instalação de software(s) nos equipamentos necessários para seu perfeito funcionamento; 

4.2 O fornecimento dos “chips” sim card ficará a cargo da PMMG que deverá disponibilizá-los para 

que a CONTRATADA os insira nos veículos durante a instalação dos rastreadores. A 

CONTRATADA deverá manter controle da instalação destes “chips” repassando a 

CONTRATANTE uma relação que vincule cada “chip” ao chassi da viatura onde foi instalado; 

4.3 A contratada deverá repassar o roteiro e diagrama da montagem e instalação dos equipamentos e 

acessórios à contratante, de acordo com cada marca/modelo de veículo; 

4.4 A contratada deverá prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo gestor do contrato e atender 

prontamente as notificações referentes às inconformidades dos serviços prestados; 

4.5 A instalação dos equipamentos deve observar as exigências da fabricante dos veículos onde serão 

instalados tais equipamentos, conforme normas vigentes aplicáveis, utilizando para tanto chicotes 

elétricos independentes dos existentes nos veículos; 

 

5 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, TREINAMENTO E SUPORTE 

5.1 Atendimento Comercial 

5.1.1 As viaturas adquiridas com rastreador poderão ser distribuídas para qualquer município do 

Estado de Minas Gerais que, por sua vez, possui uma grande extensão territorial. Os custos 

financeiros e sociais de longos deslocamentos de viaturas, para meros fins de reparo nos rastreadores, 

são muito elevados. Por tais motivos, durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá 

providenciar uma infraestrutura mínima de manutenção, mediante representante ou autorizado, nos 

seguintes municípios: Belo Horizonte, Uberlândia, Montes Claros, Governador Valadares e Juiz de 

Fora. O prazo para a consolidação desta estrutura para o atendimento comercial será de 30 (trinta) 

dias após assinatura do contrato, permanecendo disponível durante todo o período de garantia, em 

horário comercial; 

5.1.2 A CONTRATADA ou sua representante deverá acompanhar a ativação dos rastreadores, sendo 

a confirmação do funcionamento do rastreador emitido pela PMMG. 

5.2 Suporte Técnico e Treinamento 

5.2.1 A CONTRATADA deverá manter profissionais qualificados para a realização dos serviços de 

suporte, manutenção corretiva e assistência técnica aos equipamentos fornecidos; 

5.2.2 Na primeira aquisição, independentemente do número de viaturas adquiridas, a 

CONTRATADA deverá ministrar o supracitado treinamento, para 08 (oito) pessoas. Posteriormente, 

para cada novo conjunto de até 20 viaturas adquiridas, a CONTRATADA deverá treinar 01(um) 

técnico, previamente indicado pela CONTRATANTE, para a manutenção básica (de forma a não 

interferir na garantia do equipamento). Este treinamento deverá contemplar a reinstalação, 

desinstalação, configuração, retirada/inserção do chip de dados, configuração de envio dos dados a 
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central de monitoramento da CONTRATANTE e atualização de firmware (via GPRS) dos 

equipamentos fornecidos. Este treinamento deverá, ainda, permitir que os técnicos indicados pela 

CONTRATANTE, possam identificar se os problemas ocorridos estão ou não cobertos pela garantia; 

5.2.3 O treinamento deverá ser ministrado em um mínimo de 16 horas/aula e com fornecimento de 

material didático individual em português contendo 01 Kit de ferramentas necessárias por aluno e 

um esquema de instalação em cada modelo de veículo contemplado; 

5.2.4 As intervenções feitas por esta equipe, não acarretarão perda de garantia, quando executados 

de acordo com os limites estabelecidos pela CONTRATADA mediante treinamento e documentação 

com estas definições previamente fornecidas; 

5.2.5 O treinamento deverá ser realizado no município de Belo Horizonte, em até 90 (noventa) dias 

após a assinatura do Contrato, em local a ser definido pela CONTRATANTE; 

5.2.6 A CONTRATADA deverá manter um canal de comunicação aberto para que a equipe técnica 

da CONTRATANTE, devidamente treinada, possa tirar dúvidas e receber informações técnicas sobre 

a manutenção básica dos equipamentos; 

5.2.7 Enviar upgrades e novas versões de software dos equipamentos, sempre que disponíveis, de 

forma gratuita, durante o período de garantia. 

 

6 GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

6.1 Fornecer garantia total dos equipamentos por um período mínimo de 30 (trinta) meses a partir do 

recebimento definitivo das viaturas. A CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE, após 

o término das instalações, planilha impressa e em meio digital, contendo os identificadores de cada 

equipamento, a data de instalação e a data de vencimento da garantia; 

6.2 Durante o período, a vencedora deverá contar com uma rede de assistência técnica no Estado de 

Minas Gerais credenciada para manutenção nos equipamentos instalados, sendo, no mínimo, nos 

seguintes municípios: Belo Horizonte, Uberlândia, Montes Claros, Governador Valadares e Juiz de 

Fora. Após o término do período de garantia, a Contratada deverá manter uma assistência técnica 

devidamente qualificada, em pelo menos um município do Estado de Minas Gerais por, no mínimo, 

mais 30 meses; 

6.3 Quando da assinatura do contrato deverá ser apresentada lista de todos os pontos de assistência 

técnica com endereço, telefone de contato; 

6.4 Resolver toda solicitação de manutenção técnica nos equipamentos, previstas em garantia, em 

horário comercial, em no máximo 48 (quarenta e oito) horas a partir da entrada do equipamento no 

ponto de assistência técnica. Não havendo possibilidade de solução do problema num prazo de até 

48 (quarenta e oito) horas, o equipamento deverá ser substituído por outro, do mesmo modelo e 

característica, como garantia do produto fornecido; 

6.5 Havendo substituição do equipamento, esta informação deverá ser repassada imediatamente para 

a CONTRATANTE mediante canal de comunicações a ser estabelecido junto a CONTRATADA; 

6.6 Caso ocorra atraso para atendimento, tendo como motivo o congestionamento pelo excesso de 

atendimentos, a CONTRATADA deverá abrir novos pontos para assistência ou quantos forem 

necessários para atendimento à CONTRATANTE. Os critérios para escolha, homologação e 

credenciamento de um novo ponto de assistência técnica e instalação serão avaliados e validados 

junto à CONTRATANTE; 

6.7 Para o caso de equipamentos utilizados em todo o processo de instalação, o fornecedor da solução 

deverá apresentar uma carta do fabricante do produto que comprove serem homologados pela 

ANATEL; 

6.8 No ato da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar uma lista contendo os 

itens cobertos e os não cobertos pela garantia. Deverá, ainda, apresentar uma lista dos principais 

componentes do equipamento instalado e os custos para reparo em caso de problemas não 

acobertados pela garantia, bem como o custo da mão de obra destinada a esse fim; 
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6.9 A CONTRATADA deverá manter equipe apta a prestar atendimento técnico e comercial, sempre 

que requisitada, no período de 08h00 às 18h00, em dias úteis, nos locais definidos no item 5.1.1. 

 

7 DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

7.1 A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, receber e/ou gravar os dados enviados pelos 

equipamentos, não se admitindo qualquer relação intermediária para a transmissão ou cópia dos 

dados gerados, salvo em situação autorizada pela CONTRATANTE. 

 

8 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1 A contratada deverá apresentar comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 

e compatível em características com os rastreadores e suas funcionalidades, mediante a apresentação 

de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. A comprovação requisitada 

poderá ser apresentada por empresa subcontratada; 

8.2 Entende-se por compatível em características e quantidades, atestado que comprove o 

fornecimento de equipamentos de monitoramento de veículos por GPS, com características 

semelhantes a descrita neste termo de referência, de no mínimo 250 (duzentos e cinquenta) 

equipamentos para um único cliente. 

 

9 DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS RASTREADORES 

9.1 A instalação e configuração dos equipamentos deverão ser realizadas pela CONTRATADA 

paralelamente à transformação do veículo, incluindo a instalação do chip, de forma que a viatura seja 

entregue com rastreamento em pleno funcionamento. Para tanto, as atividades e configurações 

necessárias para atendimento do subitem 1.1 do Objetivo deverão ser executadas dentro do prazo de 

entrega da viatura; 

9.2 Para viabilizar o disposto no subitem anterior, após a assinatura do contrato, a Contratada deverá 

enviar, em até dez dias úteis, o protocolo para decodificação dos dados a que se refere o subitem 1.2. 

 

10 INSTALAÇÃO E ACEITAÇÃO 

10.1 Os veículos contemplados com a instalação dos equipamentos poderão ser destinados a qualquer 

município do Estado de Minas Gerais, mas seu deslocamento poderá ocorrer em qualquer local do 

território nacional; 

 

10.2 Caberá à CONTRATADA a responsabilidade sobre a instalação mecânica e elétrica dos 

equipamentos, bem como o atendimento a todas as especificações técnicas contidas no item 3 e seus 

subitens; 

10.3 As instalações e remanejamentos que porventura sejam necessárias, face à baixa permanente, 

indisponibilidade dos veículos (viaturas) ou por qualquer outro motivo necessário, serão realizados 

pela equipe da CONTRATANTE, devidamente treinada e capacitada pela CONTRATADA para esta 

finalidade; 

10.4 Antes da adjudicação do objeto licitado (viaturas com rastreadores embarcados), para a 

assinatura da ata, deverá ser realizada uma prova de conceito para fins de testes de aceitação e 

compatibilidade do equipamento com o sistema Geosite. Para tanto, o fornecedor deverá instalar 

rastreadores em 3 viaturas já existentes na frota da PMMG, no prazo máximo de três dias úteis. Ainda 

dentro desse prazo, a proponente vencedora deverá disponibilizar o protocolo para decodificação dos 

dados a que se refere o subitem 1.2. Os testes de aceitação ocorrerão a partir de critérios estabelecidos 

pela CONTRATANTE, em até quinze dias após a instalação e fornecimento do protocolo; 

10.5 Os testes deverão incluir: hardware, sinalização de envio dos pacotes de dados especificados 

neste termo de referência, interoperabilidade com o sistema Geosite e operacionalidade. Após a 
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finalização do período de testes deverá ser emitido um relatório circunstanciado descrevendo as 

etapas e resultados alcançados, cuja validação e autorização para continuidade das instalações será 

efetuada pela CONTRATANTE; 

10.6 O material objeto desta contratação será considerado recebido somente após ser submetido a 

vistoria e aprovação pela Comissão de Recebimento a ser constituída pela CONTRATANTE, onde 

deverão ser constatadas as reais características prefixadas de acordo com as especificações técnicas 

deste termo. Sendo que, caso a Comissão julgue necessário, os equipamentos poderão ser 

examinados em laboratório técnico a ser arbitrado. O recebimento provisório não se traduz por 

aceitação; 

10.7 Verificando-se a rejeição de qualquer material, o fornecedor será notificado para retirá-lo e 

substituí-lo por outro que satisfaça às exigências preestabelecidas, em prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas; 

10.8 A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar, no todo, ou em parte, os serviços prestados, 

se em desacordo com as especificações fornecidas; 

10.9 Como requisito à adjudicação, a empresa licitante vencedora do certame deverá anexar à sua 

proposta comercial o catálogo técnico de todos os equipamentos e suprimentos ofertados, bem como 

toda a documentação impressa e em mídia DVD/CD, em idioma português, contendo todas as 

informações dos produtos, instruções para instalação, configuração e operação; 

10.10 A apresentação dos prospectos não dispensa em hipótese alguma a prova de conceito e a 

recepção técnica que ocorrerá mediante a entrega dos materiais; 

10.11 Todo o material ou equipamento fornecido deverá obedecer rigorosamente às normas técnicas 

cabíveis e aplicáveis, bem como a legislação pertinente; 

10.12 Todos os produtos considerados como hardware devem ser novos e sem uso, e devem constar 

na linha atual de comercialização e suporte do fabricante, comprovado mediante declaração do 

mesmo anexada à proposta comercial; 

10.13 Os equipamentos serão instalados pela CONTRATADA mediante acompanhamento de 

técnicos indicados pela CONTRATANTE. 
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ANEXO XI 

ESPECIFICAÇÃO RÁDIO TRANSCEPTOR MÓVEL DIGITAL P 25 FASE 2 

EMBARCADO EM VIATURA 

 

 
MÓVEL DIGITAL P25 FASE 2, EMBARCADO 

EM VIATURA 

Enviada pela 

DTS em 19dez 

14 

Revisão 05jan15 

 

 

1 CARACTERÍSTICAS GERAIS  

 

1.1. Transceptor móvel digital embarcado, tecnologia P25 Fase 2 com GPS integrado e demais 

acessórios, instalado em viaturas da PMMG. O equipamento deverá ser homologado pela ANATEL, 

de fácil manuseio e operação e instalação, devendo estar configurado para a realização das seguintes 

funções ou recursos:  

1.1.1 Operação em modo dual, analógico e digital conforme normas do padrão P25 Fase 1 

FDMA e P25 Fase 2 TDMA, no mesmo rádio, programados por canal; 

1.1.2 Deverá operar nos modos, convencional analógico e convencional digital e também em 

modo troncalizado digital.  

1.1.3 Deverá, quando operando no modo analógico, ser compatível operacionalmente com os 

transceptores analógicos em uso nas redes de radiocomunicação da Polícia Militar de Minas Gerais;  

1.1.4 Deverá atender os parâmetros eletrônicos de modulação digital e sinalização definidos na 

interface aérea comum do padrão aberto do projeto APCO-25 da Associação de Oficiais de 

Comunicação de Segurança Pública (APCO – Association of Public Safety Communications 

Officials) e publicado na norma TSB102 1 da TIA/EIA. 2, 3. 

1.1.5 Deverá ser entregue já instalado com software que atenda o padrão P25 Fase 2 e deverá 

atender os parâmetros de compatibilidade com o padrão P25 Fase 2 TDMA definidos nos seguintes 

documentos:  

1.1.5.1 Project 25 Phase 2 Two-Slot time Division Multiple Access Physical Layer Protocol 

Specification Standard (TIA-102.BBAB);  

1.1.5.2 Project 25 Phase 2 Two-Slot time Division Multiple Access Media Access Control Layer 

Protocol Specification (TIA-102.BBAC-Trunked Voice Services);  

1.1.5.3 Project 25 Phase 2 TDMA Control Channel Updates (TIA-102.AABC-C – Trunking 

                                                      
1  TSB  – Telecommunications Systems Bulletin 

2  TIA   – Telecommunications Industry Association 

3  EIA – Eletronics Industry Association 
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Control Channel Messages);  

1.1.5.4 Project 25 Phase 2 TDMA Encryption Updates (TIA-102. AAAD-A Block Encryption 

Protocol);  

1.1.5.5 Half Rate Vocoder Annex (TIA-102.BABA-1);  

1.1.6 O transceptor móvel digital não deverá receber qualquer tipo de interferência de modulação 

em frequência analógica quando estiver operando no modo digital, programado por canal;  

1.1.7 Deverá permitir programação (via software), para operação em modo convencional e em 

modo de controle inteligente (troncalizado), na faixa de VHF (148 MHz a 174 MHz), devendo ser 

compatível com os padrões eletrônicos de sinalização do padrão P25 Fase 1 FDMA e Fase 2 TDMA; 

1.1.8 Deverá permitir a realização de “chamada de emergência”, garantindo ao grupo em 

emergência prioridade de acesso à rede em caso de canais ocupados;  

1.1.9 Deverá ser capaz de responder “chamada geral” (multigrupo);  

1.1.10 Deverá receber e realizar “chamadas privativas”, sendo a conversação limitada às duas 

unidades de rádio (origem destinatária), no padrão P25 Fase 1 FDMA e Fase 2 TDMA;  

1.1.11 Deverá decodificar “chamadas de alerta” indicando no visor a identificação da unidade 

chamadora;  

1.1.12 Quando não estiver vinculada em uma sequência de mensagens, deverá monitorar o canal 

de controle do sistema que a oriente quanto ao “status” do sistema (conceito de sinalização por canal 

de controle dedicado);  

1.1.13 Iniciar uma chamada pelo modo “aperte para falar” (PTT), por meio da solicitação de um 

canal de conversação (VOZ), via canal de controle;  

1.1.14 No caso de sistema ocupado, tentar o re-acesso automático até que o mesmo seja concluído 

sem que o usuário necessite pressionar o botão de PTT novamente; 

1.1.15 Recepção de sinalização, por meio de indicação sonora, que a mesma se encontra em fila 

de espera “aguardando liberação de canal”;  

1.1.16 Utilizar o canal de comunicação a ser designado pelo sistema durante a conversação; 

1.1.17 Decodificar as instruções transmitidas pelo canal de controle ao endereço de grupo de 

conversação ao qual esteja engajada e direcioná-la ao canal de comunicação designado pela 

sinalização do sistema; 

1.1.18 Deverá permitir sua desabilitação completa, tanto da transmissão quanto da recepção de 

chamadas, através de comando (remoto) enviado pelo controlador central;  

1.1.19 Deverá permitir sua reabilitação completa, tanto da transmissão quanto da recepção de 

chamadas, por meio de comando (remoto) enviado pelo controlador central; 

1.1.20 Estabelecer comunicação convencional, de ponto-a-ponto, dentro ou fora da área de 

cobertura do sistema em modo analógico e em modo digital;  

1.1.21 O transceptor móvel digital deverá ter a capacidade de operação rádio a rádio (ponto a 
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ponto), sem a utilização de infraestrutura nos modos digital e analógico; 

1.1.22 Permitir a programação de no mínimo 500 (quinhentos) grupos de conversação (modo de 

controle inteligente) ou 512 (quinhentos e doze) canais de RF (modo convencional), indicados por 

mostrador digital alfanumérico no painel frontal do transceptor móvel;  

1.1.23 Permitir a programação de grupos e canais dos seguintes tipos: canal convencional 

analógico VHF, canal convencional digital VHF, grupo de conversação troncalizado P25 Fase 1 

FDMA, grupo de conversação troncalizado P25 Fase 2 TDMA; 

1.1.24 Permitir a visualização dos canais de RF ou grupos de conversação selecionados por meio 

de visor frontal incorporado ao transceptor; 

1.1.25 Realizar varredura de canais de radiofrequência, monitorando vários canais de uma lista 

programável de forma a participar de uma chamada assim que detectar atividade em qualquer um 

deles. Deve ser possível a varredura de canais digitais e analógicos simultaneamente dentro de todas 

as bandas de frequência disponíveis no rádio;  

1.1.26 Possuir receptor de GPS integrado ao transceptor (montado em gabinete único) com no 

mínimo 12 canais, possibilitando o envio das coordenadas geográficas através da rede de 

radiocomunicação; 

1.1.27 Possuir hardware de criptografia integrado ao transceptor; 

1.1.28 Permitir o envio e o recebimento de mensagens curtas de texto; 

1.1.29 Permitir a troca das chaves de criptografia via sistema OTAR por meio de comandamento 

da central de controle eletrônico do sistema de controle inteligente, via radiofrequência;  

1.1.30 Possuir no mínimo os seguintes controles: 

1.1.30.1 Chave rotatória ou tecla de seleção do grupo/canal de conversação; 

1.1.30.2 Botão ou tecla de controle de volume; 

1.1.30.3 1 (um) botão de emergência;  

1.1.30.4 Botão de ligar e desligar o transceptor;  

1.1.30.5 Led’s ou indicadores visuais no display de transmissão e recepção do transceptor; 

1.1.30.6 Possuir visor de LCD com no mínimo 3 linhas, sendo composto minimamente por; 

1.1.30.6.1. 1 (uma) linha de ícones e uma linha de menu, indicativos de recursos ativos ou status 

do rádio;  

1.1.30.6.2. 03 (três) linhas de texto com pelo menos 14 (quatorze) caracteres alfanumérico. 

 

2 RECURSOS FUNCIONAIS EM MODO DIGITAL  

 

2.1. Além dos recursos previstos no item 1.1 “características gerais”, o equipamento deverá possuir 

a capacidade de operar em modo seguro, com encriptação digital do sinal, mediante inserção de chave 

e programação eletrônica;  
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2.2. O equipamento deverá suportar o algoritmo de criptografia “P25 AES”, devendo permitir a 

programação por canal ou grupo de conversação; 

2.3. Possuir a capacidade de ser reprogramado via OTAR, por meio de ondas radiofrequência, e 

fisicamente por dispositivo encriptador, a fim de alteração das chaves de criptofonia;  

2.4. Possuir a capacidade de receber no mínimo 32 (trinta e duas) chaves de encriptação;  

2.5. Possuir modulação C4FM, CQPSK e H-CPM;  

2.6. Possuir vocodificador digital AMBE.  

 

3 RECURSOS FUNCIONAIS EM MODO ANALÓGICO 

 

3.1. Abertura do silenciamento do receptor controlada por portadora, subtom analógico e subtom 

digital, selecionável por meio de programação prévia para cada canal via computador PC 

silenciamento programável por portadora subtom CTCSS (PL) e DCS (DPL) por canal).  

3.2. Suportar sinalização analógica MDC-1200 (protocolo atualmente utilizado na PMMG) 

com no mínimo os seguintes recursos:  

3.2.1 Identificação da unidade chamadora (ID); 

3.2.2 Chamada seletiva; 

3.2.3 Modulação em FM. 

 

4 CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS BÁSICAS  

 

4.1. Faixa de frequência: 148 MHz a 174 MHz;  

4.2. Largura do canal de RF: 12,5 KHz / 25 KHz com programação dentro das faixas de operação 

acima;  

4.3. Espaçamento entre canais (TX e RX) de acordo com a norma em vigor;  

4.4. Alimentação 13,8 VCC e com polaridade negativa no chassi permitindo variação elétrica de ± 

20 %;  

4.5. Saída para alto falante externo;  

4.6. Tecnologia baseada em microprocessador;  

4.7. Geração e controle de frequência por meio de sintetizador;  

4.8. Abertura do silenciamento para cada canal do receptor através de portadora e subtom digital 

devendo ser selecionável e programável, mediante acesso externo, via computador PC;  

4.9. A identificação eletrônica do transceptor no modo digital deverá ser fornecida pelo circuito 

eletrônico original do próprio equipamento, não se admitindo inclusão de circuitos (internos ou 

externos), placas adicionais ou complementares ao equipamento. 
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4.9.1 Proteção contra:  

4.9.1.1 Sobretensão de alimentação acima da variação permitida;  

4.9.1.2 Inversão de polaridade;  

4.9.1.3 Variação de impedância de RF por descasamento de antena; 

4.9.1.4 Potência do transmissor acima do limite nominal do modelo;  

4.9.1.5 Acionamento contínuo do transmissor por tempo superior ao permitido, reciclável em cada 

acionamento, com aviso sonoro ao usuário de “tempo esgotado” (TOT Programável).  

4.10. Permitir a programação das frequências de operação, grupos de conversação e recursos 

operacionais por meio de aplicativo eletrônico (software) de acesso externo via computador tipo PC 

ou notebook.  

4.11. Temperatura de operação: –10°C a +60°C.  

 

5 CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS DO TRANSMISSOR 

 

5.1. Faixa de frequência: 148 MHz a 174 MHz;  

5.2. Espaçamento de canal: 25/12,5 KHz;  

5.3. Separação máxima de frequência: toda a banda de transmissão; 

5.4. Estabilidade de frequência (–10°C a +60°C): VHF: ±2 ppm, ou melhor; 

5.5. Desvio de modulação: ± 5 KHz (medição em modo analógico de acordo com TIA/EIA 603);  

5.6. Potência de saída de RF, VHF: programável de 10 Watts ou menos, até 50 Watts;  

5.7. Interferência e ruído em FM (25 KHz / 12.5 KHz): 48 dB/45 dB ou melhor; 

5.8. Atenuação para emissão de harmônicos e espúrios em relação à portadora: -80 dBc ou < - 20 

dBm, ou melhor;  

5.9. Resposta de áudio: +1, -3 dB (EIA); 

5.10. Distorção de áudio: menor que 2.5%;  

5.11. Impedância de saída: 50 Ω.  

 

6  CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS DO RECEPTOR  

 

6.1 Faixa de frequência (VHF): 148 MHz a 174 MHz;  

6.2 Espaçamento de canal: 25/12,5 KHz;  

6.3 Separação máxima de frequências: toda a banda de recepção; 

6.4 Estabilidade de frequência (–30°C to +60°C), VHF: ±2 ppm, ou melhor; 

6.5 Sensibilidade em modo digital (taxa de erro BER de 5%), VHF: ≤ 0,22 µV ou melhor, para 

ambas as faixas; 

6.6 Sensibilidade em modo analógico (12 dB SINAD), VHF: ≤ 0,25 µV ou melhor, para ambas as 
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faixas; 

6.7 Seletividade, 12,5KHz: 60 dB ou melhor, para ambas as faixas; 

6.8 Rejeição a espúrios, VHF: 80 dB ou melhor; 

6.9 Rejeição a intermodulação, VHF: melhor que 75 dB;  

6.10 Potência de saída de áudio, mínima de 5 Watts, com até 3% de distorção; 

6.11  Distorção de áudio: < 3%;  

6.12 Impedância de entrada: 50Ω. 

 

7 CARACTERÍSTICAS DO GPS  

 

7.1 Canais: 12; 

7.2 Sensibilidade: -150 dBm;  

7.3 Precisão: < 10 metros (95%); 

7.4 Arranque a frio: < 60 segundos (95%); 

7.5 Arranque a quente: < 10 segundos (95%); 

7.6 Modo de funcionamento: GPS autônomo (não assistido).  

 

8 CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS  

 

8.1 Equipamento rádio transmissor-receptor com GPS montado em uma única peça, do tipo frontal 

com proteção contra água e poeira de acordo com padrão IP54; 

8.2 Gabinete à prova de umidade, corrosão, quedas e vibrações mecânicas, atendendo as Normas 

Militares MIL-STD-810C, D, E, F;  

8.3 Estrutura sem cantos vivos ou cortes de chapa de modo que não ofereçam perigo aos ocupantes 

do veículo em caso de acidente;  

8.4 Facilidade de visualização e acesso aos controles do painel; 

8.5 Boa resposta de áudio do alto falante;  

8.6 Número de série do transceptor móvel gravado em seu chassi; 

8.7 Dissipação térmica compatível com o calor gerado dentro do regime intermitente da operação 

na base 20% TX e 80% RX;  

8.8 Cabeação e acessórios em tamanho e quantidade compatíveis para a instalação nos veículos 

em uso na PMMG que deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 
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9 COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO TRANSCEPTOR MÓVEL DIGITAL 

 

9.1 01 (um) equipamento rádio (transmissor-receptor) com GPS integrado montado em gabinete 

único e teclado alfanumérico presente no painel frontal ou a ser apresentado em microfone externo;  

9.2 01 (um) microfone de mão com tecla de transmissão (PTT), com teclado alfanumérico, cordão 

espiralado e suporte de fixação, caso o transceptor não possua teclado incorporado no painel frontal. 

Se o transceptor possuir teclado incorporado no painel frontal, deverá ser fornecido 01 (um) 

microfone de mão com tecla de transmissão (PTT), cordão espiralado e suporte de fixação;  

9.3 01 (uma) antena original do rádio, ou aprovada pelo fabricante mediante comprovação, tipo 

monopolo vertical, de ¼ (um quarto) de onda, ganho mínimo unitário de 0 dB, com base fixável ao 

teto do veículo mediante furação, acompanhada dos conectores e do respectivo cabo coaxial; 

9.4 01 (uma) antena de GPS com conectores e cabo apropriado com base fixável ao teto do veículo, 

para instalação no transceptor;  

9.5 01 (um) cabo de alimentação CC (Corrente Contínua) completo (com terminais, porta fusível 

e fusível);  

9.6 Conjunto de suporte de fixação do transceptor ao veículo, acompanhado das presilhas e 

parafusos de fixação; 

9.7 01 (um) manual de operação impresso em português para cada transceptor; 

9.8 Outros Itens de fornecimentos obrigatórios pela CONTRATADA: 

9.8.1 No primeiro fornecimento, a CONTRATADA deverá entregar os seguintes itens: 

9.8.1.1 05 (cinco) dispositivos encriptadores, com cabos, softwares, adaptores e outros itens 

necessários ao carregamento das chaves de criptografia nos rádios; 

9.8.1.2 05 (cinco) manuais de manutenção detalhado do transceptor ofertado com todo 

esquemático para manutenção; 

9.8.1.3 20 (vinte) microfones de mão original do fabricante do rádio;  

9.8.1.4 01 (um) conjunto completo com softwares originais do fabricante referentes à Fase 1 

FDMA do P25 e Fase 2 TDMA do P25, necessários para programação, reprogramação, alinhamento 

e ajustes do transceptor móvel ofertado para operar em computador PC ou notebook, com sistema 

operacional Windows 7 ou superior; 

9.8.1.5 05 (cinco) conjunto de interfaces (hardware) originais do fabricante referentes à Fase 1 

FDMA do P25 e Fase 2 TDMA do P25, dispositivos e cabos necessários para programação, 

reprogramação, alinhamento e ajustes do transceptor móvel ofertado;  

9.8.1.6 05 (cinco) conjuntos de ferramentas específicas, original do fabricante do transceptor, 

para intervenção nos equipamentos (ferramentas necessárias para abrir e fechar o transceptor quando 

necessária manutenção) e conectores necessários para alinhamento do transceptor ao ser ligado em 
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monitor de serviço. 

 

10 TREINAMENTO  

 

10.1 Para o primeiro fornecimento, a CONTRATADA deverá prover treinamento técnico presencial 

para no mínimo 10 (dez), técnicos da PMMG; 

10.1.1 O treinamento deve possuir uma carga horária de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, e 

ser provido por um técnico do fabricante ou do licitante, nas instalações da PMMG;  

10.1.2 A CONTRATANTE fornecerá o local para a realização do treinamento; 

10.1.3  Deverá ser fornecido material didático em Português para cada aluno;  

10.1.4 O treinamento deverá abordar:  

10.1.4.1 Programação dos recursos operacionais do equipamento tanto em Fase 1 quanto em 

Fase 2;  

10.1.4.2 Teoria básica de funcionamento; 

10.1.4.3 Prática de operação, explorando os recursos do equipamento; 

10.1.4.4 Alinhamento e ajustes necessários ao bom e perfeito funcionamento dos equipamentos 

tanto em Fase 1 quanto em Fase 2;  

10.1.4.5 Manutenção básica. 

 

11 GARANTIA  

 

11.1 Os rádios transceptores operando nos modos P25 Fase 1 e Fase 2 já deverão estar homologados 

pela ANATEL no dia do certame, a fim de que os mesmos possam entrar em operação;  

11.2 Os equipamentos deverão apresentar garantia mínima original do fabricante de 24 (vinte e 

quatro) meses para os rádios e 12 (meses) para acessórios, contados a partir da entrega dos 

equipamentos;  

11.3 Os documentos, caso apresentados em língua estrangeira, deverão ser notarizados em seu país 

de origem, reconhecidos pelo consulado brasileiro mais próximo e registrados junto com sua versão 

traduzida, por tradutor juramentado, em cartório de registro de documentos, para que os mesmos 

tenham validade na forma da Lei; 

11.4 A proponente deverá apresentar uma empresa de serviço técnico autorizado do fabricante, na 

cidade do Belo Horizonte ou em sua região metropolitana, a qual será responsável pelo recolhimento, 

manutenção e devolução dos equipamentos já manutenidos em garantia no prazo estabelecido no 

certame.  
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12 INSTALAÇÃO 

 

12.1 O transceptor e as antenas VHF e do GPS deverão ser instalados na viatura com as seguintes 

recomendações:  

12.1.1 O vivo do conector da terminação do cabo RG58 da antena para o transceptor deverá ser 

soldado;  

12.1.2 Deverão ser deixados no mínimo, 40 (quarenta) centímetros de cabo RG58 de sobra, 

próximo ao transceptor, para que seja permitida futuras manutenções. A sobra deverá ser presa com 

abraçadeiras plásticas no interior do veículo e não poderá ser enrolada formando um indutor o que 

pode prejudicar o desempenho do transceptor; 

12.1.3 Deverão ser deixados no mínimo, 40 (quarenta) centímetros do cabo de alimentação de 

sobra, próximo ao transceptor para que seja permitida futuras manutenções. A sobra deverá ser presa 

com abraçadeiras plásticas no interior do veículo;  

12.1.4 A CONTRATADA deverá apresentar ao Centro de Tecnologia em Telecomunicações - 

CTT, para cada modelo de viatura, um protótipo de instalação, onde deverão constar as disposições 

das instalações do rádio e das antenas nas viaturas. O CTT aprovará os locais indicados ou indicará 

a CONTRATADA qual é o melhor local da viatura para instalação do transceptor. 

 

13 MANUTENÇÃO 

 

13.1.1 Equipamentos em garantia, quando necessitarem de manutenção, deverão ser retirados em 

até 03 (três) dias úteis no CTT, a partir do acionamento da CONTRATADA; 

13.1.2 A CONTRATADA deverá devolvê-los manutenidos ou, se necessário, trocados por 

equipamentos novos em até 15 (quinze) dias corridos mediante laudo técnico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

SUBSECRTARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 
 

Página 295 de 309 

ANEXO XII 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL PARA 

VEÍCULOS  

 

 

ESPECIFICAÇÃO DO SINALIZADOR 

ACÚSTICO-VISUAL PARA VEÍCULOS COM 

LUZES AUXILIARES (ESTROBO) 

Elaborada em: 

10jun15 
  

 

1 CONDIÇÕES GERAIS 

Sinalizadores de emergência, com sistema acústico-visual, em barra de sinalização com luzes 

auxiliares (estrobo). 

 

2 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

2.1 Sinalizador luminoso 

Equipamento montado sobre uma base de material anticorrosivo e ou perfil de alumínio de alta 

resistência mecânica, com sua parte superior em único módulo ou em segmentos modulares em 

policarbonato vermelho ou translúcido / cristal sobre uma base reforçada injetada em ABS, resistente 

a impactos e descoloração, com tratamento UV. Sua fixação no teto da viatura é feita através de 

suportes ajustáveis. 

O sistema de luzes e flashes luminosos deverá ter uma das configurações abaixo: 

2.1.1 Composto por conjunto de, no mínimo, 180 LED’s próprio para iluminação (categoria alto 

brilho), na cor rubi (vermelho) distribuídos equitativamente por toda extensão da barra, de forma a 

permitir visualização em um ângulo de 360º, sem que haja pontos cegos de luminosidade. Cada LED 

deverá obedecer a especificações a seguir:  

Intensidade luminosa: Não inferior a 5.000 mcd; 

Diâmetro: Não inferior a 3mm; 

Ângulo de emissão de Luz: Não inferior a 70; 

Corrente Nominal: Não inferior a 70mA@25. 

2.1.2 Composto por módulos com no mínimo 4 Leds próprios para iluminação, com potência não 

inferior de 1 W cada Led, na cor RUBI, com garantia de 5 anos. Dotado de lente colimadora em 

plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, sendo diretiva nos módulos 

centrais e difusora nos módulos laterais. Alimentados nominalmente com 12 Vcc. Com no mínimo 

14 módulos, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total 

visualização, sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o “design” do veículo permita. 

Cada LED deverá obedecer a especificação a seguir descrita: 

2.1.2.1 Cor predominante: Vermelho, com comprimento de onda de 620 a 630 nm; 

2.1.2.2 Intensidade luminosa de cada Led de no mínimo 40 Lumens; 
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2.1.2.3 Categoria: AlInGaP;  

2.2 Sinalizador acústico 

2.2.1 Sistema eletrônico com potência mínima de saída de 100W  RMS e consumo máximo de 10 

Ah de todo o sistema, que gere no mínimo três tipos de tons distintos. 

2.2.2 Deverá possuir sistema de megafone com amplificador, com no mínimo 30 W  RMS de saída 

e acoplamento ao predisposição para instalação de rádio transceptor  a fim de transmitir os sinais do 

rádio pelo megafone do sinalizador, permitindo que o policial acompanhe as comunicações quando 

desembarcado. 

 

2.3 Diversos 

2.3.1 O conjunto sinalizador visual  e sirene deverá ser controlado por controle central único, 

permitindo funcionamento independente de ambos os sistemas. O sinalizador visual  é dotado de 

micro processador ou micro controlador, que permita a geração de lampejos luminosos de altíssima 

frequência com ciclos não inferior a 450 FPM, o circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente 

elétrica aplicada nos leds através de PWM (Pulse Width Modulator). O PWM deverá garantir 

também a intensidade luminosa dos LED’s, mesmo que a viatura esteja desligada ou em baixa 

rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos LED’s, consumo máximo da barra 

nas funções LED’s, não deverá ultrapassar a 5A.  

2.3.2 O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que 

caracterizem o veículo parado, em deslocamento, situação de emergência e até mais 5 outros padrões 

de "flashes" distintos ou outras funções de iluminação a serem definidos / utilizados no futuro, sem 

custos adicionais. Deverão ser acionados separados ou simultaneamente no caso de se utilizar LED 

e dispositivos de iluminação não intermitentes (luzes de beco e/ou frontais). 

2.3.3 O módulo de controle do sinalizador acústico visual deverá ser instalado no painel central do 

veículo (local destinado ao rádio AM / FM) ou no console de teto, a fim de  facilitar o acesso aos 

ocupantes dos bancos dianteiros. 

2.3.4 O sistema deverá possuir proteções contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e 

transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios. 

2.3.5 Deverá possuir dispositivo que desligue o sinalizador quando a bateria atingir 60 % de sua 

carga elétrica. 

 

3 SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR:( LUZES ESTROBO) 

Conjunto Sinalização Visual complementar composto por: 

ESTROBO NOS FARÓIS E LANTERNAS (QUASAR STROBE OU EXTREME). Kit Estrobo para 

faróis dianteiros e lanternas traseiras composto por  mini sinalizadores com 3 Leds de alta potência 

na cor cristal, selados em formato circular, sincronizados face a face, na cor Branca com temperatura 
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de cor de 6500ºK típico, capacidade luminosa de  no mínimo 350 Lumens para cada mini-sinalizador, 

tensão de aplicação: 12 a 14,7 Vcc, com base de silicone para garantir a estanqueidade dos faróis e 

lanternas onde serão instaladas as mesmas. No caso da forma dos faróis e lanternas não permitirem 

a instalação no seu interior, os mesmos sinalizadores poderão ser instalados na grade e/ou próximo 

dos faróis e lanternas, neste caso, sem lente semi-esférica. 

 

4 DIVERSOS 

4.1. A Licitante Vencedora deverá apresentar por ocasião da analise do protótipo (veículo completo 

ou só sinalizador) os seguintes documentos autênticos ou autenticados:  

a) catálogo e/ou prospecto do sinalizador redigido em língua portuguesa;  

b) declaração emitida pelo fabricante dos leds informando que o produto atende às especificações 

acima descritas;  

c) documento de que os led`s deverão possuir garantia mínima de 05 (cinco) anos do fabricante do 

sinalizador;  

d) laudos emitidos por entidades competentes que comprovem que o sinalizador luminoso a ser 

fornecido atende a norma SAE J575 de junho de 2007 no que se refere aos ensaios de vibração, 

umidade, poeira, corrosão e deformação e a norma SAE J595 “revised jan.” 2005, no que se refere 

aos ensaios de fotometria (SAE = Society of Automotive Engineers);  

e) declaração, onde conste o número da presente licitação, emitida pelo fabricante dos equipamentos 

de sinalização, com firma reconhecida, informando a razão social, endereço completo e telefone de 

no mínimo 01 (um) ponto de assistência técnica no Estado de destino;  

f) registro da pessoa jurídica no CREA do domicilio ou sede da licitante, onde conste o nome do 

profissional responsável técnico, dentro da validade;   

g) comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, comprovada por meio de (indispensável a 

apresentação dos dois documentos); 

1) atestado de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto licitado; e 

2) Certidão de Acervo Técnico do responsável técnico pela execução dos serviços similares emitida 

pelo CREA do domicilio ou sede da licitante. 

 

5. PRESCRIÇÕES PARA VEÍCULOS EQUIPADOS COM TRANSCEPTORES: 

 O sistema não poderá gerar ruídos eletromagnéticos (EMI) ou qualquer outra forma de sinal, que 

interfira na recepção dos transceptores (rádios). 

O sistema deverá ser imune a RFI (rádio freqüência Interferência), especialmente quando o 

transceptor estiver recebendo ou transmitindo mensagens ou dados.  
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6 CARACTERÍSTICAS E ITENS ADICIONAIS: 

O(s) módulo(s) de controle do sistema de sinalização, deverá(ão) ser instalado(s), no painel central 

do veículo (preferencialmente no local destinado ao rádio AM/FM), a fim de facilitar o acesso aos 

ocupantes dos bancos dianteiros.  

Tomada apropriada para ligação de 12 Vcc;  

Farol de busca com 10 m de cabo, plug para ligação à tomada de 12 Vcc. 

 

7 GARANTIA 

 A garantia do conjunto sinalizador acústico visual será de responsabilidade da contratada, em 

consonância com o fornecedor. 

 

8 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 A assistência técnica do conjunto sinalizador acústico visual será de responsabilidade da contratada, 

em consonância com o fornecedor. 
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ANEXO XIII 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL 

COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA 

 

 

Sinalizador acústico visual KOJAK com Sistema de 

luzes Auxiliares(ESTROBO) e Sinalizador Acústico 

Velado para veículo de Coordenação Estratégica  

Elaborada em: 

12jan16 
  

 

1 CONDIÇÕES GERAIS 

 Sinalizadores de emergência, com sistema acústico-visual tipo "Kojak",luzes auxiliares 

composto por Estrobos de Leds nos faróis, sinalizador acústico com 100 Watts de potência RMS, 

drive velado na parte frontal do veículo e acionamento instalado no painel, sem megafone.  

 

2 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

2.1 Sinalizador luminoso 

 Sinalizador visual para advertência com cúpula injetada em policarbonato translúcido, com 

base injetada em ABS de alta resistência. Com base magnética com ventosa de borracha e cabo 

espiralado, com no mínimo 3,5m de comprimento, com plug para ligação no acendedor de cigarros.. 

Equipada com 8 leds de potência (típico), cada um deles emitindo 45 lumens a 1W. 

Cor: A cúpula deverá ser de cor Vermelho rubi e as lâmpadas de Led na cor vermelha 

2.2 Sinalizador Auxiliar (ESTROBO) 

 Sinalização Visual composto por ESTROBO NOS FARÓIS E LANTERNAS (QUASAR 

STROBE OU EXTREME). Kit Estrobo para faróis dianteiros e lanternas traseiras composto por mini 

sinalizadores com 3 Leds de alta potência na cor cristal, selados em formato circular, sincronizados 

face a face, na cor Branca com temperatura de cor de 6500ºK típico, capacidade luminosa de  no 

mínimo 350 Lumens para cada mini-sinalizador, tensão de aplicação: 12 a 14,7 Vcc, com base de 

silicone para garantir a estanqueidade dos faróis e lanternas onde serão instaladas as mesmas. No 

caso da forma dos faróis e lanternas não permitirem a instalação no seu interior, os mesmos 

sinalizadores poderão ser instalados na grade e/ou próximo dos faróis e lanternas, neste caso, sem 

lente semi-esférica. 

2.3 Sinalizador Acústico Para Veiculo Velado 

 

 Sinalizador acústico constituído por uma chave seletora, ou momentânea instalada no painel 

do veículo, amplificador com 100 Watts de potência RMS, instalado de modo oculto(bagageiro) e 

uma unidade sonofletora com capacidade de 120 dB @ 1m de distância, instalada no compartimento 

do motor, com 4 tipos distintos de som, SEM sistema de megafone/microfone.  
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3 DIVERSOS 

3.1. A Licitante Vencedora deverá apresentar por ocasião da analise do protótipo (veículo completo 

ou só sinalizador) os seguintes documentos autênticos ou autenticados:  

a) catálogo e/ou prospecto do sinalizador redigido em língua portuguesa;  

b) declaração, onde conste o número da presente licitação, emitida pelo fabricante dos equipamentos 

de sinalização, com firma reconhecida, informando a razão social, endereço completo e telefone de 

no mínimo 01 (um) ponto de assistência técnica no Estado;  

 

4. PRESCRIÇÕES PARA VEÍCULOS EQUIPADOS COM TRANSCEPTORES: 

 O sistema não poderá gerar ruídos eletromagnéticos (EMI) ou qualquer outra forma de sinal, que 

interfira na recepção dos transceptores (rádios). 

O sistema deverá ser imune a RFI (rádio freqüência Interferência), especialmente quando o 

transceptor estiver recebendo ou transmitindo mensagens ou dados.  

 

5 GARANTIA 

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

6 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 Oferecer assistência técnica autorizada em todo o Estado de Minas Gerais. 
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ANEXO XIV – ESPECIFICAÇÃO TECNICA BASE COMUTÁRIA MÓVEL 

 

 PROJETO BÁSICO – SISTEMA DE CFTV PARA BCM 

  

 

1. OBJETIVO 

O objetivo desta especificação técnica é estabelecer critérios para aquisição de CFTV para Base 

Comunitária Móvel, para uso da Polícia Militar de Minas Gerais. 

2. DESCRIÇÃO GERAL DA INFRAESTRUTURA 

A base comunitária móvel comportará um sistema de CFTV composto basicamente por 06 (seis) 

câmeras, sendo 01 (uma) interna e 05 (cinco) externas, e 01 (um) gravador de vídeo veicular (NVR 

– Network Video Recorder ou DVR – Digital Video Recorder). O monitor para visualização será 

objeto de outro processo de aquisição. 

As imagens serão armazenadas no gravador veicular, que deverá ser afixado no veículo. O 

cabeamento até as câmeras e equipamento de gravação deverá ser embutido no veículo. O acesso às 

imagens ao vivo e armazenadas será feito diretamente no gravador, controlado por usuário e senha, 

previamente cadastrados no NVR ou DVR. 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DOS EQUIPAMENTOS 

3.1. CÂMERA FIXA 

1.1.1. Câmera do tipo veicular; 

1.1.2. Resolução mínima: 700 TVL, para as analógicas e 720p, para as câmeras IP; 

1.1.3. Própria para uso em ambiente interno ou externo, grau de proteção IP66, com todos 

acessórios originais do fabricante para permitir afixação no interior do veículo e nas áreas 

externas, conforme desenhos em anexo; 

1.1.4. Com infravermelho; 

1.1.5. Alcance mínimo de IR: 15 metros; 

1.1.6. Compatível com o DVR ou NVR adquirido; 

1.1.7. Lente de no máximo 4 mm; 

1.1.8. O fabricante da câmera deverá possuir representante comercial no Brasil, capaz de prover 

todo o suporte pós-venda incluindo fornecimento de peças para manutenção após o período 

de garantia e contato telefônico para esclarecimentos de eventuais dúvidas; 

1.1.9. Garantia mínima contra defeitos de fabricação e desgaste de mecanismos: 24 meses. 
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3.2. GRAVADOR DE VÍDEO 

1.1.10. Gravador de vídeo do tipo veicular, podendo ser DVR ou NVR; 

1.1.11. Deverá ser compatível com todas as câmeras adquiridas; 

1.1.12. Para utilização de no mínimo 06 (seis) câmeras, mesmo que seja com a utilização de mais 

de um equipamento; 

1.1.13. O gravador veicular deverá preservar a resolução das câmeras em todos os canais e 

simultaneamente; 

1.1.14. Suporta disco rígido para gravação de no mínimo 01 TB (que deverá estar incluso); 

1.1.15. Temperatura de operação -10ºC a 50ºC; 

1.1.16. Alimentação: 12 a 24 Vdcc; 

1.1.17. Reprodução simultânea de todos os canais, pausa, parada e retrocesso sem parar a gravação; 

1.1.18. Deverá possuir uma porta de rede Ethernet; 

1.1.19. O fabricante do gravador veicular deverá possuir representante comercial no Brasil, capaz 

de prover todo o suporte pós-venda incluindo fornecimento de peças para manutenção após 

o período de garantia e contato telefônico para esclarecimentos de eventuais dúvidas; 

1.1.20. Garantia mínima contra defeitos de fabricação e desgaste de mecanismos: 24 meses. 

4. ADAPTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  

4.1. INSTALAÇÃO 

4.1.1. A instalação dos equipamentos deverá ser conforme desenhos em anexo; 

4.1.2. Deverão ser adquiridos os cabos e conectores para a conexão dos equipamentos; 

4.1.3. A empresa deverá entregar o sistema de CFTV em funcionamento e configurado; 

4.1.4. Os equipamentos deverão ter uma garantia de 02 anos; 

4.1.5. O equipamento de gravação deverá estar fixado no veículo próximo à bancada em que 

ficarão os notebooks (não objeto dessa aquisição); 

4.1.6. As câmeras deverão ser instaladas e fixadas no veículo, conforme ANEXO II; 

4.1.7. A empresa deverá embutir todo o cabeamento de conexão das câmeras e gravador de vídeo 

no veículo. O cabeamento não poderá ficar aparente; 

4.1.8. Deverá ser fornecido um inversor que servirá para a ligação do monitor (não objeto dessa 

aquisição); 

4.1.9. É responsabilidade da Contratada a realização de todos os cálculos para estimativa da carga 

necessária para alimentação do sistema de CFTV, bem como o fornecimento de baterias para este 

fim; 

4.1.10. A Contratada deverá providenciar todas as adaptações necessárias para conexão do 

inversor, câmeras e do gravador veicular à bateria do veículo; 
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4.1.11. Se necessário, deverá ser fornecida uma bateria exclusiva para o funcionamento do inversor 

e dos equipamentos do CFTV. Essa bateria deverá também estar ligada ao alternador do veículo.  

 

4.2. TREINAMENTO 

4.2.1. A empresa contratada deverá fornecer um treinamento de 8 horas / aula sobre o 

funcionamento do sistema de CFTV para 10 militares; 

4.2.2. O treinamento deverá ser ministrado dentro do veículo, abordando: instalação, operação e 

manutenção; 

4.2.3. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todo material didático em 

Português; 

4.2.4. O cronograma do treinamento, com a carga horária e uma cópia do material didático, deverá 

ser previamente enviado para aprovação da CONTRATANTE. A CONTRATANTE poderá 

determinar à CONTRATADA alterações no material de acordo com o que ela julgar necessário para 

atendimento dos itens necessários. 

 

4.3. PLANILHA DE QUANTITATIVO DE  MATERIAIS  

Este anexo tem por objetivo a apresentação da lista de materiais, necessários a execução do projeto, 

que serão fornecidos pela empresa CONTRATADA. 

Esta lista de materiais é mínima e constitui uma referência, sendo de responsabilidade da 

CONTRATADA o fornecimento de outros materiais que sejam necessários à execução do projeto.  

As medidas apresentadas nos desenhos e listas são estimativas e deverão ser conferidas pela 

CONTRATADA quando da execução do projeto. 

 

Descrição  Quantidade 

Câmera fixa veicular (analógica ou IP) 06 

Gravador de vídeo veicular (DVR ou NVR) com disco 

rígido de 01 TB 
01 

Cabeamento para conexão das câmeras aos DVRs (dados 

e alimentação) 
30 m 

Inversor 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

SUBSECRTARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 
 

Página 304 de 309 

 

DESENHOS E DETALHES 

Os desenhos serão fornecidos após pedido formal feito pelas proponentes a PMMG. O repasse 

desses desenhos será feito após assinatura de termo de responsabilidade e cadastro da empresa. 

 

Veículo 01 

 

 

 

 

 

 

Veículo 02 
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ANEXO XV 

MINUTA DE TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS ÓRGÃOS  

NÃO PARTICIPANTES 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS  - 

PLANEJAMENTO N.º 343/2016 

 

 

 

TERMO DE ADESÃO 

Termo de Adesão que entre si celebram a SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO, POR INTERMÉDIO DA SUBSECRETARIA 

DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS, na qualidade de Órgão 

Gerenciador e o(a) _________________________________, como Órgão Não-

Participante, para fins de participação no Registro de Preços Nº 276/2015 para 

Registro de Preços para aquisição de microcomputadores e portáteis, mediante 

contrato. 

 

Por este termo de Adesão, o(a) ___________________________, inscrito(a) no 

CNPJ sob o n.° ________________, com sede na ________________________, 

neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a) ______________________________ 

concorda com os termos do Registro de Preços n° 343/2016 promovido pela 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, POR 

INTERMÉDIO DA SUBSECRETARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS 

COMPARTILHADOS, inscrita no CNPJ sob o n° ________________, neste ato 

representada pela Sra. ____________, conforme previsto no Decreto Estadual nº 

46.311, de 16 de setembro de 2013, cuja descrição encontra-se na planilha a seguir. 
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LOTE __________ 

ITENS ADERIDOS 

Seqüência 
Código Item 

Material 

Descriçã

o do 

Item 

Unidade 

de 

Aquisiçã

o 

Loca

l 

Periodicida

de 

Quantida

de 

Solicitada 

1       

 

 

Belo Horizonte,             de                               de         

 

 

Representante do Órgão Gerenciador  Representante do Órgão Não-

Participante 
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ANEXO XVI 

MINUTA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

 

Autorização de Fornecimento: Nº      

 

Processo:                             Procedimento de Contratação:       

 

Órgão ou entidade:      

 CNPJ:       

 Unidade de Compra:      

Dados do empenho 

Nº e ano 

do 

empenho 

Data do 

empenho 

Unid. 

Contábil/executora 

Unid. 

Orçamentária 

Nº do 

contrato ou 

instrumento 

equivalente 

     

     

     

     

  

Elemento-Item de despesa:       

Fornecedor: CNPJ:       

  Razão Social:       

Endereço:       (endereço completo) 

Telefones:       

Banco: Nº Banco       – Nome do Banco       

Agência:          
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Conta Corrente:       

Unidade de Pedido:        

Endereço de Entrega:       

Item de Material:        

Especificação:      

 

 

Demais informações necessárias para contratação:       

 

 

Unid. aquisição / 

fornecimento 

Prazo 

de 

Entrega 

(dias) 

Garantia 

(meses) 
Marca Modelo 

Frequência 

De Entrega 
Qtd. 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

Total 

(R$) 

 

 
        

 

Valor Total da Autorização: R$       (Valor total por extenso) 

Valor da Operação:        

.......................................................................................................................................

............... 
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SENHOR FORNCEDOR, não emitir cobrança bancária. Os nossos pagamentos 

são efetuados através de ordem de pagamento direto para sua conta corrente. 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de: 

 

Nome:       

CNPJ:         

Telefones:      ou       

Endereço:       (endereço completo) 

Observações: 

      

BH, __________ de ___________________de _____________ 

 

 

_________________________________ 

Aprovação pela Unidade Responsável  

 

_________________________________ 

Assinatura do Fornecedor 

 

 

Data: _______/_________/_________ 

 

 

 

 

 


