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 DATA 
Órgão 

Solicitante 
Número do Planejamento SIRP 

Número da 
Unidade de 

Compra 04/04/2017 SEPLAG   

 
Responsável pelo Pedido Superintendência ou Diretoria 

Nome: Rodrigo Ferreira Matias 

Ramal para contato: 3915-9785 
Núcleo de Serviços 

Administrativos 
 

 DO OBJETO 
 

 

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

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

previstas neste edital e seus anexos. 

 

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

 

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, ambulâncias 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. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

 

A composição do objeto e seus quantitativos estimados se encontram distribuídos em 21(vinte e um ) lotes, 

conforme especificações descritas nos lotes 01 a 21 a seguir 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 

2/121 

 

 

 

LOTES E ITENS  
 

LOTE 1  
 
 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto  

1  1392611 

VIATURA CAMINHONETE - CARROCERIA: ABERTA, CABINE DUPLA; 
NUMERO DE LUGARES: 05 LUGARES; NUMERO DE PORTAS: 04 
PORTAS LATERAIS; CAPACIDADE DE CARGA: MINIMA 0,650 
TONELADAS; FAIXA POTENCIA: MINIMA DE 140CV E MAXIMA DE 
230CV; FAIXA CILINDRADA: MINIMA DE 1950CC E MAXIMA DE 
3200CC; DIRECAO: HIDRALICA OU ELETRICA; TRACAO: (4X2),(4X4) 
E (4X4) REDUZIDA; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE 
PRODUCAO; SISTEMA DE FREIO: CONFORME LINHA DE 
PRODUCAO; COMBUSTIVEL: DIESEL; EQUIPAMENTO: 
SINALIZADOR,LOCALIZADOR GPS; SISTEMA DE COMUNICACAO: 
PREDISPOSICAO PARA RADIO TRANSCEPTOR; 0KM, FABRICADO, 
NO MAXIMO,HA 6(SEIS)MESES,COM TODOS OS ACESSORIOS 
MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM 
VIGOR.                        
 

 
 
 

ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTARES 
 
CONDIÇÕES GERAIS 
 
Veículo leve de médio porte, modelo Caminhonete 4X2, 4X4 e 4X4 reduzida, 4 portas, cabine dupla, com 
predisposição para rádio transceptor móvel digital, GPS/AVL localizador, Sinalizador Acústico Visual e 
luzes auxiliares (Estrobo), adesivado com as cores do orgão e logomarca da Instituição e do Estado de 
Minas Gerais, para uso no policiamento ostensivo geral, de trânsito e ambiental. 
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. 
 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
Cor 
Conforme linha de produção e definida em Edital 
Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme Edital 
Motor 
Potência mínima de 140cv e máxima 230cv; 
Cilindrada mínima 1950cc e máxima 3200cc. 
Cilindros: 04 (quatro) 
Combustível: Diesel 
Câmbio 
Conforme linha de produção. 
Tração 
(4X2), (4x4) e (4x4) reduzida 
Sistema de freio 
Conforme linha de produção. 
Suspensão 
Conforme linha de produção. 
Direção 
Hidráulica ou elétrica. 
Rodas e Pneus 
Rodas conforme linha de produção. 
Pneus de uso misto para utilização em terrenos pavimentados ou de terra. 
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Sistema elétrico 
Bateria: mínimo de 90 amperes, da mesma marca da linha de produção, com alternador compatível. 
Forração interna do veículo 
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. Em caso de air bag instalados em bancos, a capa 
deverá ter somente a abertura necessária para o perfeito funcionamento do equipamento. 
Forros das portas impermeabilizados. 
Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta. 
Equipamentos obrigatórios e acessórios 
Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e 
legislação vigente; 
Extintor de incêndio veicular à base de PQS (Pó Químico Seco) (ABC), com validade de cinco anos; 
Cintos de segurança conforme linha de produção e legislação vigente; 
Acendedor de cigarro ou Ponto de força da 12 v, compatível para o uso do farol de manejo. 
Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter; 
Protetor de tanque; 
Encosto de cabeça conforme linha de produção e legislação de trânsito vigente; 
Jogo de tapetes original do veículo, 04 peças; 
Protetor de caçamba; 
Engate para reboque com tomada elétrica padrão; 
Estribos nos lados direito e esquerdo; 
Conjunto sinalizador Acústico Visual e luzes auxiliares (Estrobo), conforme anexo; 
Predisposição para instalação de rádio transceptor móvel; 
GPS/AVL localizador, conforme Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto 
rápido; 
01 (um) kit de parafusos para fixação das placas; 
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. 
GARANTIAS 
Veículo 
Garantia do fabricante conforme Edital; 
Conjunto sinalizador acústico visual 
Garantia do fabricante conforme Edital; 
Grafismos 
Garantia do fabricante conforme Edital;  
 

 
 
 

LOTE 2 
Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

 
1 

 
 
 
 

 
1565672 

 

VIATURA VAN/MINIVAN - NUMERO DE LUGARES: MINIMO 15 
LUGARES; NUMERO DE PORTAS: MINIMO 03 PORTAS; FAIXA 
POTENCIA: MINIMA 127CV E MAXIMA 170CV; FAIXA CILINDRADA: 
MINIMA 2.143CC E MAXIMA 3.000CC; DIRECAO: HIDRAULICA OU 
ELETRICA; TRACAO: DIANTEIRA OU TRASEIRA; SUSPENSAO: 
CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SISTEMA DE FREIO: CONFORME 
LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: DIESEL; EQUIPAMENTO: 
SINALIZADOR, LOCALIZADOR GPS; SISTEMA DE COMUNICACAO: 
PREDISPOSICAO PARA RADIO TRANSCEPTOR;   
 0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HA 6(SEIS) MESES, COM TODOS OS 
ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO 
EM VIGOR.   
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ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTARES 

 
 CONDIÇÕES GERAIS 
 
Veículo leve de médio porte, modelo Van, mínimo de 03 portas, capacidade mínima de 15 lugares, com 
predisposição para rádio transceptor móvel digital, GPS/AVL localizador, Sinalizador Acústico Visual e 
luzes auxiliares (Estrobo), adesivado com faixas nas cores e logomarca da Instituição, para uso no 
policiamento ostensivo, de trânsito urbano, rodoviário e ambiental. 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. 
 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
Cor 
Conforme linha de produção e definida em Edital. 
Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme Edital. 
Motor 
Potência mínima de 127 cv e máxima de 170cv 
Cilindrada mínima de 2.143cc e máxima 3.000cc 
Cilindros: 04 (quatro) turbocooler. 
Sistema de alimentação: diesel common rall. 
Combustível: diesel. 
Câmbio 
Conforme linha de produção. 
Tração 
Conforme linha de produção. 
Sistema de freio 
Conforme linha de produção. 
Suspensão 
Conforme linha de produção. 
Direção 
Hidráulica ou elétrica. 
Rodas e Pneus 
Conforme linha de produção, com no mínimo aro 15”. 
Sistema elétrico 
Bateria: mínimo de 95 amperes, da mesma marca da linha de produção, com alternador compatível. 
Forração interna do veículo 
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. Em caso de air bag instalados em bancos, a capa 
deverá ter somente a abertura necessária para o perfeito funcionamento do equipamento. 
Forros das portas impermeabilizados. 
Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta. 
Altura interna do veículo 
Altura interna mínima de 1.400 milímetros. 
Equipamentos obrigatórios e acessórios 
Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e legislação 
vigente; 
Extintor de incêndio veicular à base de PQS (Pó Químico Seco) (ABC), com validade de cinco anos; 
Cintos de segurança conforme linha de produção e legislação vigente; 
Alça de segurança interna, conforme linha de produção; 
Acendedor de cigarro ou ponto de força ou tomada com fusível compatível para o uso do farol de manejo. 
Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter; 
Protetor de tanque; 
Ar condicionado conforme linha de produção; 
Encosto de cabeça conforme linha de produção e legislação de trânsito vigente; 
Tapete de borracha, na cor preta; 
Conjunto sinalizador Acústico Visual e luzes auxiliares (Estrobo), conforme Edital; 
GPS/AVL localizador, conforme Edital 
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Predisposição para instalação de rádio transceptor móvel; 
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 dianteiras LD e LE; 
01 (um) kit de parafusos para fixação das placas; 
Conexão do polo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido; 
GARANTIA 
Veículo 
Garantia do fabricante conforme Edital; 
Conjunto sinalizador acústico visual 
Garantia do fabricante conforme Edital; 
Grafismos 
Garantia do fabricante conforme Edital; 

 

 
 

 

LOTE 3 
 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1  
  1392662 
 

VIATURA COM CELA - TIPO: UTILITARIO (SUV), COM CELA, PEQUENO 
PORTE; NUMERO DE LUGARES: 05 LUGARES; NUMERO DE PORTAS: 
04 LATERAIS; FAIXA POTENCIA: MINIMA 142CV E MAXIMA 239CV; 
FAIXA CILINDRADA: MINIMA 1995CC E MAXIMA 3564CC; DIRECAO: 
HIDRAULICA OU ELETRICA; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE 
PRODUCAO; SISTEMA DE FREIO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; 
TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: FLEX 
(ETANOL E GASOLINA); EQUIPAMENTO: SINALIZADOR,LOCALIZADOR 
GPS/AVL; SISTEMA DE COMUNICACAO: PREDISPOSICAO PARA 
RADIO TRANSCEPTOR; 0KM, FABRICADO, NO MAXIMO,HA 
6(SEIS)MESES,COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS 
OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR. 

2    1365746 

RADIO TRANSCEPTOR - TIPO: MOVEL E COMPATIVEL COM O 
SISTEMA DIGITAL DMR; NUMERO DE CANAIS: MINIMO 32 CANAIS; 
POTENCIA: 25 A 45 WATTS; ALIMENTACAO: 12 VDC; FAIXA 
FREQUENCIA: 136 A 174 MHZ; ACESSORIOS: ANTENA GPS, ANTENA 
WHIP, MICROFONE DE MAO; ACESSORIOS (1): MANUAL OPERACAO, 
KIT INSTALACAO; 

    
    
    

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

  
 CONDIÇÕES GERAIS 
 
Veículo de pequeno porte, tipo Utilitário Esporte SUV, 4 portas, com cela, com predisposição para rádio 
transceptor móvel digital, GPS/AVL rastreador, Sinalizador Acústico Visual e luzes auxiliares 
(Estrobo),adesivado com faixas nas cores e logomarca da Instituição, para uso no policiamento 
ostensivo geral, rodoviário e ambiental. 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. 
 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
Cor 
Conforme linha de produção e definida em Edital;  
Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme Edital. 
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Motor  
Potência mínima de 142CV e máxima 239 CV; 
Cilindrada: mínima de 1995CC e máxima de 3564 CC. 
Cilindros: 4 (quatro). 
Sistema de injeção: conforme linha de produção. 
Sistema de ignição: conforme linha de produção. 
Combustível: FLEX (gasolina e etanol); 
Número de Marchas 
Mínimo de 5 (cinco) à frente. Conforme linha de produção, com câmbio manual. 
Tração 
Conforme linha de produção. 
Sistema de freio 
Conforme linha de produção.  
Suspensão 
Conforme linha de produção. 
Direção 
Hidráulica ou elétrica. 
Rodas e Pneus 
Rodas conforme linha de produção, com no mínimo 16 polegadas. 
Pneus conforme linha de produção. 
Sistema elétrico 
Bateria: mínimo de 70 amperes, com a mesma marca da linha de produção e alternador compatível. 
Compartimento para transporte de detidos 
O veículo deverá possuir porta malas com volume mínimo de 400 litros, para que se possa realizar a 
montagem do respectivo compartimento de transporte de preso (cela). 
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. 
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 20mm e 1,2mm de espessura, 
resistente a água e impactos (separação do banco traseiro com o bagageiro).  
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. 
Porta de aço acoplada ao revestimento interno, estruturadas por tubos quadrados de 20mm e mínimo 1,2mm 
de espessura, com tranca apropriada para cadeado, com pino das dobradiços ponteados com solda, para 
proteção da quinta porta traseira, com abertura pela lateral. 
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.  
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. 
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. 
Forração interna do veículo 
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. Em caso de air bag instalados em bancos, a capa 
deverá ter somente a abertura necessária para o perfeito funcionamento do equipamento. 
Forros das portas impermeabilizados. 
Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta. 
Equipamentos obrigatórios e acessórios 
Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e legislação 
vigente; 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 

7/121 

 

 

 
Extintor de incêndio veicular à base de Pó Químico Seco (PQS) (ABC), com validade de cinco anos; 
Cintos de segurança, conforme linha de produção e legislação vigente; 
Acendedor de cigarro ou Ponto de força da 12 v, compatível para o uso do farol de manejo. 
Retrovisor externo do lado direito e esquerdo com controle interno; 
Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter; 
Protetor de tanque; 
Encosto de cabeça conforme linha de produção e legislação de trânsito vigente; 
Conjunto sinalizador Acústico Visual e luzes auxiliares (Estrobo), conforme Edital 
01 (um) jogo de tapete original do veículo; 
Conexão do pólo negativo da bateriado tipo terminal de encaixe de aperto rápido; 
01 (um) kit de parafusos para fixação das placas; 
Predisposição para instalação de rádio transceptor móvel;  
GPS/AVL rastreador, conforme  
GARANTIAS 
Veículo 
Garantia do fabricante conforme Edital; 
Conjunto sinalizador acústico visual 
Garantia conforme Edital 
Grafismos 
Garantia conforme Edital 
  

 

 
 
 
 
 
 

LOTE 4 
Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

 
1 

 
 

 
1580353 

VIATURA COM CELA - TIPO: CAMINHONETE CABINE DUPLA COM 
CELA; NUMERO DE LUGARES: 05; NUMERO DE PORTAS: 04; FAIXA 
POTENCIA: MIN 140CV E MAX 230CV; FAIXA CILINDRADA: MIN 1950CC 
E MAX 3200CC; DIRECAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; 
SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SISTEMA DE FREIO: 
CONFORME LINHA DE PRODUCAO; TRACAO: CONFORME LINHA DE 
PRODUCAO; COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL); 
EQUIPAMENTO: SINALIZADOR ACUSTICO VISUAL, GPS 
RAST/LOCALIZADOR; SISTEMA DE COMUNICACAO: PREDISPOSICAO 
PARA RADIO TRASNCEPTOR MOVEL DIGITAL; 0KM, FABRICADO, NO 
MAXIMO,HA 6(SEIS)MESES,COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS 
OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR. 

2  1365746 

RADIO TRANSCEPTOR - TIPO: MOVEL E COMPATIVEL COM O 
SISTEMA DIGITAL DMR; NUMERO DE CANAIS: MINIMO 32 CANAIS; 
POTENCIA: 25 A 45 WATTS; ALIMENTACAO: 12 VDC; FAIXA 
FREQUENCIA: 136 A 174 MHZ; ACESSORIOS: ANTENA GPS, ANTENA 
WHIP, MICROFONE DE MAO; ACESSORIOS (1): MANUAL OPERACAO, 
KIT INSTALACAO; 
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ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
  
 CONDIÇÕES GERAIS  
Veículo tipo caminhonete - 4 portas, com cela adaptada no compartimento de carga/ carroceria, com 
predisposição para rádio transceptor móvel digital, GPS/AVL Rastreador e GPS Navegador, Sinalizador 
Acústico Visual e luzes auxiliares (Estrobo), adesivado com faixas nas cores e logomarca da 
Instituição, para uso no policiamento ostensivo geral, rodoviário, ambiental e especializado. No 
policiamento especializado utilizar-se-á a logomarca da Instituição e grafismo específico. 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.  
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  
Cor  
Conforme linha de produção e definida em Edital  
Grafismo e Características Técnicas das Películas  
Conforme Edital  
Motor  
Potência  
Mínima de 140CV e máxima de 230CV;  
Cilindrada  
Mínima de 1.950CC máxima de 3200CC;  
Cilindros  
04 (quatro).  
Sistema de injeção  
Conforme linha de produção.  
Sistema de ignição  
Conforme linha de produção.  
Combustível  
FLEX (gasolina e etanol);  
Câmbio  
Conforme linha de produção. 
Tração  
Conforme linha de produção.  
Sistema de freio  
Conforme linha de produção.  
Suspensão  
Conforme linha de produção.  
Direção  
Hidráulica ou elétrica;  
Rodas e Pneus  
Conforme linha de produção.  
Sistema elétrico  
Bateria de mínimo 90 amperes, com a mesma marca da linha de produção e alternador compatível.  
Compartimento para transporte de detidos  
Adaptado ao espaço destinado ao compartimento de carga.  
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.  
Porta traseira em no mínimo duas folhas, adaptada ao sistema de abertura da carroceria do veículo, com 
sistema de travamento da tampa.  
Fechadura (com 03 chaves) na parte superior e vidro vigia na tampa traseira.  
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.  
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).  
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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.  
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.  
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 0,013m2 de área livre da hélice para 
cada ventilador/exaustor.  
Luminária interna e independente com grades metálicas de proteção, no compartimento de transporte de 
detidos, com acionamento na cabine do motorista.  
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.  
A característica do compartimento de detidos deverá atender a legislação específica que versa sobre o 
assunto.  
Pintura externa da capota do compartimento de acordo com os padrões da indústria automotiva na cor do 
veículo original de fábrica.  
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.  
Forração interna do veículo  
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. Em caso de air bag instalados em bancos, a capa 
deverá ter somente a abertura necessária para o perfeito funcionamento do equipamento.  
Forros das portas impermeabilizados.  
Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta.  
Equipamentos obrigatórios e acessórios  
Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e legislação 
vigente.  
Extintor de incêndio veicular à base de Pó Químico Seco (PQS) (ABC), com validade de cinco anos;  
Cintos de segurança, conforme linha de produção e legislação vigente.  
Acendedor de cigarro ou Ponto de força da 12 v, compatível para o uso do farol de manejo;  
Retrovisores externos com controle interno.  
Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter.  
Protetor de tanque.  
Encosto de cabeça conforme linha de produção e legislação de trânsito vigente.  
Lanterna central com lâmpadas direcionais no teto do veículo, localizado entre os bancos dianteiros e traseiros, 
caso não seja de linha de produção normal. Conjunto sinalizador acústico visual e luzes auxiliares (Estrobo), 
conforme Edital;  
Suporte central de armamento longo, entre os bancos dianteiros, para acondicionamento de 03 (três) armas 
longas, com bocal em nylon medindo 47,4 mm cada, com pegamão fixado na barra lateral da viatura, sem 
prejudicar o ajuste dos bancos dianteiros em todas as posições.  
01 (um) jogo de tapete de borracha com 04 peças, antiderrapante na cor preta.  
Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido.  
01 (um) kit de parafusos para fixação das placas 
 
Predisposição para instalação de rádio transceptor móvel;  
GPS/AVL localizador, conforme Edital;  
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.  
GARANTIAS  
Veículo  
Garantia do fabricante conforme Edital;  
Conjunto sinalizador acústico visual  
Garantia do fabricante conforme Edital;  
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Grafismos  
Garantia do fabricante conforme Edital; 
 

 

 
 

LOTE 5 
Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1  1438700 

VIATURA BASICA - CARROCERIA: SEDAN; NUMERO DE LUGARES: 5 
LUGARES; NUMERO DE PORTAS: 4 PORTAS; FAIXA POTENCIA: 
MINIMA 108CV E MAXIMA 144CV; FAIXA CILINDRADA: MINIMA 1.747CC 
E MAXIMA 2.000CC; DIRECAO: HIDRAULICA OU ELETRICA; 
SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SISTEMA DE FREIO: 
CONFORME LINHA DE PRODUCAO; TRACAO: DIANTEIRA; 
COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL); EQUIPAMENTO: GPS 
LOCALIZADOR; SISTEMA DE COMUNICACAO: PREDISPOSICAO PARA 
RADIO TRANSCEPTOR; 0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HA 6(SEIS) 
MESES, COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, 
CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR 

2  1365746 

RADIO TRANSCEPTOR - TIPO: MOVEL E COMPATIVEL COM O 
SISTEMA DIGITAL DMR; NUMERO DE CANAIS: MINIMO 32 CANAIS; 
POTENCIA: 25 A 45 WATTS; ALIMENTACAO: 12 VDC; FAIXA 
FREQUENCIA: 136 A 174 MHZ; ACESSORIOS: ANTENA GPS, ANTENA 
WHIP, MICROFONE DE MAO; ACESSORIOS (1): MANUAL OPERACAO, 
KIT INSTALACAO; 

    
    
    

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 
 Veículo modelo Sedan, mínimo de 04 (quatro) portas, sem cela, descaracterizada, com predisposição para 
rádio transceptor móvel digital, GPS/AVL localizador. 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. 
 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
Cor 
Conforme linha de produção e definida em Edital 
Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme Edital. 
Motor 
Potência mínima 108 CV e máxima 144 CV 
Cilindrada mínima 1.747 CC e máxima 2.000 CC 
Cilindros: 04 (quatro); 
Sistema de alimentação: Injeção eletrônica; 
Sistema de ignição: eletrônica; 
Combustível: FLEX (gasolina e Etanol). 
Câmbio 
Conforme linha de produção 
Tração 
Dianteira 
Sistema de freio 
Conforme linha de produção. 
Suspensão 
Conforme linha de produção. 
Direção 
Hidráulica ou elétrica. 
Rodas e Pneus 
Rodas conforme linha de produção. 
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Pneus conforme linha de produção. 
Sistema elétrico 
Bateria: mínimo de 60 ampères, da mesma marca da linha de produção, com 
alternador compatível. 
Forração interna do veículo 
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. Em caso de air bag instalados em bancos, a capa 
deverá ter somente a abertura necessária para o perfeito funcionamento do equipamento. 
Forros das portas impermeabilizados. 
Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta. 
Equipamentos obrigatórios e acessórios 
Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e legislação 
vigente. 
Extintor de incêndio veicular à base de Pó Químico Seco (PQS) (ABC), com 
validade de cinco anos; 
Cintos de segurança conforme linha de produção e legislação vigente. 
Alça de segurança interna, conforme linha de produção 
Acendedor de cigarro ou Ponto de força da 12 v, compatível para o uso do farol de manejo 
Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter, conforme linha de produção. 
Protetor de tanque. 
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 Edital. 
Ar condicionado conforme linha de produção. 
Encosto de cabeça conforme linha de produção e legislação de trânsito vigente. 
Jogo de tapete original do veículo, contendo 04 peças; 
GPS localizador, conforme Edital 
Predisposição para instalação de rádio transceptor móvel; 
01 (um) kit de parafusos para fixação das placas. 
Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido 
GARANTIAS 
Veículo 
Garantia do fabricante conforme Edital; 
Conjunto sinalizador acústico visual 
Garantia do fabricante conforme Edital; 

 
 

 
 

 

LOTE 6  

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1  1392441 

VIATURA BASICA - CARROCERIA: HATCH; NUMERO DE LUGARES: 05 
LUGARES; NUMERO DE PORTAS: 04 PORTAS; FAIXA POTENCIA: 
MINIMA DE 85 CV E MAXIMA DE 111CV; FAIXA CILINDRADA: MINIMA 
DE 1330CC E MAXIMA DE 1598CC; DIRECAO: HIDRAULICA OU 
ELETRICA; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; 
SISTEMA DE FREIO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; TRACAO: 
DIANTEIRA; COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL); 
EQUIPAMENTO: LOCALIZADOR GPS; SISTEMA DE COMUNICACAO: 
PREDISPOSICAO PARA RADIO TRANSCEPTOR; 0KM, FABRICADO, NO 
MAXIMO, HA 6(SEIS) MESES, COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS 
OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.    

2  1365746 

RADIO TRANSCEPTOR - TIPO: MOVEL E COMPATIVEL COM O 
SISTEMA DIGITAL DMR; NUMERO DE CANAIS: MINIMO 32 CANAIS; 
POTENCIA: 25 A 45 WATTS; ALIMENTACAO: 12 VDC; FAIXA 
FREQUENCIA: 136 A 174 MHZ; ACESSORIOS: ANTENA GPS, ANTENA 
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WHIP, MICROFONE DE MAO; ACESSORIOS (1): MANUAL OPERACAO, 
KIT INSTALACAO; 

   

 

 

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 CONDIÇÕES GERAIS 
 
Veículo pequeno porte, modelo Hatch, mínimo de 04 (quatro) portas, sem cela, descaracterizada ,com 
predisposição para rádio transceptor móvel digital, GPS localizador. 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. 
 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
Cor 
Veículo em pintura a ser definida anteriormente à entrega, a partir das cores disponibilizadas pelo fabricante 
para o modelo do veículo. 
Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme Edital 
Motor 
Potência mínima de 85 CV e máxima de 111CV 
Cilindrada mínima de 1330CC e máxima de 1598CC 
Cilindros: 04 (quatro). 
Sistema de alimentação: Injeção eletrônica. 
Sistema de ignição: eletrônica. 
Combustível: FLEX (gasolina, etanol); 
Câmbio 
Conforme linha de produção. 
Tração 
Dianteira 
Sistema de freio 
Conforme linha de produção. 
Suspensão 
Conforme linha de produção. 
Direção 
Hidráulica ou elétrica. 
Rodas e Pneus 
Rodas conforme linha de produção. 
Pneus conforme linha de produção. 
Sistema elétrico 
Bateria: mínimo de 60 ampères, da mesma marca da linha de produção, com alternador compatível. 
Forração interna do veículo 
Bancos encapados em courvinautomotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste (abas laterais do encosto 
dos bancos), na cor do acabamento interno do veículo. Em caso de air bag instalados em bancos, a capa 
deverá ter somente a abertura necessária para o perfeito funcionamento do equipamento. 
Forros das portas impermeabilizados. 
Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta. 
Equipamentos obrigatórios e acessórios 
Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e legislação 
vigente. 
Extintor de incêndio veicular à base de Pó Químico Seco (PQS) (ABC), com validade de cinco anos; 
Cintos de segurança conforme linha de produção e legislação vigente. 
Alça de segurança interna, conforme linha de produção. 
Retrovisores externos com controle interno. 
Acendedor de cigarro ou Ponto de força da 12 v, compatível para o uso do farol 
de manejo. 
Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter. 
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Protetor de tanque. 
Ar condicionado conforme linha de produção. 
Encosto de cabeça conforme linha de produção e legislação de trânsito vigente. 
Jogo de tapete original do veículo, contendo 04 peças; 
GPS localizador, conforme Edital. 
Predisposição para instalação de rádio transceptor móvel, conforme especificações do edital 
01 (um) kit de parafusos para fixação das placas 
Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido. 
GARANTIA 
Veículo 
Garantia do fabricante conforme Edital 

 

 
 
 
 
 

LOTE 7 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1  1472747 

VIATURA ONIBUS/MICROONIBUS - NUMERO DE LUGARES: MINIMO 45 
LUGARES (INCLUIDO O MOTORISTA); NUMERO DE PORTAS: 01 
PORTA; FAIXA POTENCIA: MINIMA DE 180 E MAXIMA DE 238 CV; FAIXA 
CILINDRADA: MINIMA DE 4.500 E MAXIMA DE 7.200 CC; DIRECAO: 
HIDRAULICA OU ELETRICA; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE 
PRODUCAO; SISTEMA DE FREIO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; 
TRACAO: TRASEIRA; COMBUSTIVEL: DIESEL; EQUIPAMENTO: 
SINALIZADOR E LOCALIZADOR GPS/AVL; SISTEMA DE 
COMUNICACAO: PREDISPOSICAO PARA RADIO TRANSCEPTOR;   
 0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HA 6(SEIS) MESES, COM TODOS OS 
ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO 
EM VIGOR. 
   

    
    
    

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

 
 CONDIÇÕES GERAIS 
 
Veículo modelo midiônibus urbano, capacidade mínima de 45 lugares (incluindo o motorista), compre 
disposição para rádio transceptor móvel digital, GPS/AVL localizador e sinalizador luminoso 
(estrobo),com cinco (05) saídas de emergência, adesivado com faixas nas cores e logomarca da 
Instituição, para uso no policiamento ostensivo, de trânsito urbano/rodoviário e ambiental. 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. 
 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
Cor 
Conforme linha de produção e definida em Edital. 
Motor do veículo 
Potência mínima de 180 cv e máxima de 238cv,  
Cilindrada 
Mínima de4.500CC e máxima de 7.200CC  
Cilindros: mínimo de 04 (quatro) em linha, turbo e intercooler. 
Sistema de injeção eletrônica. 
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Combustível Diesel 
Número de Marchas / embreagem  
Mínimo de 05 (cinco) à frente e uma à ré. 
Embreagem, conforme linha de produção 
Tração 
Traseira 
Sistema de freio 
Conforme linha de produção 
Suspensão 
Conforme linha de produção; 
Com rodagem simples na dianteira e dupla na traseira, sendo pneus radiais sem câmara e raio de roda mínimo 
de 19,5 polegadas. 
Direção 
Hidráulica ou elétrica. 
Sistema elétrico 
Bateria: 02 x 12V mínimo de 100 ampères. 
Chave geral junto ao motorista. 
Bitola dianteira do chassi 
Mínimo de 1.800 mm. 
Peso Bruto total 
Mínimo 15.000 kg. 
Largura mínima da carroceria 
Mínima de 2.400 mm. 
Distância entre eixos 
Mínima de 5.000 mm. 
Largura mínima do chassi 
Conforme linha de produção. 
Altura interna do assoalho ao teto 
Mínima de 1.900 mm. 
Comprimento total  
Máximo de 11.500 mm 
Capacidade 
Mínimo de 44 poltronas, mais (01) uma poltrona do motorista. 
Bancos e forração/revestimento interno do veículo 
Poltrona do motorista com regulagem de altura. 
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. 
Deve ser anatômica, regulável.  
Deve ter as seguintes dimensões: a) largura entre 400 a 500 mm; b) profundidade entre 380 e 450 mm.  
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.  
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.  
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. 
Espaço entre os bancos de no mínimo 700 mm, sendo de encosto,  
Corredor interno, entre os bancos, de no mínimo 600 mm. 
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.  
Piso em alumínio antiderrapante, vedado, não absorvente e lavável. 
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 a atividade policial que e 
empregada a viatura. Neste sentido a limpeza interna é realizada através de jato de água. Portanto torna-se 
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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. 
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 vão livre mínimo (largura por altura) de 700mmx1.900mm, conforme normas 
ABNT. 
Revestimento interno: teto em chapas Formidur BP-Plus, laterais em chapa de alumínio corrugado. 
01 (um) tapete de borracha removível, para o motorista, além do piso. 
Chassi 
Equipamentos obrigatórios e acessórios: 
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; 
Extintor de incêndio veicular à base de Pó Químico Seco (PQS) (ABC), com validade de cinco anos;  
Cinto de segurança retrátil de três pontos no banco do motorista dotado de sistema abdominal para os demais 
ocupantes; 
Acendedor de cigarro ou ponto de força ou tomada com fusível compatível para o uso do farol de manejo.  
02 pega-mão ou outro dispositivo instalado no veículo que tenha a mesma função do pega–mão; 
Porta pacote interno no lado direito e esquerdo (sobre os assentos dos passageiros), com profundidade mínima 
da porta pacote de 40 cm; 
Gancho ou pino parafuso para reboque na dianteira; 
Para-sol para motorista na cor do acabamento interno; 
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; 
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.); 
Janelas amplas, panorâmicas, inteiriças, tipo rodoviário, com vidro fumê, móveis; 
Degraus da porta em alumínio, com antiderrapante ou degraus com revestimento em alumínio antiderrapante; 
Bagageiros externos, com dimensões máximas possíveis e conforme linha de produção; 
O bagageiro destinado a bateria, deverá possui um sistema retrátil, para remoção da bateria, visando a facilitar 
a manutenção; 
Terceira luz de freio; 
Tacógrafo (Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo) e uma caixa contendo 50 (cinquenta) 
discos sobressalentes; 
05 (cinco) saídas de emergência, sendo 04 (quatro) nas janelas e 01 no teto do veículo (conforme normas 
emitidas pelo DENATRAN); 
Tanque de combustível em material plástico, com capacidade mínima de 210 (duzentos e dez) litros;  
Traseira com vidro vigia tipo fumê; 
Faróis de neblina e terceira luz de freio; 
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); 
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 automotivo. Junto a cabeação da antena também deverá vir outra cabeação 
que alimentará o rádio da bateria, até o mesmo local que será instalado do rádio transceptor; 
Predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital, conforme especificado no Edital, com duas 
caixas externas de som, instalada no teto do veículo ou na porta pacote independente dos autofalantes do 
rádio automotivo; 
GPS/AVL localizador, conforme especificado no Edital 
Sinalização Visual composto por estrobo nos faróis e lanternas. Kit Estrobo para faróis dianteiros e lanternas 
traseiras composto por mini sinalizadores com 3 Leds de alta potência na cor cristal, selados em formato 
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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; 
01 (um)kit de parafusos para fixação das placas; 
Conexão do pólonegativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido ou fixação rígida, através de 
parafusos ou similar; 
 
GARANTIA 
Veículo e Chassi  
Garantia do fabricante conforme Edital;  
Carroceria  
Garantia do encarroçador conforme Edital;  
Conjunto sinalizador acústico visual 
Garantia do fabricante conforme Edital; 
Grafismos 
Garantia do fabricante conforme Edital 
  

 
 
 
 

LOTE 8 

 
Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1  1392590 

VIATURA ONIBUS/MICROONIBUS - NUMERO DE LUGARES: MINIMO 27 
LUGARES; NUMERO DE PORTAS: MINIMO 01 PORTA; FAIXA 
POTENCIA: MINIMA DE 152CV E MAXIMA DE 170CV; FAIXA 
CILINDRADA: MINIMA DE 2.998CC E MAXIMA DE 4.800CC; DIRECAO: 
HIDRAULICA OU ELETRICA; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE 
PRODUCAO; SISTEMA DE FREIO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; 
TRACAO: TRASEIRA; COMBUSTIVEL: DIESEL; EQUIPAMENTO: 
SINALIZADOR,LOCALIZADOR GPS; SISTEMA DE COMUNICACAO: 
PREDISPOSICAO PARA RADIO TRANSCEPTOR;  O KM, FABRICADO, 
NO MAXIMO,HA 6(SEIS)MESES,COM TODOS OS ACESSORIOS 
MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.                        
 

 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

 
 VIATURA ONIBUS/MICROONIBUS 
  
Veículo Microônibus mínimo de 27 lugares com predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital  
DESCRIÇÃO SUCINTA DO VEÍCULO  
 
Veículo modelo microônibus, capacidade mínima de 27 passageiros (incluindo o motorista), com predisposição 
para rádio transceptor móvel digital, GPS/AVL localizador e sinalizador luminoso (estrobo), com mínimo de 
duas (02) saídas de emergência, adesivado com faixas nas cores e logomarca da Instituição, para uso no 
policiamento ostensivo, de trânsito urbano/rodoviário e ambiental.  
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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.  
 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  
Cor  
Conforme linha de produção e definida em Edital.  
Motor do veículo  
Potência mínima de 152 CV e máxima 170 CV;  
Cilindrada  
Cilindrada: mínima 2.998 CC e máxima 4.800 CC;  
Cilindros: mínimo de 04 (quatro) em linha, turbo e intercooler.  
Sistema de injeção eletrônica.  
Combustível: Diesel  
Conforme normas ambientais que regulam a emissão de poluentes.  
Número de Marchas / embreagem  
Mínimo de 05 (cinco) à frente e uma à ré.  
Embreagem: conforme linha de produção  
Tração  
Traseira 
Sistema de freio  
Conforme linha de produção  
Suspensão  
Conforme linha de produção.  
Com rodagem dupla na traseira, sendo pneus radiais sem câmara.  
Direção  
Hidráulica ou elétrica.  
Sistema elétrico  
Bateria: 12V mínimo de 100 ampères.  
Chave geral junto ao motorista.  
Bitola dianteira do chassi  
Mínimo de 1.777 mm.  
Peso Bruto total  
Mínimo 9.000 kg.  
Largura mínima da carroceria  
Mínima de 2.300 mm.  
Distância entre eixos  
Mínima de 4.000 mm  
Largura mínima do chassi  
Conforme linha de Produção.  
Altura interna do assoalho ao teto  
Mínima de 1.900 mm.  
Capacidade  
Mínimo de 27 poltronas, mais (01) uma poltrona do motorista 
Bancos e forração/revestimento interno do veículo  
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.  
Assento dos passageiros: poltrona em polipropileno, modelo destinado ao uso de adultos.  
Corredor interno entre os bancos mínimo 700 mm.  
Espaço entre bancos mínimo 350 mm.  
Piso em alumínio antiderrapante, vedado, não absorvente e lavável.  
Porta: 01 unidade, com acionamento pneumático, com vidro em toda extensão, tipo urbano. A porta deverá 
possuir sistema de tranca externa.  
Revestimento interno: teto em chapas, chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em resina 
melamínica de baixa pressão, o que confere ao produto ótima resistência superficial à abrasão e aos impactos 
e riscos, laterais em chapa de alumínio corrugado  
01 (um) tapete de borracha removível, para o motorista, além do piso.  
Chassi  
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Chassi 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.  
Equipamentos obrigatórios e acessórios:  
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.  
Extintor de incêndio veicular à base de Pó Químico Seco (PQS) (ABC), com validade de cinco anos;  
Cinto de segurança retrátil de três pontos no banco do motorista dotado de sistema abdominal para os demais 
ocupantes.  
Retrovisor externo lado direito e esquerdo e interno central.  
Acendedor de cigarro ou ponto de força ou tomada com fusível compatível para o uso do farol de manejo.  
Frisos laterais.  
Pega-mão ou outro dispositivo instalado no veículo que tenha a mesma função do pega-mão.  
Porta pacote interno no lado direito e esquerdo (sobre os assentos dos passageiros), com profundidade mínima 
da porta pacote de 40 cm.  
Gancho ou pino parafuso para reboque na dianteira.  
Para-sol para motorista na cor do acabamento interno.  
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.  
Duas (02) escotilhas de ventilação no teto do veículo, com abertura multidirecional.  
Isolação Térmica do Veículo.  
Janelas amplas, panorâmicas, inteiriças, tipo rodoviário, com vidro fumê, móveis.  
Degraus da porta em alumínio com antiderrapante.  
Bagageiros externos, tipo baú, na traseira e lateral caso seja viável no projeto da carroceria.  
Porta estepe em um dos bagageiros com tranca.  
Terceira luz de freio.  
Tacógrafo (registrador inalterável de velocidade e tempo) e uma caixa contendo 50 (cinquenta) discos 
sobressalentes.  
Saídas de emergência nas janelas conforme determinação do DENATRAN.  
Tanque de combustível em material plástico, com capacidade mínima de 150 litros.  
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).  
Predisposição para instalação de rádio transceptor móvel;  
GPS localizador, conforme Edital.  
Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme Edital;  
Sinalização Visual composto por estrobo nos faróis e lanternas 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.  
01 (um) kit de parafusos para fixação das placas.  
Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido ou fixação rígida, através de 
parafusos ou similar.  
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.  
GARANTIA  
Veículo e Chassi  
Garantia do fabricante conforme edital;  
Carroceria  
Garantia do encarroçador conforme edital;  
Grafismos  
Garantia conforme edital; 
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LOTE 9 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1  1568310 

VIATURA CAMINHONETE - CARROCERIA: ABERTA, CABINE DUPLA; 
NUMERO DE LUGARES: 05 LUGARES; NUMERO DE PORTAS: 04 
PORTAS LATERAIS; CAPACIDADE DE CARGA: MINIMA 0,9 
TONELADAS; FAIXA POTENCIA: MINIMA DE 140CV E MAXIMA 230CV; 
FAIXA CILINDRADA: MÍNIMA 1950CC E MAXIMA 3200CC; DIRECAO: 
HIDRAULICA OU ELETRICA; TRACAO: (4X2),(4X4) E (4X4) REDUZIDA; 
SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SISTEMA DE FREIO: 
CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA 
E ETANOL); EQUIPAMENTO: SINALIZADOR, LOCALIZADOR GPS; 
SISTEMA DE COMUNICACAO: PREDISPOSICAO PARA RADIO 
TRANSCEPTOR;  0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HA 6(SEIS) MESES, 
COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, 
CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.                        
 

    
    
    
    

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 CONDIÇÕES GERAIS 
 
Veículo leve de médio porte, modelo Caminhonete 4X2, 4X4 e 4X4 reduzida, 4 portas, cabine dupla, com 
predisposição para rádio transceptor móvel digital, GPS/AVL localizador, Sinalizador Acústico Visual e 
luzes auxiliares (Estrobo), adesivado com as cores do orgão e logomarca da Instituição e do Estado de 
Minas Gerais, para uso no policiamento ostensivo geral, de trânsito e ambiental. 
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. 
 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
Cor 
Conforme linha de produção e definida em Edital; 
Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme Edital; 
Motor 
Potência mínima de 140 CVe máxima 230CV; 
Cilindrada mínima 1950 CC e máxima 3200CC; 
Cilindros: 04 (quatro) 
Combustível: Flex (Gasolina e Etanol); 
Câmbio 
Conforme linha de produção 
Tração 
(4X2), (4x4) e (4x4) reduzida 
Sistema de freio 
Conforme linha de produção. 
Suspensão 
Conforme linha de produção. 
Direção 
Hidráulica ou elétrica; 
Rodas e Pneus 
Rodas conforme linha de produção. 
Pneus de uso misto para utilização em terrenos pavimentados ou de terra. 
Sistema elétrico 
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Bateria: mínimo de 90 amperes, da mesma marca da linha de produção, com 
alternador compatível. 
Forração interna do veículo 
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. Em caso de air bag instalados em bancos, a capa 
deverá ter somente a abertura necessária para o perfeito funcionamento do equipamento. 
Forros das portas impermeabilizados. 
Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta. 
Equipamentos obrigatórios e acessórios 
Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e legislação 
vigente; 
Extintor de incêndio veicular à base de PQS (Pó Químico Seco) (ABC), com validade de cinco anos; 
Cintos de segurança conforme linha de produção e legislação vigente; 
Acendedor de cigarro ou Ponto de força da 12 v, compatível para o uso do farol de manejo. 
Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter; 
Protetor de tanque; 
Encosto de cabeça conforme linha de produção e legislação de trânsito vigente; 
Jogo de tapetes original do veículo, 04 peças; 
Protetor de caçamba; 
Engate para reboque com tomada elétrica padrão; 
Estribos nos lados direito e esquerdo; 
Conjunto sinalizador Acústico Visual e luzes auxiliares (Estrobo), conforme anexo; 
Predisposição para instalação de rádio transceptor móvel; 
GPS/AVL localizador, conforme Edital 
Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido; 
01 (um) kit de parafusos para fixação das placas; 
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. 
GARANTIA 
Veículo 
Garantia do fabricante conforme Edital; 
Conjunto sinalizador acústico visual 
Garantia do fabricante conforme Edital; 
Grafismos 
Garantia do fabricante conforme Edital; 
 

 

 
 
 
 

LOTE 10 
Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

 
1 

 
 

 
1392492 

VIATURA MOTOCICLETA - ESTILO: OFF ROAD; FAIXA POTENCIA: 
MINIMA 45CV E MAXIMA 61CV; FAIXA CILINDRADA: MINIMA 471CC E 
MAXIMA 681CC; SUSPENSAO: DIANT GARFO, TRAS PROLINK, 
MONOAMORTECIDA OU OUTRA; SISTEMA DE FREIO: CONFORME 
LINHA DE PRODUCAO; CAPACIDADE DO TANQUE: MINIMA 14 LITROS 
INCLUINDO RESERVA; COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA ETANOL) OU 
GASOLINA; EQUIPAMENTO: SINALIZADOR; 0KM, FABRICADO, NO 
MAXIMO,HA 6(SEIS)MESES,COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS 
OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.                        

 

 
 

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 
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 Veículo motocicleta modelo “Off-Road”com no mínimo 500cc, adesivado com faixas nas cores do 
órgão solicitante e logomarca da Instituição,para uso no policiamento ostensivo, rodoviário e 
ambiental. 
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. 
 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
Cor 
Conforme linha de produção e definida em Edital. 
Grafismo e Características Técnicas das Películas, conforme Edital 
Motor 
Cilindrada mínima: 471CCe máxima 681CC 
Potência mínima 45CV e máxima 61 CV; 
Motor de quatro tempos, monocilíndrico conforme linha de produção do fabricante. 
Sistema de partida: elétrica (motor de partida). 
Sistema de alimentação: injeção eletrônica. 
Combustível: FLEX (gasolina e etanol) ou gasolina. 
Tanque de combustível 
Capacidade mínima de 14 litros incluindo reserva. 
A capacidade de combustível do tanque deverá ter uma autonomia para a motocicleta de no mínimo 300 km. 
Sistema de freio 
Dianteiro: conforme linha de produção. 
Traseiro: conforme linha de produção. 
Suspensão 
Dianteira: através de garfo telescópico. 
Traseira: Pro link, Monoamortecida ou sistema semelhante. 
Rodas raiadas  
Sistema elétrico 
Ignição: eletrônica 
Bateria: 12 volts com no mínimo 8,0 Ah,marca da linha de produção. 
Farol com lâmpada halógena ou conforme linha de produção 
Forração do banco 
Banco encapado em courvinautomotivo na cor preta. 
Equipamentos obrigatórios e acessórios 
Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e legislação 
vigente.  
Protetor de perna (mata-cachorro). 
Um kit de parafusos para afixação da placa. 
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. 
A pedaleira traseira não deverá ser retirada para fixação do baú.  
Bagageiro para fixação do baú para transporte de materiais.  
Um par de antena fixa para proteção contra linha de cerol. 
Sinalizador acústico visual para motocicletas, conforme anexo. 
Um suporte para acondicionamento de bastão tonfa na lateral da moto, contando com grampos de metal e 
velcro para fixação complemetar do instrumento. 
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. 
GARANTIA 
Veículo 
Garantia do fabricante conforme Edital; 
Conjunto sinalizador acústico visual 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 

22/121 

 

 

 
Garantia conforme Edital; 
Grafismos 
Garantia conforme Edital; 

 
 

LOTE 11 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1  1565940 

 VIATURA MOTOCICLETA - ESTILO: TRAIL (ON/OFF ROAD); FAIXA 
POTENCIA: MINIMA 48CV E MAXIMA 75CV; FAIXA CILINDRADA: 
MINIMA 640CC E MAXIMA 760CC; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE 
PRODUCAO; SISTEMA DE FREIO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; 
CAPACIDADE DO TANQUE: MINIMA DE 14 LITROS INCLUINDO 
RESERVA; COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL); 
EQUIPAMENTO: BAULETO, ANTENAS E SINALIZADOR LUZ/SOM;  0KM, 
FABRICADO, NO MAXIMO, HA 6(SEIS)MESES,COM TODOS OS 
ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO 
EM VIGOR 

 
 

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
Veículo motocicleta, tipo Trail (ON/OFF-ROAD), com no mínimo 640cc, adesivada com faixas nas cores 
e logomarca da Instituição, para uso no policiamento ostensivo, rodoviário e ambiental. 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. 
 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
Cor 
Conforme linha de produção e definida em Edital; 
Grafismo e Características Técnicas das Películas 
Conforme Edital; 
MOTOR 
Potência 
Mínima 48CV e máxima 75 CV; 
Cilindrada 
Mínima 640CC e máxima 760CC; 
Motor de quatro tempos, monocilíndrico, ou conforme linha de produção do fabricante; 
Sistema de partida 
Elétrica (motor de partida); 
Sistema de Alimentação 
Injeção eletrônica 
Combustível 
FLEX (gasolina e etanol); 
Tanque de combustível 
Capacidade mínima de 14 litros incluindo reserva; 
Deverá ser pintado nas cores do órgão conforme edital; 
Sistema de freio 
Conforme linha de produção. 
Suspensão 
Conforme linha de produção; 
Sistema elétrico 
Ignição: eletrônica 
Bateria: 12 volts com no mínimo 8,0 Ah, marca da linha de produção. 
Farol conforme linha de produção. 
Banco encapado em courvin automotivo na cor preta. 
Equipamentos obrigatórios e acessórios 
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Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e legislação 
vigente; 
Protetor de perna (mata-cachorro); 
Um kit de parafusos para afixação da placa; 
Baú em plástico injetado na cor preta, de material não poroso, com sistema de tranca e chave, removível, fixado 
no bagageiro. Os materiais não porosos se justificam 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 Edital; 
A pedaleira traseira não deverá ser retirada para fixação do baú; 
Bagageiro para fixação do baú para transporte de materiais; 
Um par de antena fixa para proteção contra linha de cerol; 
Sinalizador acústico visual para motocicletas, conforme Edital; 
Um suporte para acondicionamento de bastão tonfa na lateral da moto; 
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. 
GARANTIAS 
Veículo 
Garantia do fabricante conforme Edital; 
Conjunto sinalizador acústico visual 
Garantia do fabricante conforme Edital; 
Grafismos 
Garantia do fabricante conforme Edital 
 
 
 
 
 

LOTE 12 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

 
 
1 

 
 
 

 
 

1538772 

AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - 
CARROCERIA: HATCH; NUMERO LUGARES: 5 LUGARES; NUMERO 
PORTA: 4 PORTAS; POTENCIA MINIMA: 88 CV; CILINDRADA MINIMA: 
1290 CC; DIRECAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; TRACAO: 
CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA 
DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL) OU 
GASOLINA; ACESSORIOS INCLUSOS: AR CONDICIONADO, 
HARDWARE DE RASTREAMENTO; 0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HA 
6(SEIS) MESES, COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS 
OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR. 

 
 
 

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
  
 
 Carroceria: hatch, equipado com ar condicionado; número de portas: 04 (quatro) portas laterais; 
capacidade: 05 (cinco) lugares; 0 km, fabricado, no máximo, ha 06 (seis) meses, com todos os 
acessórios mínimos obrigatórios conforme legislação em vigor.  
Cor  
Conforme linha de produção e definida em Edital.  
Grafismo  
Conforme especificado em edital  
Potência  
Mínima de 88 CV;  
Cilindrada  
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Mínima de 1290 CC  
Combustível  
FLEX (gasolina e etanol)  
Equipamento  
Hardware/Plataforma para rastreamento veicular. Operação por meio de SIM Card com entradas/saídas para 
integração com terminais de dados, painéis internos e sensores diversos. Antenas GSM e GPS. Deve ser 
possível registrar, no mínimo: Posição do veículo, Hodômetro, data/hora da partida dos veículos, identificação 
do condutor (sem o qual o equipamento não poderá autorizar a partida do veículo) por meio de tecnologia 
RFID. Registro e envio de eventos de telemetria por meio de pacotes de dados contendo, no mínimo: Excesso 
de velocidade, freada brusca, banguela, veículo parado com motor ligado, excesso de rotação;  
FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO  
Capacidade de encaminhamento de pacote de dados com os eventos listados para o software a cada 1 (um) 
minuto, quando o veículo estiver em funcionamento, e encaminhamento de 1 (um) pacote de dados por hora 
para veículo desligado.  
CAPACIDADE MONITORAMENTO  
Possuir capacidade suficiente para armazenamento interno de dados para período de quinze dias para os 
casos de falta de conectividade com o servidor vinculado ao SIM Card (Zonas de Sombra), possibilitando o 
envio de dados posteriormente quando estiver o veículo em zona de cobertura.  
Equipamento deve suportar cadastro de até 15.000 (quinze mil) condutores.  
ALIMENTACAO  
Bateria interna  
ACESSORIOS  
Manual do equipamento  
SISTEMA DE GESTÃO  
A tecnologia de recepção de dados, bem como o software para processamento das informações não integram 
a presente especificação que trata apenas do hardware como um item obrigatório do veículo;  
SLOT de SIM CARDO equipamento deverá conter pelo menos um “slot” para SIM CARD (não incluso) e 
permitir a inserção, remoção ou substituição do mesmo sem que seja necessário removê-lo do veículo.  
GARANTIA  
Veículo  
Garantia do fabricante conforme Edital;  
Grafismos  
Garantia do fabricante conforme Edital; 

 

 
 
 
 

LOTE 13 
Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

 
 
1 

 
 
 

 
1539159 

VAN - CARROCERIA: FECHADA; NUMERO LUGARES: MINIMO 15 
LUGARES; NUMERO PORTA: 03 PORTAS LATERAIS; POTENCIA 
MINIMA: 127CV; CILINDRADA MINIMA: 1990CC; DIRECAO: CONFORME 
LINHA DE PRODUCAO; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; 
SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: 
DIESEL; ACESSORIOS INCLUSOS: AR CONDICIONADO, HARDWARE 
RASTREAMENTO;   
0KM, FABRICADO, NO MAXIMO,HA 6(SEIS) MESES,COM TODOS OS 
ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO 
EM VIGOR. 
 

 

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
VAN  
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 Carroceria: fechada; número lugares: mínimo 15 lugares; número porta: 03 portas laterais; 0 km, 
fabricado, no máximo, ha 06 (seis) meses, com todos os acessórios mínimos obrigatórios conforme 
legislação em vigor.  
Cor  
Conforme linha de produção e definida em Edital;  
Grafismo  
Conforme especificado em edital  
Potência  
Mínima de 127 CV;  
Cilindrada  
Mínima de 1990 CC;  
Direção  
Conforme linha de produção;  
Tração  
Conforme linha de produção;  
Suspensão  
Conforme linha de produção;  
Combustível  
Diesel;  
Acessórios inclusos  
Ar condicionado e Hardware Rastreamento  
Equipamento  
Hardware/Plataforma para rastreamento veicular. Operação por meio de SIM Card com entradas/saídas para 
integração com terminais de dados, painéis internos e sensores diversos. Antenas GSM e GPS. Deve ser 
possível registrar, no mínimo: Posição do veículo, Hodômetro, data/hora da partida dos veículos, identificação 
do condutor (sem o qual o equipamento não poderá autorizar a partida do veículo) por meio de tecnologia 
RFID. Registro e envio de eventos de telemetria por meio de pacotes de dados contendo, no mínimo: Excesso 
de velocidade, freada brusca, banguela, veículo parado com motor ligado, excesso de rotação  
FREQUÊNCIA DE OPERACÃO  
Capacidade de encaminhamento de pacote de dados com os eventos listados para o software a cada 1 (um) 
minuto, quando o veículo estiver em funcionamento, e encaminhamento de 1 (um) pacote de dados por hora 
para veículo desligado.  
CAPACIDADE MONITORAMENTO  
Possuir capacidade suficiente para armazenamento interno de dados para período de quinze dias para os 
casos de falta de conectividade com o servidor vinculado ao SIM Card (Zonas de Sombra), possibilitando o 
envio de dados posteriormente quando estiver o veículo em zona de cobertura.  
Equipamento deve suportar cadastro de até 15.000 (quinze mil) condutores.  
ALIMENTAÇÃO  
Bateria interna  
ACESSÓRIOS  
Manual do equipamento  
SISTEMA DE GESTÃO  
A tecnologia de recepção de dados, bem como o software para processamento das informações não integram 
a presente especificação que trata apenas do hardware como um item obrigatório do veículo  
SLOT de SIM CARD  
O equipamento deverá conter pelo menos um “slot” para SIM CARD (não incluso) e permitir a inserção, 
remoção ou substituição do mesmo sem que seja necessário removê-lo do veículo.  
GARANTIAS  
Veículo  
Garantia do fabricante conforme Edital;  
 
Grafismos  
Garantia do fabricante conforme Edital; 
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LOTE 14 
Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1  1567659 

MOTOCICLETA - ESTILO: OFF ROAD; FAIXA POTENCIA: MINIMA DE 16 
CV E MAXIMA 26 CV; FAIXA CILINDRADA: MINIMA 249 CC; 
SUSPENSAO: GARFO TELESCOPICO (DIANT) E MONO AMORTECIDA 
(TRAS); SISTEMA DE FREIO: DISCO (DIANT) E CONFORME LINHA DE 
PRODUCAO (TRAS); CAPACIDADE DO TANQUE: MINIMO 11 LITROS; 
COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL) OU GASOLINA; 
EQUIPAMENTO: CONFORME CODIGO DE TRANSITO E LEGISLACAO 
VIGENTE;  0KM, FABRICADO, NO MAXIMO,HA 6(SEIS)MESES,COM 
TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME 
LEGISLACAO EM VIGOR.                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 MOTOCICLETA 
 ESTILO: OFF ROAD – Veículo 0 KM, fabricada no máximo a 06 (seis) meses com todos os acessórios 
mínimos obrigatórios conforme legislação em vigor.  
Cor  
Conforme linha de produção e definida em Edital;  
Grafismo  
Conforme especificado em edital  
Potência  
Mínima de 16 CV e Máxima 26 CV;  
Cilindrada  
Mínima 249 CC;  
Suspensão  
Dianteira: através de garfo telescópico.  
Traseira: Mono amortecida ou sistema semelhante;  
Sistema de freio  
Dianteiro: disco;  
Traseiro: conforme linha de produção.  
Combustível  
FLEX (gasolina e Etanol) ou gasolina;  
Capacidade do Tanque  
Mínimo 11 litros;  
Forração do banco  
Banco encapado em courvin automotivo na cor preta.  
Equipamentos obrigatórios e acessórios  
Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e legislação 
vigente.  
GARANTIA  
Veículo  
Garantia do fabricante conforme Edital;  
Grafismos  
Garantia do fabricante conforme Edital 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 

27/121 

 

 

 

 
 
 
 

LOTE 15 
 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

 
1 

 
 

 
1392298 

VIATURA CAMINHAO - CARROCERIA: PRANCHA; CAPACIDADE 
CARGA: UTIL MAIS EQUIPAMENTO DE NO MINIMO 4.870 KG; FAIXA 
POTENCIA: MINIMA DE 156CV E MAXIMA DE 189CV; FAIXA 
CILINDRADA: MINIMA DE 3.800CC E MAXIMA DE 4.800CC; DIRECAO: 
HIDRAULICA OU ELETRICA; SUSPENSAO: DIANTEIRA EIXO RIGIDO, 
TRASEIRA EIXO RIGIDO MOTRIZ; SISTEMA DE FREIO: CONFORME 
LINHA DE PRODUCAO; TRACAO: 4X2; COMBUSTIVEL: DIESEL; 
EQUIPAMENTO: SINALIZADOR,LOCALIZADOR GPS; SISTEMA DE 
COMUNICACAO: PREDISPOSICAO PARA RADIO TRANSCEPTOR;  
0KM, FABRICADO, NO MAXIMO,HA 6(SEIS)MESES,COM TODOS OS 
ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO 
EM VIGOR.         

 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
  Viatura tipo caminhão prancha ¾ para remoção de veículos com predisposição para instalação de 
rádio transceptor móvel.  
 
DESCRIÇÃO SUCINTA DO VEÍCULO  
 
Veículo de médio porte, tipo caminhão ¾, com predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital, 
GPS localizador, adesivada com faixas nas cores 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.  
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.  
 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  
Cor:  
Conforme linha de produção e definida em Edital;  
Motor do veículo:  
Potência: mínima de 156 CV e máxima de 189 CV.  
Cilindros: 4 (quatro), turbinado e interculado.  
Cilindrada: mínima de 3.800 CC e máxima de 4.800 CC.  
Combustivel: Diesel  
Injeção eletrônica  
Marchas:  
No mínimo 5 marchas à frente, sincronizadas, e uma ré;  
Embreagem com acionamento hidráulico;  
Tomada de força.  
Eixo:  
Dianteiro: Conforme linha de produção.  
Traseiro: Conforme linha de produção.  
Sistema de freio:  
Conforme linha de produção.  
Rodagem:  
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Conforme linha de produção do fabricante, com todos pneus e rodas completos, incluindo o estepe.  
Suspensão:  
suspensão dianteira: eixo rígido, (feixes de molas) molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores 
telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, normal  
de série;  
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.  
Direção:  
Hidráulica ou elétrica  
Sistema elétrico:  
Bateria: 12 V e mínimo de 100 amperes.  
Dimensões:  
Bitola do eixo dianteiro, no mínimo de 1.700 mm;  
Bitola do eixo traseiro, no mínimo de 1.660 mm;  
Vão livre dianteiro, no mínimo de 213 mm;  
Vão livre traseiro, no mínimo de 180 mm;  
Distância entre eixos, mínima de 4.300 mm de fábrica 
Cabine:  
Conforme linha de produção, em chapa de aço.  
Acabamento interno do veículo:  
Bancos encapados em courvim automotivo, com reforços nas áreas de maior desgaste (aba lateral do encosto 
dos bancos interno do veículo);  
piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta;  
portas forradas em material lavável e impermeável, na cor do acabamento interno do veículo.  
Equipamentos obrigatórios  
Equipamentos obrigatórios de fábrica (pneus com roda estepe, triângulo, chave de roda, macaco hidráulico, 
extintor de incêndios e cinto de segurança).  
Cintos de segurança retrátil de três pontos com ajuste de altura nos bancos laterais e com central abdominal.  
Banco do motorista com regulagem de altura e encosto.  
Acendedor de cigarro ou ponto de força ou tomada com fusível compatível para o uso do farol de manejo – 12 
V  
Tanque de combustível em material plástico com capacidade de no mínimo 150 litros.  
Encosto de cabeça conforme linha de produção.  
Tacógrafo (registrador instantâneo de velocidade).  
Rodoar para todas as rodas.  
03 (três) maleiros laterais.  
01 (um) jogo de tapete bandeja para a cabine.  
Corote com capacidade mínima de 20 litros de água.  
Conjunto sinalizador acústico visual, conforme especificação do edital.  
Predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital  
01 (um) kit de parafusos para fixação das placas.  
Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido.  
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.  
GPS localizador, conforme especificação do edital.  
CAPACIDADE  
Carga: útil mais equipamento de no mínimo 4.870 Kg;  
Peso Bruto Total (PBT): mínimo de 9.000 Kg  
EQUIPAMENTO PRANCHA HIDRÁULICA  
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;  
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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 verticais 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 edital. 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.  
Deverão 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;  
- 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;  
GARANTIA  
Veículo  
Garantia do fabricante conforme Edital;  
Conjunto sinalizador acústico visual  
Garantia do fabricante conforme Edital;  
Grafismos  
Garantia do fabricante conforme Edital 
 

 
 
 
 
 
 
 

LOTE 16 
Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1  1583735 

VIATURA CAMIONETA - CARROCERIA: FECHADA ADAPTADA PARA 
TRANSPORTE DE CAES; CABINE: DUPLA; CAPACIDADE CARGA 
MINIMA: 0,65T; NUMERO LUGARES: MINIMO 05 LUGARES; NUMERO 
PORTA: 04 PORTAS LATERAIS; POTENCIA MINIMA: 140CV; 
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CILINDRADA MINIMA: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; DIRECAO: 
HIDRAULICA OU ELETRICA; TRACAO: 4X2, 4X4 OU 4X4 REDUZIDA; 
SUSPENSAO: REFORCADA E ELEVADA ORIGINAL DE FABRICA; 
COMBUSTIVEL: DIESEL; EQUIPAMENTO: AR CONDICIONADO, 
ESTRIBO, PROTETOR DO MOTOR; SISTEMA DE COMUNICACAO: 
PREDISPOSICAO PARA RADIO TRANSCEPTOR;   
0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HA 6(SEIS) MESES,COM TODOS OS 
ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO 
EM VIGOR;                        
 

 
 
 

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

  
VIATURA CAMIONETA - VEICULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE CÃES 
Compartimento de passageiros e carga em ambiente separado, com tração 4X4 cambiável, zero 
quilômetro de fábrica; com predisposição para rádio transceptor móvel digital; GPS/AVL 
Rastreador; Sinalizador Acústico Visual e luzes auxiliares (Estrobo), adesivado com faixas nas cores e 
logomarca da Instituição; Capacidade para transporte de no mínimo cinco passageiros incluindo o motorista, 
mais 04 (quatro) cães no compartimento de carga, sendo os bancos dianteiros individuais com regulagem de 
distância; Quatro portas laterais; Motor a diesel, com turbo e intercooler; Transmissão manual de no mínimo 
cinco velocidades à frente e uma à ré,com tração traseira 4X2, sistema de tração 4X4, com travamento 
automático das rodas, controle interno de mudança da tração, inclusive com opção de marcha reduzida 4x4; 
Cor 
Conforme linha de produção e definida em Edital. 
Grafismo 
Conforme especificado em edital 
Suspensão 
Reforçada e elevada original de fábrica; 
Direção 
Hidráulica ou elétrica; 
Sistema de Freio 
Freio a disco nas rodas dianteiras e freio a disco ou tambor nas rodas traseiras, 
com sistema de antitravamento (ABS) integral das rodas ou nas rodas traseiras; 
Potência 
Mínima de 140 CV; 
Cilindrada: 
Conforme linha de produção; 
Combustível 
Diesel 
Capacidade do tanque 
Mínima de 60 litros de combustível; 
Dimensões da caçamba 
Largura interna mínima: 1440 mm 
Comprimento interno mínimo: 1440 mm 
Rodas conforme linha de produção, nas medidas e tamanhos inclusive dos pneus estipuladas 
originariamente pela fábrica, de acordo com a versão do veículo que será oferecido, com estepe de mesmas 
características; 
Estribos laterais sob as portas, na cor do veículo ou definida em edital com superfície antiderrapante, montado 
sobre uma estrutura de aço resistente, devendo suportar a subida de pessoas no veículo; 
Sistema elétrico com alternador e bateria de 12V adequado ao equipamento complementar de sinalização 
(acústica e visual) a ser instalado, fixados em compartimento específico e projetados para suportar possíveis 
vazamentos e vibrações extremas; 
Ar condicionado conforme linha de produção. 
Espelhos retrovisores, conforme linha de produção. 
Limpador de pára-brisas, conforme linha de produção. 
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Indicador do nível de combustível; 
Marcador de temperatura de motor; 
Ventilador/desembaçador com ar quente; 
Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os laterais retráteis 
de três pontos e o central dois ou três pontos; 
Iluminação interna do veículo com regulagem manual podendo escolher entre “ligado”, “ligar ao abrir a porta” e 
“desligado” e iluminação no porta-malas; 
Banco do motorista com regulagem de altura; 
Bancos dianteiros individuais com regulagem de distância, inclinação do encosto e inclinação do banco,  
com apoios para cabeça ajustáveis em altura, e banco traseiro com apoio para cabeça ajustáveis em altura 
integrados ou acoplados ao banco, na cor do acabamento interno do veículo; 
Barra de proteção lateral de série ou instalada posteriormente à sua fabricação pela própria montadora ou por 
empresa credenciada da contratada; 
Grade protetora do motor/cárter, devidamente fixada na parte inferior externa do motor; 
Acendedor de cigarro ou ponto de força ou tomada com fusível compatível para o uso do farol 
de manejo. 
Demais equipamentos de série não especificados e equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em 
conformidade com o PROCONVE. 
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO COMPOR O VEÍCULO 
GPS/AVL localizador, conforme Edital; 
Tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC) nos locais destinados aos ocupantes apoiarem os pés, 
inclusive o motorista; 
Bancos revestidos em tecido automotivo de alta resistência, na cor da linha de produção do veículo, com 
cobertura (capa) confeccionada também em tecido automotivo de alta resistência, 
absorvente, lavável e com reforço nas regiões de maiores desgastes (cintos e armas), na cor da 
linha de produção do veículo. 
ESPECIFICAÇÃO DA MODIFICAÇÃO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE CÃES: 
Montagem de um compartimento para transporte de cães, formado a partir da instalação de 
uma capota de fibra de vidro, reforçada com estrutura metálica de aço. As dimensões 
aproximadas da capota deverão ser de 1,58 m de largura, 1,50 m de comprimento e 0,88m de altura (ver 
esboço do projeto); 
A capota deverá receber tratamento anticorrosivo, ser resistente a água e impactos, composta em estrutura 
metálica de aço de no mínimo 3 (três) mm e revestimento de PRFV (plástico reforçado de fibra de vidro), e 
aletas laterais para a ventilação do compartimento, revestimento 
das laterais (LD e LE) também em PRFV; 
O revestimento do assoalho do compartimento deverá ser feito em fibra de vidro, a fim de permitir a lavagem e 
o escoamento de líquidos para fora do veículo, através de dois drenos que deverão ser instalados nas 
extremidades traseiras do compartimento. 
Na parte interna da capota deverá ter uma divisória para separar os módulos de transporte de cães e um 
módulo para guarda de materiais/carga. Essa divisória deverá ser feita com chapa de aço com espessura 
mínima de 1,5mm, com revestimento em PRFV (plástico reforçado de fibra de vidro), a fim de permitir o 
isolamento hermético do ambiente do compartimento para guarda de materiais e os boxes dos cães (ver 
esboço do projeto); 
O módulo para guarda de materiais, que ficará entre o compartimento dos cães e a cabine de passageiros 
deverá ter as dimensões aproximadas de: 1,58 m de largura (largura da capota),0,30 de comprimento e altura 
variável com prateleiras. 
Este módulo terá acesso por ambas às laterais através de portas específicas que deverão ter um sistema de 
fecho / trinco onde mantenha o ambiente devidamente bloqueado (ver esboço do projeto); O acesso ao 
compartimento dos cães deverá ser através da tampa traseira original do veículo, com abertura horizontal para 
baixo. Deverá ainda ser instalada uma porta na capota, que deverá ser horizontal e abrir para cima, com 
sistema de amortecedores laterais. Ambos os acessos (tampa original e porta da capota) deverão ter um 
sistema de fecho / trinco onde mantenha o ambiente devidamente bloqueado (ver esboço do projeto); No 
interior do compartimento para transporte de cães, formado a partir da instalação de uma capota 
confeccionada em fibra de vidro e reforçada com estrutura metálica, deverão ser confeccionados 04 (quatro) 
boxes para transporte de cães, em estrutura metálica, sendo dois na parte superior e dois na parte inferior, 
sendo que a divisória entre a parte inferior e superior deverá ser removível. A estrutura metálica deverá ser de 
tubos de aço SAE 1010/1020, revestimento em chapas de aço SAE 1010 com espessura de parede de 2,0 
mm, sendo lisas ao centro e perfuradas nas extremidades, com diâmetro de 2,0 mm; 
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As dimensões aproximadas da estrutura (capota) para o transporte de 04 (quatro) cães será de: comprimento: 
1,12 m; largura 1,40 m; altura 1,23 m; As dimensões aproximadas 
dos módulos de cada cão serão de: comprimento: 1,10 m; largura 0,685 m; altura 0,60 m; Os dois módulos 
inferiores sofrerão um estrangulamento em sua largura (ver esboço do projeto); 
O conjunto de módulos deverá ser apoiado sobre hastes deslizantes para que este compartimento de células 
possa ser removido do veículo para higienização e reposição; Os módulos para o transporte dos cães deverão 
possuir bandeja em perfil “U”, revestidas em material emborrachado com espessura mínima de 06 milímetros; 
As bandejas serão instaladas sob os boxes individuais, sendo removíveis para facilitar a limpeza; Cada boxe 
deverá possuir portas individuais com sistema de trinco externo, tipo ferrolho, com dispositivo para eventual 
uso de cadeados e revestimento em chapa perfurada; 
Todo a acabamento da estrutura para o transporte de cães deverá ser em pintura epóxi na cor preta, com 
calafetação total em material com base poliuretânica; O compartimento para o transporte dos cães deverá 
possuir um sistema de refrigeração superior central (Climatizador Automotivo) de alta eficiência, devendo o 
controle de acionamento ser instalado no compartimento de transporte de passageiros, aletas laterais para 
ventilação e troca térmica, com quantidade dimensionada de acordo ao volume do compartimento; Todas as 
peças deverão ter acabamento no padrão da cor do veículo; O sistema de ar condicionado do veículo deverá 
funcionar e atender aos passageiros, bem como ao compartimento para transporte de cães 
devendo as aletas de refrigeração ser instaladas de forma a atingir todas as 04 células; 
Deve ser instaladas 02 (duas) luminárias no módulo para guarda de materiais, comandada no painel do 
veículo; 
Deve ser instaladas 04 (quatro) luminárias de 5w de potência, para a visualização dos cães, atrás 
de cada boxe, fora da célula de transporte do animal; comandada no painel do veículo; 
Deve ser instalada uma luminária no teto da porta da capota, que abre para cima (farol de desembarque), 
comandada no painel do veículo; Os acessórios do veículo, macaco, chave de rodas triângulo, estepe montado 
e ferramentas devem ser reposicionadas em um suporte a ser montado atrás (encosto) ou embaixo do banco 
traseiro; Demais adaptações, visando a otimização do veículo, poderão ser sugeridas pela empresa 
responsável por sua montagem,devendo o representante do Órgão contratante ser previamente consultado; 
Conjunto sinalizador acústico-visual; 
Predisposição para rádio transceptor; 
Equipamentos Sinalizador-Acústico: 
Sinalizador visual: 
Barra se sinalização luminosa com LEDS’S em formato linear ou elíptico, montado em perfil de alumínio de alta 
resistência, com as dimensões mínimas (C x L x A) 1040 x 240 x 80 mm. Os LED’S deverão ter a potência 
mínima de 1 WATT, na cor vermelha, distribuídos regular e equitativamente ao longo da barra em um ângulo 
de 360º, sem pontos cegos de luminosidade, tendo no mínimo 50 LED’S de 1 WATT cada. As lentes devem ser 
de lâmina de policarbonato de alta resistência a impactos e descolorização com tratamento “UV”. Aprovação e 
homologação na norma SAW J575 e SAE J595. Módulo de controle único, que permite controlar todo o sistema 
de sinalização (acústico e visual), dotado de micro controlador, que permite a geração de lampejos luminosos 
de altíssima frequência de 1 lampejo a cada 250ms (ciclos de a 
4 lampejos x 1000 ms = 1s), com circuito eletrônico que gerência a corrente aplicada nos led´s, garantindo 
maior eficiência luminosa e vida útil dos led’s. Possuir sistema de sensor de baixa voltagem e monitoramento 
da bateria original do veículo, no módulo de controle, para impedir o funcionamento do sinalizador, quando a 
bateria estiver com capacidade mínima, priorizando a partida no motor. O sinalizador deverá ter consumo 
máximo de energia com todo o sistema luminoso acionado de no Máximo 7 Ah. Possuir módulo de controle, 
com capacidade de gerar efeitos luminosos diferentes de alta frequência diferenciados (geração de efeitos 
luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento, em patrulhamento e em emergência, os quais 
deverão ser acionados separadamente. 
Sinalizador acústico: 
Barra conjugada com sirene eletrônica 100W RMS com seis sons de sirene; potência sonora 120dB a 1 metro; 
monitoramento de bateria com desligamento automático; controle integrado para sinalização visual. 
Obs. 
1) Sistema de iluminação intermitente estroboscópica branca incorporada aos faróis e nas lanternas traseiras, 
com comando independente, localizado no painel do veículo; 
Obs. 2) Farol de busca com 10 m de cabo, plug para ligação à tomada de 12 Vcc. 
GARANTIA 
Veículo 
Garantia do fabricante conforme Edital; 
Conjunto sinalizador acústico visual 
Garantia do fabricante conforme Edital; 
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Grafismos 
Garantia do fabricante conforme Edital; 
 

 

 

 

 

LOTE 17 
 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1  1585800 

                                      
. VIATURA CAMINHAO - CARROCERIA: ABERTA EM MADEIRA OU 
METALICA SISTEMA MUNCK; CAPACIDADE CARGA: 8 TONELADAS; 
FAIXA POTENCIA: MINIMA DE 280 CV E MAXIMA DE 320 CV; FAIXA 
CILINDRADA: MINIMA DE 3290 CC E MAXIMA DE 4200 CC; DIRECAO: 
HIDRAULICA OU CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO: 
CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SISTEMA DE FREIO: CONFORME 
LINHA DE PRODUCAO; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; 
COMBUSTIVEL: DIESEL; EQUIPAMENTO: AR CONDICIONADO, 
SINALIZADOR ACUSTICO VISUAL; SISTEMA DE COMUNICACAO: 
PREDISPOSICAO PARA RADIO TRANSCEPTOR MOVEL;   
: CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTO (MUNCK).                                
COM 01 (UM) EIXO TRASEIRO, GUINDAUTO COM CAPACIDADE 
MINIMA PARA 12 T E DE ELEVACAO MINIMA DE 13 METROS.                                      
0KM, FABRICADO, NO MAXIMOHA 6(SEIS) MESES, COM TODOS OS 
ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO 
EM VIGOR.   
 

2  1365746 

RADIO TRANSCEPTOR - TIPO: MOVEL E COMPATIVEL COM O 
SISTEMA DIGITAL DMR; NUMERO DE CANAIS: MINIMO 32 CANAIS; 
POTENCIA: 25 A 45 WATTS; ALIMENTACAO: 12 VDC; FAIXA 
FREQUENCIA: 136 A 174 MHZ; ACESSORIOS: ANTENA GPS, ANTENA 
WHIP, MICROFONE DE MAO; ACESSORIOS (1): MANUAL OPERACAO, 
KIT INSTALACAO; 

 
 

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 
  
  
 CAMINHÃO TIPO MUNCK  
Caminhão equipado com Guindauto (munck), carroceria aberta em madeira ou metálica, capacidade mínima 
para 8 toneladas de carga, com 1 (um) eixo traseiro, guindauto com capacidade mínima para 12T e de 
elevação mínima de 13m, adesivado nas cores e logomarca da Instituição, com predisposição para instalação 
de rádio transceptor móvel digital GPS/AVL Rastreador. Equipado com sirene, giroflex, tacógrafo, sinalizador. 
Veículo 0 (ZERO) Km fabricado no máximo há 06 (seis) meses com todos os acessórios mínimos obrigatórios, 
conforme legislação vigente.  
CONDIÇOES ESPECÍFICAS  
Cor  
Conforme linha de produção e definida em Edital;  
Grafismo  
Conforme especificação do edital.  
Potência  
Mínima de 280 CV e máxima de 320 CV;  
Cilindrada  
Mínima de 3290 CC e máxima de 4200 CC;  
Combustível  
Diesel  
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Marchas  
No mínimo 5 marchas à frente, sincronizadas, e uma ré; embreagem com acionamento hidráulico ou conforme 
linha de produção.  
Direção  
Hidráulica ou conforme linha de produção.  
Eixo/ Tração:  
Conforme linha de produção  
Sistema de freio  
Conforme linha de produção  
Suspensão  
Conforme linha de produção  
Sistema elétrico  
Bateria de12 V ou 24 V e mínimo de 100 amperes, com alternador de no mínimo 24 V e 80 amperes.  
Alimentação elétrica do veículo 24 V.  
Rodagem  
Conforme linha de produção do fabricante, com todos os 7 (sete) pneus e rodas completos, incluindo o estepe.  
Acabamento interno do veículo  
Cabine para transporte de 3 (três) passageiros incluindo o motorista. Os bancos com encosto de cabeça, 
encapados em courvin automotivo, com reforços nas áreas de maior desgaste (aba lateral do encosto e 
assento dos bancos do veículo);  
Piso cabine revestido em material resistente, não absorvente e lavável, tipo borrachão, na cor do acabamento 
interno do veículo;  
Portas da cabine forradas em material lavável e impermeável, na cor do acabamento interno do veículo;  
ESTRUTURA DA CARROCERIA  
De madeira ou metal com adaptação de sistema MUNCK  
CARACTERÍSTICAS GERAIS DA CARROCERIA  
Para-choques traseiro articulado, conforme as normas estabelecidas pela Resolução do CONTRAN,  
Sinalização luminosa externa conforme as normas do CONTRAN;  
Adesivos refletivos aprovados pelo DENATRAN conforme Resolução do CONTRAN;  
Adaptação total ao veículo com fixação através de grampos com porcas duplas;  
Para-lamas duplos em aço com lameiros de borracha;  
Adaptação total ao veículo com fixação através de grampos com porcas duplas;  
Adaptação da distância Entre Eixos do veículo, seguindo as orientações do fabricante do veículo normas do 
IMETRO e CONTRAN;  
INCÊNDIO  
A unidade possui elementos mínimos necessários de combate ao incêndio.  
EQUIPAMENTOS  
Tomada de força compatível para o uso do farol de manejo;  
Ar condicionado;  
Jogo de tapetes bandeja na cor preta, contendo no mínimo 02 (duas) peças;  
Conjunto sinalizador acústico visual, conforme Edital;  
Predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital, conforme Edital.  
GPS localizador, conforme Edital;  
01 (um) kit de parafusos para fixação das placas.  
Conexão do pólo negativo da bateria (s) do tipo terminal de encaixe de aperto rápido.  
Tacógrafo (registrador instantâneo de velocidade),  
Sirene de ré;  
Reservatório d´água tipo carote para higienização do motorista com capacidade mínima de 10 litros  
O item opcional/acessório da linha de produção previsto no veículo ofertado, mesmo que não constante nesta 
especificação, deverá ser mantido. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens necessários à 
adaptação, prevista nesta especificação e Edital.  
Sinalizador Giroflex e sirene  
Conforme especificação do edital.  
GARANTIA  
Veículo  
Garantia do fabricante conforme Edital;  
Conjunto sinalizador acústico visual  
Garantia do fabricante conforme Edital;  
Grafismos  
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Garantia do fabricante conforme Edital 
 
 

LOTE 18 

 
Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1  1566393 

VIATURA FURGAO - CARROCERIA: FECHADA,ADAPTADA COMO 
BASE COMUNITARIA MOVEL; NUMERO DE PORTAS: 02 
DIANTEIRAS,01 LATERAL CORREDICA, PORTA TRASEIRA; FAIXA 
POTENCIA: MINIMA 127CV E MAXIMA 170CV; FAIXA CILINDRADA: 
MINIMA 2.143CC E MAXIMA 3.000CC; DIRECAO: HIDRAULICA OU 
ELETRICA; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; 
SISTEMA DE FREIO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; TRACAO: 
CONFORME LINHA DE PRODUCAO; EQUIPAMENTO: GPS/AVL 
LOCALIZADOR, SINALIZADOR ACUSTICO VISUAL; COMBUSTIVEL: 
DIESEL; SISTEMA DE COMUNICACAO: PREDISPOSICAO PARA 
RADIO TRANSCEPTOR;  0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HA 
6(SEIS)MESES,COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS 
OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.    

 
CONDIÇÕES GERAIS 
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 predisposição para rádio transceptor móvel digital; GPS/AVL 
localizador, Sinalizador Acústico Visual e luzes auxiliares (Estrobo), portas dianteiras, porta lateral corrediça, no 
lado direito e porta traseira com duas folhas; adesivado com faixas nas cores e logomarca da Instituição, para 
uso no policiamento ostensivo geral, rodoviário e ambiental. 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. 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
Cor 
Conforme linha de produção e definida em Edital; 
Grafismo e características técnicas das películas, conforme Edital; 
Motor 
Potência mínima de 127 CV e máxima 170 CV; 
Cilindrada mínima: 2.143 CC e máxima 3.000CC ; 
Cilindros: 4 (quatro) turbocooler. 
Sistema de alimentação: diesel common rail ou conforme linha de produção;  
Combustível: diesel. 
Câmbio 
Conforme linha de produção 
Tração 
Conforme linha de produção. 
Sistema de freio 
Conforme linha de produção. 
Suspensão 
Conforme linha de produção. 
Direção 
Hidráulica ou elétrica. 
Sistema elétrico 
Sistema de advertência audíveis e visuais para geração, partida e iluminação. 
O sistema de geração elétrica deve ser suficiente para manter o funcionamento de todos dispositivos 
eletroeletrônicos com o veículo estacionado ou em deslocamento. 
Todos os componentes eletroeletrônicos devem ser selecionados para minimizar as cargas elétricas de forma a 
não exceder a capacidade do sistema gerador do veículo. 
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. 
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Fiação com bitola, de acordo com a carga, identificada no ponto de partida e de chegada e disjuntores 
automáticos, não sendo permitidos fusíveis. 
Se forem utilizados circuitos impressos, estes devem atender o item 5.6.3 da NBR 14.561. 
As tomadas e fontes de energia interna deverão ter as seguintes especificações: 
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. 
Deverão ser instaladas nas laterais do compartimento interno da viatura, acima do balcão de atendimento 04 
(quatro) tomadas internas de 110 VCA do tipo 2P+T, sendo 02 (duas) em cada lado. 
01 (um) inversor 12 VCC/110 VCA/1000 W (senoidal) com tomada do tipo 2P+T (senoidal). 
01 (uma) tomada junto à porta traseira tipo acendedor 12 Vc. 
Os controles elétricos situados na cabine deverão seguir o abaixo discriminado: 
Chave geral para o compartimento traseiro com acesso pelo motorista. 
Comandos do sinalizador visual instalado no painel do veículo. 
Controles no Compartimento: 
Deverão ser posicionados no compartimento interno, próximo à porta lateral corrediça, os seguintes comandos 
elétricos: 
Interruptor para 2 (duas) luminárias de LED sobre o balcão de atendimento. 
Interruptor para 2 (duas) luminárias de LED na parte central do compartimento interno. 
Interruptor com luz indicadora quando ligado para as luzes da área traseira. 
Interruptor com luz indicadora, quando ligado para os ventiladores oscilantes. 
Interruptor com luz indicadora quando ligado para as luzes da área lateral. 
Alarme de ré. 
Baterias 
(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 190 amperes/hora. 
Chave geral 
Instalar uma chave geral de desconexão elétrica montada na cabina, ao alcance do motorista. 
Alternador. 
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. 
Iluminação interna 
Deve ser fornecida no compartimento do motorista uma luz interna, operável pelo passageiro, quando não 
disponível pela montadora do veículo. A iluminação do compartimento de atendimento e transporte da 
tropa deve ser por meio de 4 (quatro) luminárias de LED distribuídas uniformemente no teto do compartimento. 
Sendo duas destas próximas a área central do compartimento de transporte de tropa com capacidade para 
iluminar os degraus da porta lateral. Outras duas deverão ser afixadas acima do balcão de atendimento, com 
potência não inferior a 7w cada, dedicadas a iluminação de dois pontos de atendimento do balcão e degraus 
das portas traseiras. 
O conjunto de iluminação por LED deve produzir luminosidade mínima de 25 Watts. 
Iluminação externa. 
Além das luzes originais do chassi tais como: faróis, lanternas, luz de seta, luz de placa, luz de freio e luz de 
marcha a ré, o veículo de base comunitária deve possuir o seguinte: 
Na lateral direita deve ser instalado 2 (dois) refletores de LED, com potência mínima de 10w cada, afixado no 
suporte do toldo. 
Na lateral esquerda deve ser instalado 1 (um) refletor de LED, com potência mínima de 10w, afixado no 
suporte do toldo. 
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. 
Na traseira da viatura deverá ser instalado 1 (um) refletor de LED, com potência mínima de 10w, afixado no 
suporte do toldo. 
Forração interna do veículo 
Bancos encapados em courvin automotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste (abas laterais do encosto 
dos bancos), na cor grafite,sendo o assento individual para o motorista e duplo para os acompanhantes. 
Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta. 
Portas forradas em material lavável ou impermeabilizados, na cor do acabamento interno do veículo. 
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O revestimento interno será em compensado e fórmica lisa na cor branca. 
Altura Interna do veículo não transformado 
Altura interna mínima de 1.650 mm. 
Largura interna mínima de 1.700mm. 
Comprimento interno mínimo de 3.200mm. 
Equipamentos obrigatórios e acessórios 
Equipamentos obrigatórios de fábrica em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e legislação 
vigente. 
Extintor de incêndio veicular à base de Pó Químico Seco (PQS) (ABC), com validade de cinco anos; 
Cintos de segurança retrátil nos bancos dianteiros lateral, sendo o assento central do banco duplo com sistema 
retrátil ou abdominal. 
Acendedor de cigarro ou ponto de força ou tomada com fusível compatível para o uso do farol de manejo; 
Anteparo protetor do motor ou protetor de cárter. 
Protetor de tanque. 
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). 
Jogo de tapete dianteiro em borracha, tipo bandeja. 
Conjunto sinalizador acústico visual e luzes auxiliares (Estrobo), conforme Edital; 
2 (dois) ventiladores oscilantes, com sistema de travamento, instalados na lateral interna do veículo 
direcionado para o usuário. 
Pega-mão em perfil de alumínio fixado no teto. 
1 (um) estribo na porta lateral direita, de acesso ao compartimento de transporte da tropa, de forma a ser 
utilizado como degrau de acesso. 
1 (um) estribo na porta traseira, de acesso ao compartimento de atendimento, de forma a ser utilizado como 
degrau de acesso. 
Predisposição para instalação de rádio transceptor móvel; 
GPS/AVL localizador, conforme Edital; 
Instalar 2 (dois) toldos, sendo um na lateral direita sobre a porta e outro sobre as duas portas traseiras, ambos 
toldos retráteis, devendo ser na cor branca e com a logomarca pintada na parte superior, de forma destacável. 
A conexão do polo negativo da bateria deverá ser do tipo terminal de encaixe de aperto rápido. 
Deverá ser entregue com 01 (um) kit de parafusos para fixação das placas. 
Equipamentos do compartimento de atendimento e transporte da tropa: 
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, cinza claro, lisa e 
externamente em fórmica texturada, na cor cinza claro, com comprimento igual à largura interna do veículo e a 
largura do balcão será de no mínimo de 600 mm. Deverá possuir um compartimento com três gavetas na parte 
central do móvel, com sistema de tranca por chave, sendo a frente das gavetas com largura aproximada a 400 
mm e profundidade de forma a aproveitar todo o espaço do balcão. Deverá estar predisposto para instalação 
de dois notebooks nas extremidades e um monitor na parte central do móvel, todos com orifícios para 
passagem dos cabos, formando dois pontos de atendimento ao público. 
Duas poltronas giratórias com estrutura e fixação reforçadas, revestidas em courvin grafite, com sistema de 
deslizamento e travamento para junto do balcão, afixadas de forma a compor dois pontos de atendimento no 
balcão. 
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. 
Instalar bancos individuais, para transporte de 03 (três) passageiros, afixado logo atrás dos assentos 
dianteiros, de forma que os bancos fiquem direcionados para o centro do veículo. Bancos revestidos em 
material lavável em courvin grafite, com encosto inteiriço até o prolongamento da cabeça, tipo banco rodoviário, 
com cinto de segurança individual. 
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. 
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. 
O acabamento interno deve atender o item 5.9.17 da NBR 14.561, devendo o interior da viatura ser de cor 
predominante branco gelo. 
O piso de atendimento deve receber um nivelamento em compensado naval com espessura mínima de 15 mm. 
Após nivelado, o piso do compartimento central e traseiro deve receber um revestimento em chapa de alumínio 
lavrado. 
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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. 
Instalação de dois bancos baús individuais, na parte traseira do veículo, sendo um instalado na lateral 
esquerda e outro na direita, revestidos de courvin na cor grafite. 
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 metalizado para utilização de imã. 
 
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, 01 (um) gravador de vídeo veicular (NVR – Network Video 
Recorder ou DVR – Digital Video Recorder e 01 (um) monitor para visualização das imagens do CFTV, dentro 
da BCM. 
As imagens serão armazenadas no gravador veicular, que deverá ser afixado no veículo. O cabeamento até as 
câmeras e o 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.  
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DOS EQUIPAMENTOS  

CÂMERA FIXA VEICULAR  

Câmera veicular do tipo dome, de preferência na cor branca;  

Resolução mínima: 720p, podendo ser analógica ou digital, desde que compatível com o DVR/NVR especificado 

neste documento;  

Própria para uso em ambiente 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;  

Uma das câmeras deverá ter infravermelho, podendo ter grau de proteção mínimo IP65 (para uso dentro do 

veículo); 

Lente de no máximo 4 mm;  

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;  

Garantia mínima contra defeitos de fabricação e desgaste de mecanismos: conforme edital;  

 

GRAVADOR DE VÍDEO  

Gravador de vídeo do tipo veicular, podendo ser DVR (Digital Video Recorder) ou NVR (Network Video Recorder);  

Deverá ser compatível com todas as câmeras especificadas neste documento, e do mesmo fabricante;  

Com entrada para no mínimo 06 (seis) câmeras analógicas ou IP, com resolução mínima 720p;  

Deverá preservar a resolução das câmeras em todos os canais e simultaneamente;  

Deverá permitir a reprodução simultânea de todos os canais, incluindo pausa, parada e retrocesso sem parar a 

gravação;  

Compressão da imagem em H.264;  

Deverá suportar disco rígido do tipo SSD de no mínimo 480 GB (deverá estar incluso); Deverá possuir saída para 

o monitor especificado neste edital; 
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Deverão ser fornecidos todos os materiais/equipamentos necessários à instalação e funcionamento da solução, 

incluindo switch para conexão das câmeras, caso o equipamento seja do tipo NVR, e não possua porta para 

todas as câmeras;  

Temperatura de operação -10°C a 50°C;  

Alimentação: 12 a 24 Vdcc;  

Deverá possuir uma porta de rede Ethernet (10/100baseT ou superior), que permita integração com outros 

sistemas, para envio e recebimento de imagens;  

Deverá possibilitar conexões através de Wi-Fi, 3G e GPS;  

Deverá ser apresentado cópia do certificado de homologação junto à Anatel ou documentação de entrada junto 

à Anatel, que comprove que esta homologação está sendo providenciada pelo fabricante;  

Deverá incluir software e licenças para gerenciamento da frota, a ser instalado em servidor da PMMG na central 

de videomonitoramento existente;  

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;  

Garantia mínima contra defeitos de fabricação e desgaste de mecanismos: conforme Edital  

 

MONITOR LED 19’’  

Tecnologia: LED, 19’’;  

Entrada compatível com NVR ou DVR especificado neste documento;  

Resolução HD (1280 x 720 pixels) ou superior; com tela widescreen (16:9);  

Com suporte próprio para acomodação em bancada;  

Com suporte padrão (sem articulação/tipo fixo) para fixação em parede, que deverá ser apresentado à PMMG 

para aprovação, antes do fornecimento;  

Deverá acompanhar bolsa (similar a uma bolsa para notebook, nas devidas proporções) para acondicionamento 

do monitor 19’’ e dos 2 (dois) suportes, revestida com espuma própria para evitar danos ao equipamento durante 

o transporte veicular; 

Instalação de Equipamentos do Sistema de CFTV em Base Comunitária Móvel, conforme Edital. 

 
GARANTIAS 
Veículo 
Garantia do fabricante conforme edital; 
Conjunto sinalizador acústico visual 
Garantia do fabricante conforme edital; 
Grafismos 
Garantia conforme edital; 
Toldos 
Garantia conforme edital; 
Sistema de CFTV 
Garantia conforme edital; 
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Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1  1585789 

REBOQUE PARA VEICULO - UTILIZACAO: TRANSPORTE DE 
VEICULOS; ESTRUTURA: ACO; CARROCERIA: ABERTA; 
QUANTIDADE DE EIXOS: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; 
CAPACIDADE DE CARGA: MINIMA PARA 08 TONELADAS; 
PROCEDENCIA: NACIONAL;   
CAMINHAO TIPO 3/4, PLATAFORMA COM CAPACIDADE MINIMA 
PARA 8 TONELADAS DE CARGA, COM 1 (UM) EIXO TRASEIRO, COM 
INSTALACAO DE GUINCHO PLATAFORMA PARA 02 VEICULOS.                                                    
0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HA 6(SEIS) MESES, COM TODOS 
OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME 
LEGISLACAO EM VIGOR.      

2  1365746 

RADIO TRANSCEPTOR - TIPO: MOVEL E COMPATIVEL COM O 
SISTEMA DIGITAL DMR; NUMERO DE CANAIS: MINIMO 32 CANAIS; 
POTENCIA: 25 A 45 WATTS; ALIMENTACAO: 12 VDC; FAIXA 
FREQUENCIA: 136 A 174 MHZ; ACESSORIOS: ANTENA GPS, 
ANTENA WHIP, MICROFONE DE MAO; ACESSORIOS (1): MANUAL 
OPERACAO, KIT INSTALACAO; 

 

 

 

 
 CAMINHÃO TIPO REBOQUE-GUINCHO PLATAFORMA  
Caminhão tipo 3/4, plataforma com capacidade mínima para 8 toneladas de carga, com 1 (um) eixo traseiro, 
com instalação de guincho plataforma para 02 veículos. Adesivado nas cores e logomarca da Instituição, com 
predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital; GPS/AVL Rastreador. Equipado com sirene, 
giroflex, tacógrafo, sinalizador. Veículo 0 (ZERO) Km fabricado no máximo há 06 (seis) meses com todos os 
acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação vigente.  
CONDIÇOES ESPECÍFICAS  
Cor  
Conforme linha de produção e definida em Edital;  
Grafismo  
Conforme especificação do edital;  
Potência  
Mínima de 160 CV e máxima de 180 CV  
Cilindrada  
Mínima de 3 290 CC e máxima de 4.200 CC  
Combustível  
Diesel  
Marchas  
No mínimo 5 marchas à frente, sincronizadas, e uma ré;  
Embreagem  
Com acionamento hidráulico ou a ar;  
Eixo/ Tração:  
Conforme linha de produção;  
Sistema de freio  
Conforme linha de produção;  
Rodagem  
Conforme linha de produção do fabricante, com todos os 7 (sete) pneus e rodas completos, incluindo o 
estepe.  
Suspensão  
Conforme linha de produção;  
Direção  
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Hidráulica ou conforme linha de produção.  
Sistema elétrico  
Bateria de12 V ou 24 V e mínimo de 100 amperes, com alternador de no mínimo 24 V e 80 amperes. 
Alimentação elétrica do veículo 24 V.  
Acabamento interno do veículo  
Cabine para transporte de 3 (três) passageiros incluindo o motorista. Os bancos com encosto de cabeça, 
encapados em courvin automotivo, com reforços nas áreas de maior desgaste (aba lateral do encosto e 
assento dos bancos do veículo);  
Piso cabine revestido em material resistente, não absorvente e lavável, tipo borrachão, na cor do acabamento 
interno do veículo;  
Portas da cabine forradas em material lavável e impermeável, na cor do acabamento interno do veículo;  
CARACTERÍSTICAS GERAIS DA CARROCERIA  
Para-choques traseiro articulado, conforme as normas estabelecidas pela Resolução do CONTRAN,  
Sinalização luminosa externa conforme as normas do CONTRAN;  
Adesivos refletivos aprovados pelo DENATRAN conforme Resolução do CONTRAN;  
Adaptação total ao veículo com fixação através de grampos com porcas duplas;  
Para-lamas duplos em aço com lameiros de borracha;  
Adaptação total ao veículo com fixação através de grampos com porcas duplas;  
Adaptação da distância Entre Eixos do veículo, seguindo as orientações do fabricante do veículo normas do 
IMETRO e CONTRAN;  
INCÊNDIO  
A unidade possui elementos mínimos necessários de combate ao incêndio. Acendedor de cigarro ou tomada 
com fusível compatível para o uso do farol de manejo;  
EQUIPAMENTOS  
Jogo de tapetes bandeja na cor preta, contendo no mínimo 02 (duas) peças;  
Conjunto sinalizador acústico visual, conforme Edital;  
Predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital, conforme Edital;  
GPS localizador, conforme Edital;  
01 (um) kit de parafusos para fixação das placas.  
Conexão do pólo negativo da bateria (s) do tipo terminal de encaixe de aperto rápido.  
Tomada de força compatível para o uso do farol de manejo;  
Sirene de ré;  
Ar condicionado;  
Tacógrafo (registrador instantâneo de velocidade),  
Reservatório d´água tipo carote para higienização do motorista com capacidade mínima de 10 litros.  
O item opcional/acessório da linha de produção previsto no veículo ofertado, mesmo que não constante nesta 
especificação, deverá ser mantido. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens necessários à 
adaptação, prevista nesta especificação e Edital.  
GARANTIA  
Veículo  
Garantia do fabricante conforme Edital;  
Conjunto sinalizador acústico visual  
Garantia do fabricante conforme Edital;  
Grafismos  
Garantia do fabricante conforme Edital; 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 

42/121 

 

 

 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1  1454412 

AMBULANCIA - PORTE: PEQUENO PORTE; AR CONDICIONADO NA 
CABINE E SALAO; FINALIDADE: SIMPLES REMOCAO, TIPO A;; 
NUMERO DE MACAS: 01 MACA, MINIMO 1750MM COMPRIMENTO;; 
MOTORIZACAO: 1300CC A 1800CC; COR: BRANCA; COMBUSTIVEL: 
ETANOL/GASOLINA (BICOMBUSTIVEL);   
: 0KM, FABRICADO HA, NO MAXIMO, 06 (SEIS) MESES; COM 
PROTECAO DE MOTOR E CAMBIO; TAPETES E TODOS OS 
ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS DE SERIE NAO  
ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAM E LEGISLACAO EM 
VIGOR; DIMENSOES ESPECIFICACOES DE ACORDO COM  AS 
NORMAS ESTABELECIDAS PELA ABNT-NBR  
14561/2000 E PORTARIA N. 2048/2002 DO MINISTERIO DA SAUDE; 
GARANTIA MINIMA DE 12(DOZE) MESES, SEM LIMITE DE 
QUILOMETRAGEM. SALAO COM 2,8M³.    
   

 

 
 

 
 Ambulância Pequeno Porte, Simples Remoção, com Ar Condicionado  
 
Ambulância - porte: pequeno porte; com ar condicionado cabine e salão; finalidade: simples remoção, tipo A; 
número de macas: 01 maca; motorização: 1300cc a 1800cc; potência mínima 85cc; cor: branca; combustível: 
etanol/gasolina (bicombustível); 0 km; modelo do ano da entrega ou do ano posterior;  
Devem ser atendidas as exigências obrigatórias nos termos da legislação: NBR 14561/2000; Resolução 
CONTRAN VIGENTE e Portaria do MS da Saúde 2048/2002;  
ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO:  
Motor:  
Potência mínima 85 cv  
Cilindrada mínima 1300cc a 1800cc  
Cilindros: 4 (quatro).  
Sistema de alimentação: Injeção eletrônica.  
Sistema de ignição: eletrônica.  
Combustível: bicombustível (gasolina e etanol).  
Número de Marchas  
Mínimo de 5 (cinco) à frente. Conforme linha de produção, com câmbio manual.  
Tração  
Conforme linha de produção.  
Sistema de freio  
Conforme linha de produção.  
Suspensão  
Conforme linha de produção.  
Direção  
Conforme linha de produção.  
Rodas e Pneus  
Rodas e pneus conforme linha de produção.  
Ar Condicionado  
Sistema original do fabricante do chassi para ar condicionado na cabine, ventilação, aquecedor e 
desembaçador;  
Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema de ar condicionado, nos termos do item 
5.12 da NBR 14.561;  
Sistema elétrico  
Original do veículo, com mínimo de 60 ampères, da mesma marca da linha de produção. Bateria extra para o 
salão de atendimento.  
Alternador compatível e original de fábrica, com capacidade para carregar ambas as baterias à plena carga 
simultaneamente, para alimentar o sistema elétrico do conjunto;  
Baterias devem possuir uma proteção para evitar corrosão caso ocorra vazamento.  
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Sinalizador Acústico Visual  
Sinalizador externo instalado no teto da cabine do veículo, semi-embutido no defletor frontal; Defletor frontal 
em fibra, com alojamento para a barra sinalizadora, sinalizadores frontais e luzes delimitadoras dianteiras;  
Montado em alumínio com módulos em policarbonato de alta resistência, dotado de lâmpadas de LED, e sirene 
eletrônica.  
Amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de quatro tons distintos, sistema de 
megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc. Unidade 
sonofletora instalada no cofre do motor;  
Comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm 
e altura mínima de 70 mm e máxima de 110 mm.  
Veiculo deverá conter sinalizador acústico de ré.  
Forração interna do veículo  
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.  
Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta.  
Portas forradas em material lavável ou impermeabilizadas, na cor do acabamento interno do veículo.  
Cabine / Carroceria:  
A estrutura da cabine será original do veículo  
Acessórios básicos: Os veículos devem estar equipados com todos os equipamentos de série não 
especificados e exigidos pelo CONTRAN. 
 
Salão da ambulância  
O salão da ambulância deve dimensionar o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma 
acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas; 
sendo a capacidade volumétrica não inferior a 2,8 (dois metros e oitocentos centímetros) cúbicos no 
total;  
Os materiais fixados na carroceria da ambulância (armários, bancos, maca) deverão ter uma fixação reforçada 
de maneira que, em caso de acidentes, os mesmos não se soltem;  
Deverá ter as paredes internas revestidas obedecendo ao disposto na NBR 14561/00 e Resolução CONTRAN 
498/14; não haver bolsões no assoalho para não acumular agua, sangue ou outra sujeira. Isolamento termo 
acústico em todo o veículo;  
Ar condicionado deve ser fornecido nos termos do item 5.12 da NBR 14.561;  
Armário com fechamento frontal e portas corrediças e acabamento resistente à água e de fácil limpeza.  
Maca com rodízios, medindo, no mínimo, 1750 mm de comprimento, confeccionada em estrutura de alumínio, 
com colchonete em courvin automotivo, cintos de segurança e sistema de travamento;  
Descanso para as rodas da maca em aço-inox fixado no piso;  
Banco para acompanhante com encosto de cabeça, revestidos em courvin automotivo e, com cinto de 
segurança;  
Suporte para cilindro de oxigênio com cinto para fixação;  
Cilindro de oxigênio com 07 litros;  
Suporte para soro plasma;  

 
Lixeira com mínimo, 5 litros;  
Régua tripla com circuito de oxigênio, umidificador, aspirador tipo venturi e fluxômetro;  
Parede divisória integral entre cabine e salão de atendimento com janela de comunicação; medindo no mínimo 
30 x 30 cm, com acabamento sem arestas ou pontos cortantes;  
Iluminação de dupla intensidade com 01 (uma) luminária de LED;  
Circuito elétrico com cabos superdimensionados, anti-chamas que emanam gases conforme normas da ABNT;  
Acabamento das portas em courvin automotivo;  
Janela nas laterais direita e esquerda com vidros serigrafados;  
Vidros traseiros serigrafados;  
Adesivação "AMBULÂNCIA" na dianteira e na traseira do veículo;  
Demais exigências:  
Com proteção de motor e câmbio, tapetes e todos os acessórios mínimos obrigatórios de serie não 
especificados conforme legislação em vigor.  
Garantia mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem.  
Veículo 0 km, fabricado há 
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, no máximo, 06 (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.  
O veículo deverá ser entregue alinhado e balanceado; 

O pneu estepe não deverá ser acondicionado no salão de atendimento;  

O automóvel deve ter as identificações plotadas em sua área externa sendo a cor da pintura bem como as 
logomarcas definidas pelo órgão solicitante.  

 
LOTE 21 

 

Item Qtde. Cód. Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto 

1  1538810 

AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - 
CARROCERIA: MONOVOLUME, STANDARD; NUMERO LUGARES: 7 
LUGARES; NUMERO PORTA: 4 PORTAS; POTENCIA MINIMA: 106CV; 
CILINDRADA MINIMA: 1747CC; DIRECAO: CONFORME LINHA DE 
PRODUCAO; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; 
SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: 
FLEX (GASOLINA E ETANOL); ACESSORIOS INCLUSOS: AR 
CONDICIONADO, HARDWARE DE RASTREAMENTO;   
 0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HA 6(SEIS) MESES, COM TODOS 
OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME 
LEGISLACAO EM VIGOR.                        
 

 
 
 
 
AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO 
 
Número lugares: 07 lugares; número porta: 04 portas; 0 km, fabricado, no máximo, ha 06 
(seis) meses, com todos os acessórios mínimos obrigatórios conforme legislação em vigor. 
Carroceria 
Monovolume, standard; 
Cor 
Conforme linha de produção e definida em Edital; 
Grafismo 
Conforme especificado em edital 
Potência 
Mínima de 106 CV; 
Cilindrada 
Mínima de 1.747 CC; 
Direção 
Conforme linha de produção; 
Tração 
Conforme linha de produção; 
Suspensão 
Conforme linha de produção; 
Combustível 
FLEX (gasolina e Etanol). 
Acessórios inclusos 
Ar condicionado e Hardware Rastreamento 
Equipamento 
Hardware/Plataforma para rastreamento veicular. Operação por meio de SIM Card 
com entradas/saídas para integração com terminais de dados, painéis internos e sensores diversos.  
Antenas GSM e GPS. Deve ser possível registrar, no mínimo: Posição do veículo, 
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Hodômetro, data/hora da partida do veículo, identificação do condutor (sem o qual o equipamento não poderá 
autorizar a partida do veículo) por meio de tecnologia RFID.  
Registro e envio de eventos de telemetria por meio de pacotes de dados contendo, no mínimo: Excesso 
de velocidade, freada brusca, banguela, veículo parado com motor ligado, excesso de rotação; 
Frequência de Operação 
Capacidade de encaminhamento de pacote de dados com os eventos listados para o software a cada 1 (um) 
minuto, quando o veículo estiver em funcionamento, e encaminhamento de 1 (um) pacote de dados por hora 
para veículo desligado. 
Capacidade Monitoramento: Possuir capacidade suficiente para armazenamento interno de dados para período 
de quinze dias para os casos de falta de conectividade com o servidor vinculado ao SIM Card (Zonas de 
Sombra), possibilitando o envio de dados posteriormente quando estiver o veículo em zona de cobertura. 
Equipamento deve suportar cadastro de até 15.000 (quinze mil) condutores. 
Alimentação 
Bateria interna 
Acessórios 
Manual do equipamento 
Sistema de gestão 
A tecnologia de recepção de dados, bem como o software para processamento das informações não integram 
a presente especificação que trata apenas do hardware como um item obrigatório do veículo 
SLOT de SIM CARD: 
O equipamento deverá conter pelo menos um “slot” para SIM CARD (não incluso) e permitir a 
inserção, remoção ou substituição do mesmo sem que seja necessário removê-lo do veículo. 
GARANTIA 
Veículo 
Garantia do fabricante conforme Edital; 
Grafismos 
Garantia do fabricante conforme Edital; 

 
 
  

 
 
PRAZO DE ENTREGA  

 
 

- até 90 dias corridos para os lotes:  1,2,3,4,5,6,9, 10,11,12,13,14,16, 20 e 21 

- até 150 dias corridos para os lotes:7,8,15,17, 19. 

- Para o item do lote 18, a entrega deverá ser parcelada, de acordo com a necessidade da PMMG, 

conforme discriminado no cronograma abaixo: 

 

- De: 01 a 50 Unidades – 90 (noventa) dias; 

- De: 51 a 100 Unidades – 120 (cento e vinte) dias; 

- De: 101 a 200 Unidades – 150 (cento e cinquenta) dias. 

 

O prazo de entrega deve ser contato a partir da emissão da autorização de fornecimento efetivamente 

entregue e assinada pelo Fornecedor. 
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LOCAL DE ENTREGA 

 

1. Para Polícia Militar o Objeto deverá ser entregue no Centro de Motomecanizarão 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. 

 

2 . Para a Policia Civil o Objeto deverá ser entregue na Rua Expedicionário Nilo Seabra, 177 - B. 

Santa Efigênia. Belo Horizonte/MG. A Entrega deverá ser agendada pelo telefone (31) 3481-8120 / 6883 no 

horário de entrega 08:30 às 18:30. 

 

3 . Para os demais órgãos participantes o local de entrega será em um dos Territórios de Desenvolvimento 

do Estado de Minas Gerais conforme segue: Noroeste, Norte, Médio e Baixo Jequitinhonha, Mucuri, Alto 

Jequitinhonha, Central, Vale do Rio Doce, Vale do Aço, Metropolitana, Oeste, Caparaó, Mata, Vertentes, 

Sul, Sudoeste, Triângulo Sul e Triângulo Norte. 

 

 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria a ser informada 

quando da solicitação de compras dos itens registrados. 

 

CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

 Todos os veículos deverão ser entregues com parafusos para fixação das placas. 

 

Todos os veículos, exceto as motocicletas, deverão ser equipados com engate rápido no pólo negativo da 

bateria. 

 

 Todas as viaturas, exceto as motocicletas, serão adquiridas com predisposição para instalação de rádio 

transceptor móvel, independente da aquisição do rádio. 

 

Os veículos destinados à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG deverão ser fornecidos na cor 

preta. Os veículos destinados à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG deverão ser fornecidos na 

cor branca original de fábrica e de linha de produção, exceto o item:1392441 – Viatura básica – carroceria: 

hatch, cuja pintura será definida anteriormente à entrega, a partir das cores disponibilizadas pelo fabricante 

para o modelo do veículo. Os veículos destinados ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG 

deverão ser fornecidos na cor vermelha. 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 no item 4. 

 

 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. 

 

. Os veículos destinados a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG e Polícia Militar do Estado de 

Minas Gerais – PMMG deverão ser entregues com ½ (meio) tanque de combustível. Tal solicitação se 

justifica na necessidade de movimentação/funcionamento das viaturas no pátio do CMI. 

 

 

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO: 

  

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: 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Não se aplica 

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 como 
copinhos 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 
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15 estado dos pneus, inclusive do estepe       

16 fixação dos canos de escapamento       

17 
fixação do protetor de cárter,quando 
houver 

      

18 Interior/acabamento       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ITENS DE VERIFICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 
Conformidade 

SIM NÃO Não se aplica 

     

19 forros das portas       

20 
costura dos bancos (principalmente os 
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) 

      



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 

50/121 

 

 

 

26 coifa do câmbio       

27 alavanca do freio de estacionamento       

28 carpete       

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       

     

 
 
 
 

   

     

ITENS DE VERIFICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 
Conformidade 

SIM NÃO Não se aplica 

     

44 buzina       

45 programação/revisão       

46 abastecido/autonomia       

47 vidros elétricos dianteiros       

48 vidros elétricos trazeiros       

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 
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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 

      

     

ITENS DE VERIFICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 
Conformidade 

SIM NÃO Não se aplica 

     

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 
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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. O protótipo deverá ser apresentado somente após a 

formalização do contrato e da emissão da autorização de fornecimento e/ou nota de empenho. 

 

 

 METODOLOGIA 

 

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE.  

 

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. 

 

DAS SANÇÕES 

 

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; 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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 Estadual, conforme 

previsto no contrato. 

 

 

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, totalmente o objeto, 

podendo subcontratar nos seguintes termos: 

 

a.1) O contrato poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas 

responsabilidades contratuais e legais, subcontratar o (s) objeto (s) acessório (s), tais como plotagem, 

grafismo, base comunitária, sendo vedada para o objeto principal da licitação, desde que não alterem 

substancialmente as cláusulas pactuadas. 

a.1.1) A subcontratação se faz necessária porque o fornecedor do objeto principal não fornece os 

acessórios e equipamentos que compõe o automóvel a ser entregue. 

a.2) A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável 

perante o Contratante, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada para a 

execução de determinados serviços integrantes desta licitação. 

a.3)A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Contratante e a 

Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a Contratante e a 

subcontratada, inclusive no que concerne ao pagamento direto a subcontratada. 

 

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; 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 

54/121 

 

 

 
 

 

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; 

 

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; 

 

o) cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações assumidas, mantendo todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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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; 

h) Fornecer ao CONTRATADO os modelos de identificação dos veículos. 

 

i) efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste instrumento. 

 

Procedimentos para Fiscalização do Contrato 

 

A fiscalização ficará a cargo de cada órgão/Entidade participante/contratante. 

 

 

 

Gerenciamento do Contrato 

 

O gerenciamento do contrato ficará a cargo de cada órgão contratante, que terá por atribuição: 

 

a) avaliar e emitir parecer, junto à Autoridade Competente, quanto aos pedidos de prorrogação do Contrato, 

sendo que tal pedido deverá dar entrada na Seção de Licitação antes de seu término, reunindo as justificativas 

pertinentes; 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 

56/121 

 

 

 
b) avaliar e emitir parecer quanto aos pedidos de aditamento e demais alterações do Contrato, sendo que os 

pedidos deverão dar entrada na Seção de Licitação durante a vigência do Instrumento Contratual; 

 

c) avaliar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste e repactuação do Contrato, 

encaminhando-os para apreciação da assessoria jurídica de cada órgão contratante. 

 

d) no caso de pedido de prorrogação de prazo de entrega do objeto, deverá ser comprovado o fato impeditivo 

da execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 

da Lei 8.666/93  e alterações; 

  

 

DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

Do veiculo 

 

a) Deverá ser apresentado prazo de garantia em face da fabricação e validade de, no mínimo, 12 (doze) 

meses, contados da data do recebimento definitivo.  

 

b) Se os veículos contiverem prazo de validade superior ao estabelecido, será este o considerado.  

 

 

c) 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.  

 

d) 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.  

 

e) 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. 

 

Do sinalizador acústico visual 

 

A garantia deverá ser de mínimo (24) vinte e quatro meses, sendo a garantia do fabricante superior a 24 ( 

vinte e quatro ) meses, está prevalecerá. 
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Dos grafismos 

 

A garantia mínima de 5 (cinco) anos. 

 

Do  toldo 

 

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo a pintura ou adesivo da logomarca da Contratante e 

inscrição Base Comunitária Móvel (BCM). 

 

 

DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

Veículos destinados a Policia Militar- PMMG 

 A Contratada deverá 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.  

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. 

 

A Contratada 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.  

Assistência técnica para o conjunto sinalizador acústico visual em Minas Gerais. 

Veículos destinados aos demais Órgãos 

A Contratada deverá garantir toda a assistência técnica necessária durante o período de garantia. 

A Contratada deverá oferecer assistência técnica em todo o Estado de Minas Gerais, inclusive para as 

revisões programadas no manual do fabricante, havendo endereços num raio de até 100 Km (cem 

quilômetros) de distância, concessionária autorizada a realizar a manutenção no veículo. 

 
PLANOS DE AMOSTRAGEM 
 

Veículos destinados a Policia Militar- PMMG, Policia Civil do Estado de Minas Gerais-PCMG e Corpo 

de Bombeiros do Estado de Minas Gerais-CBMMG 
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Para fins de realização de inspeção e testes de desempenho, deverão ser apresentadas as seguintes 

amostras: 

 Apresentação de protótipo 

Antes de iniciar a produção dos veículos adquiridos pelo Estado, a empresa vencedora deverá apresentar 

um protótipo do veículo, com as transformações previstas neste Termo. 

Os custos do transporte da equipe da Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais - 

CPARM, que será composta por até 3 (três) servidores, até o local da vistoria do protótipo, será por conta 

da empresa vencedora. 

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. 

O protótipo deverá ser apresentado somente após a formalização do contrato e da emissão da autorização 

de fornecimento e/ou nota de empenho. 

 

No Recebimento 

Cada lote entregue será inspecionado em sua totalidade 

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. 

 

Veículos destinados aos demais Órgão 

 

Antes de iniciar o processo de adaptação os veículos (válido para viaturas) a empresa deverá apresentar um 

protótipo que será analisado por uma comissão dos órgãos demandantes, de até 3 (três) servidores, que farão 

a vistoria do protótipo na empresa, juntamente com os técnicos responsáveis pela montagem. Terá como 

objetivo a inspeção e aprovação do objeto da especificação, sendo gerado termo circunstanciado de 

aprovação/reprovação. 

Durante o período de adaptação das viaturas, haverá visitas pela comissão de representantes dos órgãos 

demandantes para o acompanhamento do processo de fabricação. Tal procedimento visa assegurar à 

Administração o recebimento nas condições especificadas e ao fornecedor, a garantia de que o bem 

produzido será aceito pela Administração, minimizando as possibilidades de prejuízos de ambas as partes. 

O protótipo deverá ser apresentado somente após a formalização do contrato e da emissão da autorização 

de fornecimento e/ou nota de empenho. 

 

Tolerâncias e Permissões 
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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/PCMG/CBMMG.  

A ocorrência de um defeito crítico implicará na devolução do veículo ao fornecedor para solução da 

irregularidade. 

Poderá ser realizada, em casos excepcionais, inspeção metrológica. 

 Itens de verificação 

No recebimento dos veículos serão realizadas inspeções para verificação dos seguintes defeitos críticos: 

Existência rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo. 

Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados no veículo. 

Aspecto geral das lanternas de setas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis defeitos, trincas ou 

quebras. 

Funcionamento anormal de qualquer lâmpada. 

Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos. 

Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante. 

Inexistência de equipamentos obrigatórios de fábrica (kit de ferramentas). 

Forração do banco em desacordo com o previsto nesta norma. 

Funcionamento anormal do motor do veículo. 

Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores. 

Existência de todos os acessórios listados nesta norma em perfeitas condições de uso e dentro do 

especificado. 

Pedaleira do garupeiro não poderá ser inutilizada pelo bagageiro. 

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. 

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. 

 

 

CONDIÇÃO E PRAZO DE PAGAMENTO 

 

O pagamento será integral em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de recebimento definitivo do 

objeto pelo órgão contratante. 
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CONDIÇÕES GERAIS 

 Em relação ao conceito de veículos novos (zero quilômetro), esta Administração adota o 

entendimento constante do Anexo da Deliberação CONTRAN nº 64/2008. Assim, serão considerados veículos 

novos (zero quilômetro) aqueles ofertados por concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio 

fabricante. 

 O primeiro emplacamento/licenciamento será registrado em nome do órgão contratante e será 

efetuado pela Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, a partir da nota fiscal e decalque do chassi 

do veículo.  

 

 

ANEXO I – MANUAL DE PLOTAGEM 
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Padrões idênticos utilizados para a plotagem no modelo Ambulância de Pequeno Porte. 

Haverá instrução do órgão solicitante de modo que as identificações sejam perfeitamente aquelas adotadas 

pelo Manual de uso da Marca estabelecido pelo Governo do Estado de Minas Gerais. 
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Anexo II - 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 
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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. 

 

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. 

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

Descrição do Adesivo:  
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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-As viaturas que não satisfaçam aos requisitos especificados nesta norma deverão ser rejeitadas. 

2.11.10 -Todos os adesivos a serem utilizados neste serviço deverão seguir e obedecer rigorosamente ao 

protótipo das viaturas. 
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 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 

 
  

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 

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

 
 

  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 
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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 

 
     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 

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

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 
 
 

 

 

 

 

ANEXO III 

ESPECIFICAÇÃO RÁDIO TRANSCEPTOR MÓVEL DIGITAL 
 

 

 

 

1.TRANSCEPTOR MÓVEL 

 

Rádio Transceptor Móvel, com tecnologia digital TDMA, capacidade de operação em modo dual (digital e 

analógico), com GPS integrado, Capacidade de integração de voz e dados, capacidade de operar com 

encriptação padrão de no mínimo 40 bits, de alta segurança, com a respectiva licença de GPS constituído 

de: 

01 (um) equipamento rádio transmissor-receptor; 

O transceptor deverá ter as seguintes características abaixo descriminadas: 

 

1.2 MECÂNICAS 
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Gabinete: A prova de umidade, respingo de água, corrosão, vibrações mecânicas, choques térmicos e 

impactos. 

Dissipação Térmica: 

Compatível com a caloria gerada. Suporte ou 

base, tipo cavalete ou similar; 

Proteção contra sobre tensão e sobre corrente na saída; Fácil 

manuseio; 

Led de sinalização ON/OFF; 

Dissipação térmica compatível com a caloria gerada. 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

Resistência mecânica: Resistente a impactos e vibrações; 

Proteção contra agressões ambientais: 

Proteção contra: Altas 

temperaturas; Baixas 

temperaturas; Choque 

térmico; Radiação Solar; 

Umidade; 

Poeira; 

Sobre tensão; 

Inversão de polaridade; 

Variação de impedância de RF ou descasamento de antena; 

Acionamento contínuo por tempo superior ao permitido, reciclável a cada acionamento; 

Excesso de potência do transmissor. 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS 

 

Fácil manuseio e operação; 

Operação em modo dual, digital ou analógico no mesmo rádio, programados por canal; 

Indicação de no mínimo os seguintes status operacional: 

Indicação de intensidade do sinal recebido (RSSI); 

Monitoração; Nível de potência; GPS disponível; GPS 

indisponível/fora de alcance; 
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Varredura; 

Varredura de prioridade; Envio de 

mensagem de texto; Emergência; 

Privacidade; Comunicação 

direta; Chamada individual; 

Chamada em grupo/chamada geral; 

Enviado com êxito; 

Falha de envio; Em 

andamento. 

Display numérico de no mínimo 03 linhas; 

Número de canais - mínimo de 32; 

Varredura de canais – Possibilitar que o rádio monitore vários canais de uma lista programável e participe 

de uma chamada assim que detectar atividade em qualquer um deles. Deve ser possível a varredura de 

canais digitais e analógicos simultaneamente; 

Capacidade de operação rádio a rádio (ponto – a – ponto), sem a utilização de infraestrutura nos modos 

digital e analógico; 

Capacidade de 02 slots reais no modo direto (ponto a ponto); 

Deverá possuir mínimo 04 (quatro) botões programáveis, para facilitar o acesso às funções preferidas, 

botão de emergência; 

Cumprir com os Padrões militares MIL 810 C, D, E, F e G; 

Capacidade de operar com encriptação padrão de no mínimo 40 bits, de alta segurança; 

Interrupção de transmissão: Possibilidade de intercalar instantaneamente em uma conversação em 

andamento, para compartilhamento de informação critica para o grupo; 

Codificação de chamada (PTT-ID); 

Codificação e decodificação função Chamada de grupo; 

Codificação e decodificação função Chamada para todos; 

Codificação e decodificação função Chamada de alerta; 

Codificação de chamada de emergência 

Decodificação de checagem de rádio; 

Decodificação função desabilitar rádio; 

Decodificação função Monitor remoto; 

Ajuste automático de volume de acordo com ruído externo; 

Capacidade de ser programado remotamente via RF sem conexão de cabo ou interface; 

Anuncio de voz na operação das funções e canais; 

Capacidade de integração de voz e dados; 

Temporizador de inatividade; 
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Transmissão de dados e voz via BLUETOOTH; 

Deverá possuir a função trabalhador solitário; 

 

1.5 RECURSOS OPERACIONAIS EM MODO DIGITAL 

 

Envio de identificação eletrônica do rádio; Alarme 

de emergência; 

Inibição e reabilitação de rádio; 

Recepção de chamada privativa; 

Envio da localização automática por meio de GPS, intrínseco nos equipamentos; Envio 

de chamada de emergência; 

Recepção de monitor remoto; 

Chamada de alerta. 

 

1.6 RECURSOS OPERACIONAIS EM MODO ANALÓGICO 

 

Envio de Identificação de Unidade - Sinal de identificação do rádio transceptor, emitido no acionamento do 

transmissor; 

Abertura do silenciamento do receptor controlada por portadora, sub-tom analógico (CTCSS) e sub-tom 

digital (DCS), selecionável por meio de programação prévia para cada canal via computador PC. 

 

1.7 CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS BÁSICAS 

 

Faixa de frequência: 136 a 174 Mhz sem sub-faixa. 

Tipo de emissão modo analógico: 11K0F3E a 12,5 kHz e 16K0F3E a 25kHz. 

Tipo de emissão Modulação Digital 4FSK a 12,5 KHz. 

Espaçamento de canais ou 12,5, e 25 KHz com programação dentro da faixa acima (simplex e/ou semi-

duplex). 

Alimentação DC: 13,8 VCC. 

Proteções eletrônicas contra: Variação de impedância de RF ou descasamento da antena;  

Acionamento contínuo do transmissor por tempo superior ao permitido, reciclável em cada acionamento 

(programável); 

Controle de frequência: por sintetizador, dotado de memória programável externamente através de 

computador; 

Tecnologia baseada em microprocessador; 
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A identificação Eletrônica do Transceptor nos modos digital e analógico deverá ser fornecida pelo circuito 

eletrônico original do próprio equipamento, não se admitindo através da inclusão de circuitos (internos ou 

externos), placas adicionais ou complementares ao equipamento. 

Display numérico de no mínimo 02 dígitos; 

 

1.8 CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS ESPECÍFICAS 

 

Transmissor: 

Faixa de Frequência: 136 a 174 MHz sem sub-faixa; 

Potência de saída de RF com ajuste via programação; 25-45 W; 

Limitação de modulação; ± 2,5 kHz a 12,5 kHz; 4,0kHz a 20 kHz, 5,0 kHz a 25 kHz; 

Estabilidade de frequência; +/-0.5 ppm; 

Emissões conduzidas / irradiadas -36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 Ghz ou melhor; 

Zumbido e ruído FM -40 dB a 12,5 KHz, -45 dB (25KHz); 

Potência de canal adjacente 60 dB a 12.5 kHz; Resposta 

de áudio; De acordo com norma TIA 603; Distorção de 

áudio 3%; 

Tipo de vocoder digital AMBE+2; Protocolo 

Digital: ETSI TS 102 361 -1, -; 

Norma de descarga eletrostática: IEC 61000-4-2 nível 3; 

Modulação Digital 4FSK: (12,5KHZ): 7K60FXD | 7K60F1D (dados); 7K60FXE | 7K60F1E(voz) - 

Combinação de Voz e Dados: 7K60F1W; 

Modulação FM: (12,5KHz) 11K0F3E; ( 25KHz ) 16K0F3E; 

 

1.9 Receptor: 

 

Faixa de Frequência: 136 a 174 Mhz sem sub-faixa; 

Sensibilidade em modo analógico: 0.3 μV (microvolt) 0,22 uv (típica) ou melhor para 12 dB - SINAD; 

Sensibilidade em modo digital: 0.3 μV (microvolt) ou melhor para 5% de taxa de erro de bit (BER); 

Seletividade para canais adjacentes: TIA 603: 50dB @ 12.5kHz | 80 Db (25KHz); 

Rejeição de sinais espúrios: 75 dB conforme TIA603D ou melhor; 

Intermodulação: 78dB conforme TIA603D ou melhor; 

Distorção de áudio a áudio nominal: 3% (típica); Zumbido e 

ruído: -40dB @ 12.5kHz | -45dB @ 25kHz; Emissões de 
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espúrias conduzidas: -57 dBm (TIA603D); Resposta 

acústica: TIA603D; 

Potência de Saída de Áudio: 3Watts para alto-falante Interno; 

 

1.10 ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 

 

01 (uma) Antena de GPS, por equipamento; 

01 (uma) Antena Whip com ganho de 0dB, por equipamento; 

Microfone de mão com tecla PTT, por equipamento; 

Manual de operação no idioma português, por equipamento; 

01 (um) Conjunto (Kit) de instalação suporte de fixação do rádio; suporte de descanso do microfone de 

mão, cabo de alimentação com fusível e porta-fusível de proteção e demais materiais necessários para a 

perfeita instalação de cada rádio, por equipamento; 

 

1.11 Instalação. 

 

Os transceptores deverão ser instalados pela CONTRATADA nos veículos das Unidades indicadas com 

ônus total da instalação para a CONTRATADA. 

 

1.12 Compatibilidade 

 

Por se tratar de uma substituição de sistema de comunicação de analógico para digital, bem como, integrar 

sistemas onde já existem redes de comunicação digital implantada, vários serviços adicionais são 

necessários para a perfeita harmonização dos equipamentos. Assim sendo todos os serviços adicionais, 

revisões, desmobilização e reinstalação destas unidades ficará a cargo da empresa fornecedora. 

O sistema digital descrito neste termo deve ser compatível na sua totalidade (software, GPS, 

programação remota, etc) com o sistema digital DMR Motorola já implantado, ou seja, funcionar 

integralmente com todas as funcionalidades. As especificações dos equipamentos já implantados 

possuem as mesmas características descritas neste anexo. 

 

O rádio fornecido deve ter:  

 

a capacidade de programação por cabo e interface aérea (sem cabos);  
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01 (uma) Antena Móvel descaracterizada monopólio vertical 130/512 MHz ganho mínimo de 2 dBi e Antena 

GPS (Incorporada à antena Móvel de monopólio vertical) com os cabo coaxial e terminações para conexão 

com o rádio; 

 01(um) Software de programação, em última versão. 

 

 

ANEXO III - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL PARA MOTOCICLETAS  

 

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 
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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 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: 
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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). 

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. 

 

 

ANEXO IV - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA GPS LOCALIZADOR 

 

1 OBJETIVO 
 
 

O objetivo desta especificação é estabelecer os requisitos técnicos mínimos para fornecimento, pela 

CONTRATADA, de equipamentos, peças, acessórios e serviços de instalação, manutenção, transmissão e 
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recepção de informações de telemetria, monitoramento e rastreamento veicular, utilizando tecnologia AVL 

baseada em GPRS e GSM, a serem integrados aos veículos automotores (de marcas e modelos diversos) 

conforme objeto do processo licitatório. Destinam-se tais equipamentos ao monitoramento e controle de frota, 

observadas características e especificações constantes neste documento. 

  

A empresa CONTRATADA ficará encarregada da instalação dos módulos de monitoramento em todos 

os veículos, assim como dos links de acesso à rede da(s) operadora(s) de telefonia móvel, sendo que a 

PMMG fornecerá os chips de dados necessários.  

 

O envio dos dados de monitoramento deverá ocorrer de forma binária, diretamente para o Datacenter 

do Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS). Caberá também à CONTRATADA o fornecimento do protocolo 

para decodificação de tais dados e a prestação de todos os serviços necessários à integração com o sistema 

de georreferenciamento denominado GEOSITE.  

 

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 DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO 

 

2.1 Do módulo embarcado e seus componentes 

 

 

2.1.1 Localizador Automático de Veículos – AVL (rastreador de veículos), com todos os recursos necessários 

à sua completa operação, instalado nas viaturas (veículos de diferentes marcas e modelos), com garantia, 

suporte e assistência técnica, respeitadas as especificações descritas neste documento e resguardadas as 

respectivas garantias de fábrica dos veículos hospedeiros (viaturas) destes equipamentos; 

 

2.1.2 Equipamento compacto de forma a permitir sua instalação em local sigiloso e de difícil acesso no interior 

do veículo a ser previamente validado pelas equipes designadas para acompanhamento e supervisão das 

instalações; 

 

2.1.3 O AVL deve utilizar prioritariamente comunicação GSM/GPRS QuadBand operando em GSM (Bandas 

850/900/1800/1900 MHz), portanto em todas as frequências disponíveis para esse tipo de comunicação; 

 

2.1.4 Deve possuir uma interface interna para conexão de chip SIMCARD, sem acesso externo através de 

gaveta. Assim sendo, o chip não poderá ser acessado pela parte externa do equipamento, que deverá 
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possuir lacre inviolável (com codificação alfanumérica única e sequencial) que indique a sua abertura ou 

tentativa de abertura não autorizada; 

 

2.1.5 O AVL deverá estar licenciado para funcionamento junto à ANATEL, sendo de responsabilidade da 

CONTRATADA a obtenção das devidas autorizações além da reserva e cadastro frequências, caso 

necessário, custeio de taxas e quaisquer outros procedimentos que eventualmente se façam necessários 

junto à citada Agência;  

 

2.1.6 O AVL deve possuir, no interior do módulo, baterias, antenas GPS e GSM/GPRS, além todos os demais 

componentes necessários ao perfeito funcionamento do sistema de geolocalização e monitoramento. O intuito 

é evitar a adição de componentes externos que sejam facilmente sabotáveis, inutilizando a solução; 

 

2.1.7 A versão do equipamento e seu firmware deverá ser a mais atual disponibilizada pelo fabricante e todos 

os materiais deverão ser novos e de boa qualidade, livres de defeitos ou imperfeições; 

 

2.1.8 O AVL deverá suportar temperatura operacional de 0ºC a +60ºC com o uso da bateria interna e 

possuir grau de proteção IP54 do seu gabinete;  

 

2.1.9 O AVL deve utilizar o sistema GPS para rastrear as coordenadas geográficas dos veículos, com precisão 

de posicionamento horizontal menor que 10 metros, tempo de partida a frio menor que  60 segundos, 42 

canais e sensibilidade de pelo menos -130 dBm (parado);  

 

2.1.10 Envio de posicionamento on-line dos veículos nas seguintes condições e tempos mínimos: 

 

2.1.10.1 Veículo ligado: a cada 10 segundos; 

 

2.1.10.2 Veículo com o motor desligado: a cada 30 minutos; 

 

2.1.11 O AVL deve aceitar comandos remotos, a partir da(s) central(is) de monitoramento, para alteração de: 

 

2.1.11.1  Intervalo de transmissão por tempo; 

2.1.11.2 Troca de endereçamento de destino dos dados (IP e porta); 

2.1.11.3 Troca de APN; 

 

Também deverá aceitar comando de requisitar a posição, enviando a informação sobre a posição 

atual, independentemente do tempo de envio; 

 

2.1.12 O posicionamento enviado deverá possuir localização primária via GPS; 
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2.1.13 O AVL deve armazenar pelo menos 2 mil informações como posicionamento, eventos e mensagens 

em memória não volátil, de maneira a impedir a perda dos dados em caso de deficiência de cobertura. Esses 

dados deverão ser enviados, assim que a comunicação for restabelecida; 

 

2.1.14 O AVL deve consumir no máximo 200 mA em funcionamento normal, isto é, GPS ligado, GPRS 

conectado na rede e bateria sem carregar; e no máximo 20mA no modo stand by (conectado na operadora, 

com GPS desligado). Valores quando alimentado em 12 Volts; 

 

2.1.15 O AVL deve possuir pelo menos 1 (uma) interface que possibilite comunicação com acessório externo 

para configuração local (RS 232, USB ou Ethernet); 

 

 

 

 

2.1.16 Deverão ser fornecidas as seguintes informações:  

 

- Posição, em coordenadas UTM-Sistema SAD-69 - 23s, WGS 84 ou SIRGAS 2000;  

- Velocidade, em km/h; 

- Direção; 

- Distância percorrida; 

- Leitura de RPM; 

- Data e Hora; 

- Identificador único do equipamento; 

- Indicação da fonte de alimentação: bateria externa (veículo) ou interna (GPS); 

- Estado do motor: ligado ou desligado; 

- Estado de movimentação do veículo: parado ou em movimento; 

- Nível da carga da bateria interna, no caso de desconexão com a alimentação externa; 

 

2.1.17 Deve enviar alarmes ou indicações de: velocidade,  perda da alimentação e/ou perda do sinal de GPS; 

 

2.1.18 Deve possuir detector de “JAMMING”. 

 

2.1.19 Possibilidade de alterar remotamente parâmetros operacionais e configurações do AVL; 

 

2.1.20 Deve permitir transmissão de dados por protocolo TCP.  

 

2.1.21 Deve possuir bateria interna; 

 

2.1.22 Deve conter sensor eletrônico de movimento conhecido como “acelerômetro” com 3 eixos;  
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2.1.23 Deverá possuir pelo menos  01 (uma) entrada; 

 

2.1.24 Deve possuir pelo menos 01 (uma) saída; 

 

2.1.25 Para fins de execução de auditoria em viaturas, por parte da CONTRATANTE, a CONTRATADA 

deverá fornecer: 

 

2.1.25.1 Cinco (05) conjuntos com todas as ferramentas necessárias à instalação, desinstalação e 

verificação de fraudes nos módulos embarcados; 

 

2.1.25.2 Duzentos (200) lacres invioláveis, idênticos aos utilizados na instalação inicial, com 

codificação alfanumérica única para cada lacre. 

 

 

 

 

 

2.2 Dos links de transmissão de dados e da integração da solução AVL com o GEOSITE 

 

 

A CONTRATADA deverá fornecer o protocolo para decodificação dos dados transmitidos e recebidos 

e prestar todo o suporte técnico necessário à equipe da Assessoria Técnica do SIDS - ATSIDS - responsável 

pelo desenvolvimento da integração entre a solução AVL e o sistema de monitoramento já existente no 

datacenter do SIDS, denominado GEOSITE. 

 

Assim sendo, a solução deverá ser entregue pela CONTRATADA devidamente instalada, configurada 

e integrada junto ao GEOSITE. 

  

Também faz parte do processo de integração da solução a configuração dos links de transmissão e 

recepção dos dados, compostos por APNs privadas contratadas junto às operadoras de telefonia às quais 

pertencem os chips de dados a serem fornecidos pela PMMG, a fim de garantir o sigilo e a segurança das 

informações trafegadas. Estes links deverão ser de exclusivo acesso da CONTRATANTE, não podendo ser 

acessados pela CONTRATADA ou suas representantes.  

 

A integração com o GEOSITE, instalação dos links e configuração das APN deverão ocorrer em até 

45 dias após a assinatura do contrato.  
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2.3 Dos chips SIMCARD 

 

 

2.3.1 O fornecimento dos “chips” sim card ficará a cargo da PMMG. Entretanto, a instalação dos “chips” sim 

card ficará a cargo da CONTRATADA.  

 

2.3.2 A CONTRATADA também deverá manter controle da instalação destes “chips” repassando a 

CONTRATANTE uma relação que vincule o IMEI e o número de cada “chip” ao número de identificação do 

módulo AVL, chassi da viatura onde foi instalado e número sequencial do lacre inviolável. 

 

 

3 DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 

 

 

3.1 A CONTRATADA será responsável por fornecer todos os serviços, equipamentos, acessórios, periféricos, 

conectores, cabeamento e quaisquer outros materiais que forem necessários à instalação física da solução 

AVL nos veículos viaturas. De igual maneira, a CONTRATADA será inteiramente responsável por fornecer e 

configurar toda a solução de transmissão e recepção dos dados, disponibilizando-os à CONTRATANTE, 

devendo para tanto efetuar: 

 

3.1.1 Montagem, fixação, eventuais configurações e energização do módulo nas viaturas; 

 

3.1.2 Instalação, configuração e customização de todos os equipamentos destinados à integração ao 

ambiente computacional denominado Geosite, de responsabilidade da CONTRATANTE, destinado ao 

monitoramento dos veículos, incluindo os links de dados e APNs; 

 

3.1.3 Instalação de software(s) eventualmente necessários em equipamentos para o perfeito 

funcionamento da solução; 

 

3.2 A CONTRATADA deverá repassar à CONTRATANTE o diagrama da montagem e instalação dos 

equipamentos e acessórios de acordo com cada marca/modelo de veículo; 

 

3.3 O equipamento deverá permanecer alimentado pela bateria do veículo enquanto este se encontrar 

desligado. A exemplo do módulo, todo o cabeamento necessário deverá ser instalado em local sigiloso e de 

difícil acesso a ser validado pela equipe responsável pela emissão do termo de aceitação. 

 

3.4 A instalação dos equipamentos deve observar as exigências do fabricante dos veículos onde serão 

instalados, conforme normas vigentes aplicáveis, utilizando para tanto chicotes elétricos independentes, 

quando cabível. 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 

103/121 

 

 

 
 

Em resumo, os equipamentos e materiais que compõem a solução devem ser fornecidos montados, 

totalmente conectados, ensaiados, configurados e prontos para operação, incluindo os acessórios, materiais 

de instalação, hardwares, softwares de programação e supervisão/gerenciamento. 

 

 

4 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, SUPORTE E TREINAMENTO 

 

 

4.1 Atendimento, Garantia e Suporte Técnico  

 

 

4.1.1 A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pela garantia, atendimento, suporte e 

assistência técnica de todos os materiais e equipamentos que compõem a solução completa AVL/GPS, nos 

prazos e condições previstos no Edital; 

 

4.1.2 O suporte e a assistência técnica compreenderão o conserto, substituição de peças, correções e 

quaisquer ajustes necessários, isentando a CONTRATANTE de quaisquer ônus relativos à mão de obra, 

fretes e taxas durante todo o período contratual; 

 

4.1.3 Caso haja substituição do equipamento, esta informação deverá ser repassada imediatamente para 

a CONTRATANTE mediante canal de comunicações a ser estabelecido junto a CONTRATADA. 

 

4.1.4 Embora previsto no item “Dos treinamentos”, é obrigação da CONTRATADA, sempre que 

disponibilizado pelo fabricante da solução, atualizar, gratuitamente durante o período contratual, os eventuais 

firmwares e softwares de todos os equipamentos que compõem a solução.  

 

 

4.2  Dos treinamentos 

 

4.2.1 A CONTRATADA deverá ministrar treinamento técnico para um grupo de até 10 pessoas, em até 45 

dias contados a partir do recebimento definitivo pela CPARM da PMMG. O treinamento deverá contemplar os 

seguintes requisitos: 

 

4.2.1.1 Teoria de funcionamento, incluindo a configuração dos links de transmissão e recepção dos 

dados; 

 

4.2.1.2 Processo de integração da solução ao GEOSITE; 
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4.2.1.3 Instalação e desinstalação (completas) de todos os componentes nos modelos de viaturas 

nos quais os equipamentos serão instalados; 

 

4.2.1.4 Prática de operação, explorando todos os recursos do AVL; 

4.2.1.5 Material didático individual e em português, incluindo os diagramas da montagem e instalação 

dos módulos AVL e seus acessórios de acordo com cada marca/modelo de veículo; 

 

4.2.1.6 Atualizações de software e firmware; 

 

4.2.2 A CONTRATADA também deverá ministrar treinamento operacional para um grupo de até 20 

pessoas, em até 45 dias contados a partir do recebimento definitivo pela CPARM da PMMG. O treinamento 

deverá abordar a prática de operação, explorando todos os recursos do AVL. A critério da CONTRATANTE, 

este treinamento poderá ser ministrado em conjunto com um profissional da mesma, responsável pela 

integração com o GEOSITE, visto que alguns aspectos de operação da solução serão de conhecimento mais 

aprofundado do citado profissional; 

 

4.2.3 Ficará a cargo da CONTRATANTE a disponibilização dos locais onde ocorrerão os treinamentos. 

Entretanto, todo e qualquer outro recurso necessário à instrução ficará a cargo da CONTRATADA. A 

CONTRATANTE se reserva ainda o direito de requisitar a ocorrência de novos treinamentos caso entenda 

que a transferência de conhecimento não tenha ocorrido de forma satisfatória.  

 

 

5 REQUISITOS  E ITENS COMPLEMENTARES 

 

 

5.1 As empresas licitantes deverão entregar à Comissão de Licitação, juntamente com a PROPOSTA DE 

PREÇO: 

 

5.1.1 Catálogos e/ou datasheets do produto ofertado e quaisquer outros documentos originais do fabricante 

da solução que comprovem o atendimento às presentes especificações. A CONTRATANTE se reserva o 

direito, caso julgue necessário, de requisitar documentos complementares e/ou realizar diligências para 

verificar o atendimento ao especificado. A apresentação da citada documentação não dispensa, em hipótese 

alguma, a avaliação da técnica da solução para recebimento definitivo do objeto; 

 

5.1.2 Carta na qual o fabricante, a licitante e suas eventuais parceiras se comprometem integralmente a 

manter o sigilo de todas as informações afetas à instalação dos equipamentos e garantir a transmissão dos 

dados solicitados neste termo exclusivamente aos locais determinados pela PMMG, sob pena de 

responsabilização nos termos da legislação vigente. 
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ANEXO V - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL PARA VEÍCULOS  

 

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; 

  2.1.2.3 Categoria: AlInGaP;  

2.2 Sinalizador acústico 
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 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 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 
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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:  

 4.1.1 catálogo e/ou prospecto do sinalizador redigido em língua portuguesa;  

 4.1.2 declaração emitida pelo fabricante dos leds informando que o produto atende às especificações 

acima descritas;  

 4.1.3 documentos de que os led`s deverão possuir garantia mínima de 05 (cinco) anos do fabricante 

do sinalizador;  

 4.1.4 laudo 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);  

 4.1.5 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;  

 4.1.6  registro da pessoa jurídica no CREA do domicilio ou sede da licitante, onde conste o nome do 

profissional responsável técnico, dentro da validade;   

 4.1,7 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); 

 4.1.8 atestado de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto licitado; e 

 4.1.9 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. 

 

 

 

 

ANEXO VI - -ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL COORDENAÇÃO 

ESTRATÉGICA 

 

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 
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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.  

 

 

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 frequência Interferência), especialmente quando o transceptor estiver 

recebendo ou transmitindo mensagens ou dados.  

 

5 GARANTIA 

Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. 
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6 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 Oferecer assistência técnica autorizada em todo o Estado de Minas Gerais. 

 

 

 

 

 

ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO DE PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO MÓVEL DIGITAL 

P25 EM VIATURAS DESCARACTERIZADAS DA PMMG.  

 

1. Especificações Gerais: 

 

 

1.1. A predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital P25, marca TAIT, modelo TM9400, 

será de responsabilidade do fornecedor de viatura. Tal predisposição inclui o fornecimento e 

instalação de: suporte de rádio, suporte de microfone, cabo de alimentação, antena VHF, e antena 

de GPS;  

 

1.2. Antes da instalação seriada dos itens de predisposição para instalação de rádio móvel, a contratada 

deverá apresentar protótipo ao Centro de Tecnologia em Telecomunicações da PMMG para prévia 

aprovação;  

 

 

1.3. Em cada viatura deverá ser instalada uma antena VHF aprovada pelo fabricante do rádio, mediante 

comprovação, tipo monopolo vertical, de ¼ (um quarto) de onda, com ganho mínimo unitário 0 dB, 

com base de fixação ao teto da viatura por meio de furação adequada. A antena deverá possuir 

acabamento emborrachado na cor preta para uso em veículos descaracterizados, simulando antena 

padrão veicular de recepção FM. A antena deve possuir cabo coaxial com comprimento suficiente 

para percorrer o traçado necessário da base da antena até o local de instalação do suporte do rádio 

móvel. O cabo de RF deverá possuir sobra de 40 (quarenta) centímetros de modo a permitir futuras 

manutenções, a sobra de cabo deverá estar fixada de forma adequada. O conector de RF deverá 

ser apropriado ao modelo de rádio e ser montado de forma correta, de modo que o pino “vivo” seja 

fixado ao cabo por meio de solda; 

 

1.4. Instalação da antena de GPS do rádio móvel marca TAIT, modelo TM9400, com conectores e cabos 

apropriados. A antena de GPS deverá ser instalada em local discreto, impedindo sua identificação 

visual. O local de instalação deverá ser aprovado pelo Centro de Tecnologia em Telecomunicações; 
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1.5. A viatura deverá possuir cabo de alimentação CC (corrente contínua) interligando o rádio móvel à 

bateria da viatura. A instalação deverá seguir normas de segurança, evitando sua exposição a 

temperaturas elevadas, arestas cortantes e partes móveis que venham a danificar o cabo ao longo 

do tempo. Deverá ser instalado dispositivo de proteção (fusível) contra sobrecorrente, dimensionado 

conforme características do rádio móvel. O cabo de alimentação deverá possuir terminal apropriado 

para conexão com os pólos da bateria e conector adequado para alimentação do rádio móvel da 

marca TAIT modelo TM9400. O cabo de alimentação deverá possuir sobra de 40 (quarenta) 

centímetros de modo a permitir futuras manutenções, sobra de cabo deverá estar fixada de forma 

adequada; 

 

1.6. No interior da viatura, em local discreto, deverá ser instalado suporte de microfone e suporte de 

fixação do rádio para o rádio móvel marca TAIT modelo TM9400. Os suportes deverão ser instalados 

em local apropriado e discreto. O local de fixação dos suportes deverá ser aprovado pelo Centro de 

Tecnologia em Telecomunicações. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII - ESPECIFICAÇÃO TECNICA BASE COMUTÁRIA MÓVEL – SISTEMA DE CFTV PARA BCM  

 

. OBJETIVO  

O objetivo desta especificação técnica é estabelecer critérios para aquisição de CFTV para Base Comunitária 

Móvel.  

 

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, 01 (um) gravador de vídeo veicular (NVR – Network Video 

Recorder ou DVR – Digital Video Recorder e 01 (um) monitor para visualização das imagens do CFTV, dentro 

da BCM. 

As imagens serão armazenadas no gravador veicular, que deverá ser afixado no veículo. O cabeamento até 

as câmeras e o 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.  
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3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DOS EQUIPAMENTOS  

 

3.1. CÂMERA FIXA  

3.1.1. Câmera do tipo dome, de preferência na cor branca; 

3.1.2. Resolução mínima: WD1 ou 960H, podendo ser analógica ou digital, desde que compatível com o 

DVR/NVR especificado neste documento;  

3.1.3. Própria para uso em ambiente 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;  

3.1.4. Lente de no máximo 4 mm;  

3.1.5 Para cada câmera deverá ser fornecido no mínimo 10 m de cabeamento, com os devidos conectores, 

necessários à instalação no veículo; 

3.1.6. 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;  

3.1.7. Garantia mínima contra defeitos de fabricação e desgaste de mecanismos: 24 meses. 

 

3.2. GRAVADOR DE VÍDEO  

3.2.1. Gravador de vídeo do tipo veicular, podendo ser DVR (Digital Video Recorder) ou NVR (Network Video 

Recorder);  

3.2.2. Deverá ser compatível com todas as câmeras especificadas neste documento, e do mesmo fabricante;  

3.2.3. Possibilidade de atendimento para 6 (seis) câmeras analógicas ou IP, utilizando um ou mais 

equipamentos. A resolução mínima por canal deverá ser de WD1 simultaneamente. A configuração final do 

equipamento deverá estar no mínimo com 12FPS para cada câmera;  

3.2.4. Deverá preservar a resolução das câmeras em todos os canais e simultaneamente;  

3.2.5. Deverá permitir a reprodução simultânea de todos os canais, incluindo pausa, parada e retrocesso sem 

parar a gravação;  

3.2.6. Compressão da imagem em H.264;  

3.2.7. Deverá suportar disco rígido de no mínimo 480 GB (deverá estar incluso), sendo compatível com o 

equipamento oferecido;  

3.2.8 Deverá possuir saída para o monitor especificado neste edital, pode ser utilizado, caso haja necessidade 

um adaptador (que deverá ser fornecido); 

3.2.9. Deverão ser fornecidos todos os materiais/equipamentos necessários à instalação e funcionamento da 

solução, incluindo switch para conexão das câmeras, caso o equipamento seja do tipo NVR, e não possua 

porta para todas as câmeras;  

3.2.10. Temperatura de operação -10°C a 50°C;  

3.2.11. Alimentação: 12 a 24 Vdcc;  

3.2.12. Deverá possuir uma porta de rede Ethernet (10/100baseT ou superior), que permita integração com 

outros sistemas, para envio e recebimento de imagens;  

3.2.13. Deverá possibilitar conexões através de Wi-Fi, 3G e GPS;  
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3.2.14. 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;  

3.2.15. Garantia mínima contra defeitos de fabricação e desgaste de mecanismos: 24 meses. 

 

 

3.3. MONITOR LED 19’’  

3.3.1. Tecnologia: LED, 19’’;  

3.3.2. Entrada compatível com NVR ou DVR especificado neste documento;  

3.3.3. Resolução HD (1280 x 720 pixels) ou superior; com tela widescreen (16:9);  

3.3.4. Com suporte próprio para acomodação em bancada;  

3.3.5. Com suporte padrão (sem articulação/tipo fixo) para fixação em parede, que deverá ser apresentado à 

PMMG para aprovação, antes do fornecimento;  

3.3.6. Deverá acompanhar bolsa (similar a uma bolsa para notebook, nas devidas proporções) para 

acondicionamento do monitor 19’’ e dos 2 (dois) suportes, revestida com espuma própria para evitar danos 

ao equipamento durante o transporte veicular;  

3.3.7. Garantia de 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 fornecidos pela CONTRATADA todos os cabos, conectores e demais 

materiais/equipamentos necessários à 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;  

4.1.9. Não é necessário fixação do monitor em bancada ou parede, apenas o fornecimento de suportes 

especificados neste documento, pois serão utilizados conforme necessidade da Contratada. Após utilização, 

o monitor e os suportes serão acondicionados na bolsa de proteção especificada neste documento;  

4.1.10. 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;  

4.1.11. 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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4.1.12. 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;  

4.1.13. Toda a rede elétrica para funcionamento do CFTV deverá ser entregue pronta para uso, inclusive a 

tomada para alimentação do monitor 19’’;  

4.1.14. A empresa deverá deixar instalado um cabo de rede entre o teto da viatura (externo) e o local de 

instalação dos equipamentos; 

4.1.15. A Contratada deverá entregar todo sistema de CFTV instalado, configurado e em funcionamento, 

sendo responsabilidade da mesma o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, ainda 

que não previstos neste documento.  

 

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.  

 

 

Descrição  Quantidade 

Câmera fixa veicular (analógica ou IP) 06 

Gravador de vídeo veicular (DVR ou NVR) com SSD de 480 GB (mínimo) 01 

Cabeamento para conexão das câmeras ao gravador de vídeo (dados e 
alimentação) 

60 m 

Monitor 19’’ com suportes e bolsa 01 

Inversor 01 
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1.1. 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 IX - Especificação de predisposição para instalação de rádio móvel digital P25 em viaturas 
CARACTERIZADAS da PMMG.  
 
 
1 Especificações Gerais: 

 

1.1. A predisposição para instalação de rádio transceptor móvel digital P25, marca TAIT, modelo TM9400, 

será de responsabilidade do fornecedor de viatura. Tal predisposição inclui o fornecimento e 

instalação de: suporte de rádio, suporte de microfone, cabo de alimentação, antena VHF, e antena 

de GPS;  

 

1.2. Antes da instalação seriada dos itens de predisposição para instalação de rádio móvel, a contratada 

deverá apresentar protótipo ao Centro de Tecnologia em Telecomunicações da PMMG para prévia 

aprovação;  

 

 

1.3. Em cada viatura deverá ser instalada uma antena VHF original do rádio ou aprovada pelo fabricante 

mediante comprovação, tipo monopolo vertical, de ¼ (um quarto) de onda, com ganho mínimo 

unitário 0 dB, com base de fixação ao teto da viatura por meio de furação adequada. A antena deverá 

possuir cabo coaxial com comprimento suficiente para percorrer o traçado necessário da base da 
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antena até o local de instalação do suporte do rádio móvel. O cabo de RF deverá possuir sobra de 

40 (quarenta) centímetros de modo a permitir futuras manutenções, a sobra de cabo deverá estar 

fixada de forma adequada. O conector de RF deverá ser apropriado ao modelo de rádio e ser 

montado de forma correta, de modo que o pino “vivo” seja fixado ao cabo por meio de solda; 

 

1.4. Instalação da antena de GPS do rádio móvel marca TAIT, modelo TM9400, com conectores e cabos 

apropriados. A fixação da antena de GPS deverá ser no teto da viatura por meio de furação 

adequada. 

 

 

1.5. A viatura deverá possuir cabo de alimentação CC (corrente contínua) interligando o rádio móvel à 

bateria da viatura. A instalação deverá seguir normas de segurança, evitando sua exposição a 

temperaturas elevadas, arestas cortantes e partes móveis que venham a danificar o cabo ao longo 

do tempo. Deverá ser instalado dispositivo de proteção (fusível) contra sobrecorrente, dimensionado 

conforme características do rádio móvel. O cabo de alimentação deverá possuir terminal apropriado 

para conexão com os pólos da bateria e conector adequado para alimentação do rádio móvel da 

marca TAIT modelo TM9400. O cabo de alimentação deverá possuir sobra de 40 (quarenta) 

centímetros de modo a permitir futuras manutenções, sobra de cabo deverá estar fixada de forma 

adequada. 

 

1.6. No interior da viatura, preferencialmente no painel, deverá ser instalado suporte de microfone e 

suporte de fixação do rádio para o rádio móvel marca TAIT modelo TM9400. Os suportes deverão 

ser instalados em local apropriado que favoreça o acesso e manuseio dos equipamentos. O local de 

fixação dos suportes deverá ser aprovado pelo Centro de Tecnologia em Telecomunicações. 

 

 

 

ANEXO X- Especificações complementares da viatura caminhoneta para transporte de cães  
 
 

DESENHOS E DETALHES 

Os desenhos serão fornecidos pela PCMMG. 
 

 
Veículo 01 
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RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência, que corresponde a aquisição de 
veículos e viaturas, bem como rádios transceptores, para constar como anexo ao edital. 
 

Em:  

 
Natacha Grasiele Silva Franco 

Coordenação de Frota/ Núcleo de Serviços Administrativos/CSC 
 

 
 
 
APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Declaro que estou de acordo com o Termo de Referência. 

(CHEFIA IMEDIATA) 

 

Em:  

 

 
Rodrigo Ferreira Matias 

Gestor do Núcleo de Serviços Administrativos/CSC 
 

 

 

AUTORIDADE COMPETENTE 

Aprovo o presente Termo de Referência, bem como estou de acordo com todas as informações prestadas 

nas declarações e assinaturas acima, e AUTORIZO a abertura do processo licitatório oriundo do presente 

termo de referência criado por esta unidade. 

 

Em:  

 

 

 

 

 
Dagmar Maria Pereira Soares Dutra  

Subsecretár ia do Centro de Serviços Compart i lhados/ CSC 
 
 


