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AUDIENCIA PÚBLICA – AQUISIÇÃO DE VIATURAS, AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS  

RESPOSTAS A SUGESTÕES/QUESTIONAMENTOS 
 
 

RESPOSTAS EFETIVADAS PELA ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DIRETORIA CENTRAL DE 
ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA/SUBSECRETARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS/SEPLAG SUBSIDIADAS PELAS MANIFESTAÇÕES DAS 
EQUIPES TÉCNICAS DA PMMG, PCMG, CBMMG, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. 
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1 

REV BRAZIL – 
ADAPTAÇÃO 

VEICULAR 
LTDA 

LOTE 1 – 
1392611 - 
VIATURA 

CAMINHONETE 

3 GPS/ AVL 

Consta; 
GPS/AVL localizador, conforme Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de 
encaixe de aperto rápido; 
Sugerimos alteração para: 
GPS/AVL localizador, conforme anexo;  
Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido; 
Com o acréscimo dos itens iluminados. 
 
Argumentação: Acreditamos que por alguma razão alheia à vontade da SEPLAG MG, foi 
suprimido “anexo;”. 

A especificação do item será alterada 
no Edital conforme sugestão, ou seja: 
o texto será retificado, tendo em vista 
o erro existente na minuta do Termo 
de Referência. 
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2 

REV BRAZIL – 
ADAPTAÇÃO 

VEICULAR 
LTDA 

LOTE 3 –
1392662 - 

VIATURA COM 
CELA - TIPO: 
UTILITARIO 

(SUV) 

6 

COMPARTIM
ENTO 

TRANSPORTE 
DE DETIDOS 

Consta; 
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). 
Sugerimos alteração para: 
Compartimento para transporte de detidos 
O veículo deverá possuir porta malas com volume mínimo de 400 litros até a parte inferior 
dos vidros traseiros e com o banco traseiro não rebatido, para que se possa realizar a 
montagem do respectivo compartimento de transporte de preso (cela). 
Com o acréscimo dos itens iluminados. 
 
Argumentação: 
Uma vez que os veículos do tipo SUV, SW, Monovolume, Perua, etc., ou seja, “Camionetas” 
(Conforme CTB – “CAMIONETA - veículo misto destinado ao transporte de passageiros e 
carga no mesmo compartimento.”.), possuem várias capacidades de porta malas (banco 
traseiro normal: até o vidro e até o teto; banco traseiro rebatido: até o vidro e até o teto), é 
necessário definir como a capacidade volumétrica definida é considerada. 

A descrição contida na minuta do 
Termo de Referência atende 
tecnicamente a demanda do(s) 
Órgão(s), motivo pelo qual será 
mantida no Edital. 

3 

REV BRAZIL – 
ADAPTAÇÃO 

VEICULAR 
LTDA 

LOTE 4 –
1580353 - 

VIATURA COM 
CELA - TIPO: 

CAMINHONETE 
CABINE DUPLA 

COM CELA 

8, 9 

COMPARTIM
ENTO 

TRANSPORTE 
DE DETIDOS 

Consta; 
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). 

Divisória para o compartimento de 
transporte de equipamentos: a 
descrição contida na minuta do Termo 
de Referência atende tecnicamente a 
demanda do(s) Órgão(s), motivo pelo 
qual será mantida no Edital. 
 
Revestimento do compartimento de 
transporte de detidos: a especificação 
do item será alterada conforme 
sugestão, ou seja: o trecho 
correspondente não constará da 
especificação do item no Edital. 
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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. 
Sugerimos alteração para: 
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). 
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. (continua...) 
Com a supressão dos itens taxados e iluminados. 
 
Argumentação: 
Acreditamos que o Compartimento de Detidos descrito aqui, não seja do tipo: 2/3 traseiros 
para transporte detidos e 1/3 dianteiro de transporte de equipamentos, os textos 
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indicados a nosso ver, são partes restantes dos textos referente ao “compartimento de 
transporte de equipamentos”, inclusive escrito acima, vide texto em negrito taxado, sendo 
assim recomendamos a remoção do texto taxado. Se o Compartimento Traseiro for do tipo 
“Compartimento para transporte de detidos e equipamentos do tipo 2/3 – 1/3”, o 
descritivo precisa ser complementado com diversos outros itens referente ao 
“Compartimento de transporte de equipamentos”. 

4 

REV BRAZIL – 
ADAPTAÇÃO 

VEICULAR 
LTDA 

LOTE 7 – 
1472747 - 
VIATURA 

ONIBUS/MICR
OONIBUS - 

NUMERO DE 
LUGARES: 

MINIMO 45 
LUGARES 

(INCLUIDO O 
MOTORISTA) 

16 
SINALIZAÇÃO 

VISUAL 

Consta; 
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; 
Sugerimos alteração para: 
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; 
Com a supressão dos itens taxados e iluminados. 
 
Argumentação: 
Sugerimos remover o texto tachado devido a não ser mencionado “lente semi-esférica” em 
todo texto acima. 

A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: o trecho 
correspondente não constará da 
especificação do item no Edital. 
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5 

REV BRAZIL – 
ADAPTAÇÃO 

VEICULAR 
LTDA 

LOTE 8 – 
1392590 - 
VIATURA 

ONIBUS/MICR
OONIBUS - 

NUMERO DE 
LUGARES: 

MINIMO 27 
LUGARES 

18 
SINALIZAÇÃO 

VISUAL 

Consta; 
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; 
Sugerimos alteração para: 
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; 
Com a supressão dos itens taxados e iluminados. 
 
Argumentação: 
Sugerimos remover o texto tachado devido a não ser mencionado “lente semi-esférica” em 
todo texto acima. 

A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: o trecho 
correspondente não constará da 
especificação do item no Edital. 

6 

REV BRAZIL – 
ADAPTAÇÃO 

VEICULAR 
LTDA 

LOTE 16 – 
1583735 - 
VIATURA 

CAMIONETA - 
CARROCERIA: 

FECHADA 
ADAPTADA 

PARA 

31 

MODIFICAÇÃ
O ESPECIAL 

PARA 
TRANSPORTE 

DE CÃES 

Consta; 
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; 
Sugerimos alteração para: 
A estrutura metálica deverá ser de tubos de aço SAE 1010/1020 com espessura de parede 
de 2,0 mm, revestimento em chapas de aço SAE 1010 com espessura de parede de 2,0 em 

Espessura de parede de 2,0 mm: O 
profissional que desenvolveu o 
projeto de adaptação para o 
transporte de cães dimensionou a 
espessura das chapas com objetivo de 
fornecer mais segurança aos animais 
que seriam transportados e também 
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TRANSPORTE 
DE CAES; 

CABINE: DUPLA 

torno de 1,0 mm, sendo lisas ao centro e perfuradas nas extremidades, com diâmetro em 
torno de 2,0 mm 1,0 cm; 
Com o acréscimo dos itens iluminados. 
Com a supressão dos itens taxados e iluminados. 
 
Argumentação: 
Acreditamos que a solicitação de “espessura de parede de 2,0 mm” refere-se à “A estrutura 
metálica...de tubos” e não à “revestimento em chapas de aço”, para o revestimento 
sugerimos uma espessura em torno de 1,0 mm. Também acreditamos que furos com 2,0 
mm de diâmetro, sejam muito pequenos, recomendamos que as aberturas para ventilação 
sejam em torno de 1,0 cm, ou seja, 10 mm. 

evitar com que a estrutura se 
deformasse com facilidade. Logo, o 
texto sugerido pela empresa "em 
torno de 1,0 mm" não atende ao 
projeto. Contudo, fora inserida uma 
tolerância: "espessura de parede 
entre 1,8 e 2,0 mm".  
 
Diâmetro dos furos da chapa: A 
especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: o texto 
será alterado no Edital para: com 
diâmetro em torno de 1,0 cm (10 
mm). 

7 

REV BRAZIL – 
ADAPTAÇÃO 

VEICULAR 
LTDA 

LOTE 16 - 
1583735 

32 

SINALIZAÇÃO 
ACÚSTICO-

VISUAL/ 
PREDISPOSIÇ

ÃO PARA 
RÁDIO 

TRANSCEPTO
R 

Consta; 
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 

A especificação do item será alterada 
no Edital, conforme sugestão, para 
fins de padronizar as descrições, ou 
seja: as especificações do conjunto 
sinalizador acústico visual, da 
predisposição para rádio transceptor e 
dos equipamentos sinalizador acústico 
serão detalhadas no anexo ao edital, 
conforme mencionado na descrição 
do item. 
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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; 
 
Sugerimos as alterações abaixo: 
1 – Conjunto sinalizador acústico-visual conforme edital; 
Com o acréscimo dos itens iluminados. 
2 – Predisposição para rádio transceptor conforme edital; 
Com o acréscimo dos itens iluminados. 
3 – 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 
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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; 
Com a supressão dos itens taxados e iluminados. 
 
Argumentação: 
1 – Sugerimos anexar ao texto “conforme edital”, ficando similar ao descrito nos outros 
lotes; 
2 – Sugerimos anexar ao texto “conforme edital”, ficando similar ao descrito nos outros 
lotes; 
3 – Sugerimos a remoção do descritivo da sinalização existente no Lote, devido a já existir 
Anexo de Sinalização visual e acústica anexa ao edital. 

8 

REV BRAZIL – 
ADAPTAÇÃO 

VEICULAR 
LTDA 

LOTE 17 – 
1585800 - 
VIATURA 

CAMINHAO - 
CARROCERIA: 
ABERTA EM 

MADEIRA OU 
METALICA 
SISTEMA 

34 
SINALIZAÇÃO 

ACÚSTICO-
VISUAL 

Consta; 
Sinalizador Giroflex e sirene 
Conforme especificação do edital. 
Sugerimos alteração para: 
Sinalizador Giroflex e sirene 
Conforme especificação do edital. 
A supressão dos itens taxados e iluminados. 
 

A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: o trecho 
correspondente não constará da 
especificação do item no Edital. 
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MUNCK Argumentação: 
Sugerimos a remoção dos textos taxados, devido ao Sinalizador já ser pedido 11 linhas 
acima conforme abaixo: 
Conjunto sinalizador acústico visual, conforme Edital; 

9 

REV BRAZIL – 
ADAPTAÇÃO 

VEICULAR 
LTDA 

LOTE 18 – 
1566393 - 
VIATURA 
FURGAO - 

CARROCERIA: 
FECHADA,ADAP

TADA COMO 
BASE 

COMUNITARIA 
MOVEL 

38, 
39 

ESPECIFICAÇÃ
O BASE 

COMUNITÁRI
A 

Sugerimos remover os textos baixo taxados e iluminados, pois eles constam no ANEXO VIII 
da TR, conforme solicitado logo abaixo dos mesmos como segue “Instalação de 
Equipamentos do Sistema de CFTV em Base Comunitária Móvel, conforme Edital.” 
Argumentação: 
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; 

A especificação do item será 
adequada no Edital para ficar 
equivalente ao conteúdo do Anexo 
VIII. 
Como os equipamentos serão 
adquiridos com o veículo eles não 
serão retirados da especificação do 
item. 
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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; 
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 
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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; 
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LOTE 20 – 
1454412 - 

AMBULANCIA - 
PORTE: 

PEQUENO 
PORTE; AR 

CONDICIONAD
O NA CABINE E 

SALAO; 
FINALIDADE: 

SIMPLES 
REMOCAO, 

TIPO A 

43 
SINALIZAÇÃO 

ACÚSTICO-
VISUAL 

Consta; 
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. 
Sugerimos alteração para: 
Sinalizador Acústico Visual conforme edital; 
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; 

As descrições constantes do anexo 
referem-se às viaturas policiais 
constantes de outros itens. A 
descrição para o item 20 é específica 
para ambulâncias. Logo, não ocorrerá 
a supressão do trecho, conforme 
sugerido. 
 
Esclarecimento: 
Devido à inclusão de hardware de 
rastreamento, o item 1454412 será 
substituído pelo veículo de código 
1593781, a qual terá as alterações 
acatadas. 
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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. 
(Continua...) 
Com o acréscimo dos itens iluminados. 
Com a supressão dos itens taxados e iluminados. 
 
Argumentação: 
1 – Sugerimos anexar ao texto “conforme edital”, ficando similar ao descrito nos outros 
lotes; 
2 – Sugerimos a remoção do descritivo do sinalização existente no Lote, pois existe Anexo 
de Sinalização visual e acústica anexa ao edital. 
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LOTE 20 - 
1454412 

43 
SALÃO DE 

AMBULÂNCIA 

Também consta; 
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; 
Sugerimos alteração para: 
Deverá ter o piso, o teto e 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 

Revestimento Interno: 
A especificação foi adequada para o 
edital, de forma a equivaler-se ao 
disposto na NBR 14561/00, já 
referenciada na minuta do Termo de 
Referência. 
 
Banco para acompanhantes:  
A especificação do banco fora 
adequada para o edital, o qual exigirá 
a capacidade mínima de dois 
acompanhantes. 
 
Esclarecimento: 
Devido a inclusão de hardware de 
rastreamento, o item 1454412 será 
substituído pelo veículo de código 
1593781, a qual terá as alterações 
acatadas. 
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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 dois acompanhantes com encosto de cabeça, revestidos em courvin 
automotivo e, com cinto de segurança; 
Com o acréscimo dos itens iluminados. 
 
Argumentação: 
1 – “o piso, o teto e” – Sugerimos a colocação de “o piso, o teto e”, pois nada é falado 
sobre o revestimento destas partes. 
2 – “dois acompanhantes” – Sugerimos a colocação de “dois”, e levar para o plural a 
palavra “acompanhantes”, pois como está pode-se entender que só haverá um banco na 
parte traseira da ambulância. 
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ANEXO III - 
ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA 
SINALIZADOR 

ACÚSTICO-
VISUAL PARA 

MOTOCICLETAS 

96 
SINALIZAÇÃO 

VISUAL 

Consta; 
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. 
Sugerimos alteração para: 
2.2.3 O sinalizador visual frontal superior: deverá ter 02 (duas) unidades, na cor vermelho-
rubi, em formato triangular ou circular, fixados nas hastes dos retrovisores, com aro de 
acabamento na cor preta. 
Argumentação: 
Sugerimos que seja permitido também a utilização do formato circular para homogeneizar 
a forma dos sinalizadores dianteiros. 

A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: o formato 
do sinalizador visual frontal superior 
poderá ser triangular ou circular. 
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VEICULAR 
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ANEXO V - 
ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA DO 
SINALIZADOR 

ACÚSTICO-
VISUAL PARA 

VEÍCULOS 

105 
SINALIZAÇÃO 

VISUAL 

Consta; 
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; 

A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: o item 
sugerido constará do Edital. 
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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 
(continua...) 
 
Sugerimos alteração para: 
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 
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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; 
2.1.3 Composto por conjunto de, no mínimo, 80 LED’s próprio para iluminação, com 
potência não inferior de 1 W cada Led, 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: 
2.1.3.1 Cor predominante: Vermelho, com comprimento de onda de 620 a 630 nm; 
2.1.3.2 Intensidade luminosa de cada LED vermelho de no mínimo 40 Lumens típico. 
2.1.3.3 Categoria dos LEDs Vermelhos: AlInGaP. 
2.1.3.4 Potência: Não inferior a 1W; 

2.2 Sinalizador acústico 
(Continua...) 
Com o acréscimo dos itens iluminados. 
 
Argumentação: 
Sugerimos mais uma opção. A opção proposta possui: O formato do sinalizador descrito em 
2.1.1, com a utilização do tipo de LED utilizado no sinalizador descrito no item 2.1.2. 
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ANEXO V - 
ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA DO 
SINALIZADOR 

ACÚSTICO-
VISUAL PARA 

VEÍCULOS 

106, 
107 

SINALIZAÇÃO 
VISUAL 

Consta; 
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 
sinalizadores poderão ser instalados na grade e/ou próximo dos faróis e lanternas, neste 

Sinalização complementar:  
A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: o termo 
que remete a determinada marca será 
retirado do Termo de Referência, 
tendo em vista o equívoco observado 
na Minuta. 
 
Lente semi-esférica: 
A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: o trecho 
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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. 
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; 

correspondente não constará da 
especificação do item no Edital. 
 
Declarações e documentos de garantia 
do sinalizador: 
A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: será 
permitido que os documentos citados 
sejam emitidos pelo fabricante e/ou 
distribuidor autorizado. 
 
Tomada e farol de busca:  
A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: o trecho 
correspondente não constará da 
especificação do item no Edital. 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
SUBSECRETARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 

Página 17 de 46 

 

N EMPRESA ITEM 

P
Á

G
IN

A
 

ES
P

EC
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 

Q
U

ES
TI

O
N

A
D

A
 

SUGESTÃO RESPOSTA 

Farol de busca com 10 m de cabo, plug para ligação à tomada de 12 Vcc. 
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. 
Sugerimos alteração para: 
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 
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 e/ou distribuidor autorizado 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 e/ou distribuidor autorizado; 
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 
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equipamentos de sinalização e/ou distribuidor autorizado, 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. 
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. 
(Continua...) 
 
Argumentação: 
1 – Sugerimos remover o texto tachado “QUASAR STROBE OU EXTREME” devido aos nomes 
serem de sinalizadores da marca Rontan 
2 – Sugerimos remover o texto tachado devido a não ser mencionado “lente semi-esférica” 
no texto do item “3 SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR:( LUZES ESTROBO)”. 
3 – Sugerimos adicionar o texto “e/ou distribuidor autorizado”, em 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.5, 
devido a entendermos que os Distribuidores Autorizados também possuem autonomia e 
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qualificação técnica para garantir a especificação do material solicitado à administração 
pública, no caso da REV Brazil, somos Distribuidores Autorizados de um produto importado, 
de reconhecimento internacional, alta qualidade e tecnologia de ponta. 
4 – Perguntamos se “Tomada apropriada para ligação de 12 Vcc” e “Farol de busca com 10 
m de cabo, plug para ligação à tomada de 12 Vcc” realmente fazem parte da 
“ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL PARA VEÍCULOS”? 

15 

REV BRAZIL – 
ADAPTAÇÃO 

VEICULAR 
LTDA 

ANEXO VI - 
ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA DO 
SINALIZADOR 

ACÚSTICO-
VISUAL 

COORDENAÇÃ
O ESTRATÉGICA 

108, 
109 

SINALIZAÇÃO 
ACÚSTICO-

VISUAL 

Consta; 
2.1 Sinalizador luminoso 
Sinalizador visual para advertência com cúpula injetada em policarbonato translúcido, com 
base injetada em ABS de alta resistência. Com base magnética com ventosa de borracha e 
cabo espiralado, com no mínimo 3,5m de comprimento, com plug para ligação no 
acendedor de cigarros.. Equipada com 8 leds de potência (típico), cada um deles emitindo 
45 lumens a 1W. 
Cor: A cúpula deverá ser de cor Vermelho rubi e as lâmpadas de Led na cor vermelha 
2.2 Sinalizador Auxiliar (ESTROBO) 
Sinalização Visual composto por ESTROBO NOS FARÓIS E LANTERNAS (QUASAR STROBE OU 
EXTREME). Kit Estrobo para faróis dianteiros e lanternas traseiras composto por mini 
sinalizadores com 3 Leds de alta potência na cor cristal, selados em formato circular, 
sincronizados face a face, na cor Branca com temperatura de cor de 6500ºK típico, 
capacidade luminosa de no mínimo 350 Lumens para cada mini-sinalizador, tensão de 
aplicação: 12 a 14,7 Vcc, com base de silicone para garantir a estanqueidade dos faróis e 
lanternas onde serão instaladas as mesmas. No caso da forma dos faróis e lanternas não 
permitirem a instalação no seu interior, os mesmos sinalizadores poderão ser instalados na 
grade e/ou próximo dos faróis e lanternas, neste caso, sem lente semi-esférica. 
2.3 Sinalizador Acústico Para Veiculo Velado 
Sinalizador acústico constituído por uma chave seletora, ou momentânea instalada no 
painel do veículo, amplificador com 100 Watts de potência RMS, instalado de modo 
oculto(bagageiro) e uma unidade sonofletora com capacidade de 120 dB @ 1m de 
distância, instalada no compartimento do motor, com 4 tipos distintos de som, SEM 
sistema de megafone/microfone. 
3 DIVERSOS 
3.1. A Licitante Vencedora deverá apresentar por ocasião da analise do protótipo (veículo 

Sinalizador luminoso: 
A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: será 
aceita a base magnética e/ ou com 
ventosa de borracha e cabo 
espiralado. 
 
Sinalizador auxiliar: 
A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: o termo 
que remete a determinada marca será 
retirado do Termo de Referência, 
tendo em vista o equívoco observado 
na Minuta. 
 
Lente semi-esférica: 
A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: o trecho 
correspondente não constará da 
especificação do item no Edital. 
 
Declarações e documentos de garantia 
do sinalizador: 
A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: será 
permitido que os documentos citados 
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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; 
Sugerimos alteração para: 
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 e/ou com ventosa de 
borracha e cabo espiralado, com no mínimo 3,5m de comprimento, com plug para ligação 
no acendedor de cigarros. Equipada com 8 leds de potência (típico), cada um deles 
emitindo 45 lumens a 1W. 
Cor: A cúpula deverá ser de cor Vermelho rubi e as lâmpadas de Led na cor vermelha 
2.2 Sinalizador Auxiliar (ESTROBO) 
Sinalização Visual composto por ESTROBO NOS FARÓIS E LANTERNAS (QUASAR STROBE OU 
EXTREME). Kit Estrobo para faróis dianteiros e lanternas traseiras composto por mini 
sinalizadores com 3 Leds de alta potência na cor cristal, selados em formato circular, 
sincronizados face a face, na cor Branca com temperatura de cor de 6500ºK típico, 
capacidade luminosa de no mínimo 350 Lumens para cada mini-sinalizador, tensão de 
aplicação: 12 a 14,7 Vcc, com base de silicone para garantir a estanqueidade dos faróis e 
lanternas onde serão instaladas as mesmas. No caso da forma dos faróis e lanternas não 
permitirem a instalação no seu interior, os mesmos sinalizadores poderão ser instalados na 
grade e/ou próximo dos faróis e lanternas. , neste caso, sem lente semi-esférica  
2.3 Sinalizador Acústico Para Veiculo Velado 
Sinalizador acústico constituído por uma chave seletora, ou momentânea instalada no 
painel do veículo, amplificador com 100 Watts de potência RMS, instalado de modo 
oculto(bagageiro) e uma unidade sonofletora com capacidade de 120 dB @ 1m de 
distância, instalada no compartimento do motor, com 4 tipos distintos de som, SEM 
sistema de megafone/microfone. 
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: 

sejam emitidos pelo fabricante e/ou 
distribuidor autorizado. 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
SUBSECRETARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 

Página 21 de 46 

 

N EMPRESA ITEM 

P
Á

G
IN

A
 

ES
P

EC
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 

Q
U

ES
TI

O
N

A
D

A
 

SUGESTÃO RESPOSTA 

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 e/ou distribuidor autorizado, com firma reconhecida, 
informando a razão social, endereço completo e telefone de no mínimo 01 (um) ponto de 
assistência técnica no Estado; 
 
Argumentação: 
1 – Sugerimos a inclusão de “e/ou”, pois existem sinalizadores magnéticos sem ventosa no 
mercado, devido a ventosa por vezes atrapalha a fixação magnética. 
2 – Sugerimos remover o texto tachado “QUASAR STROBE OU EXTREME” devido aos nomes 
serem de sinalizadores da marca Rontan 
3 – Sugerimos remover o texto tachado devido a não ser mencionado “lente semi-esférica” 
no texto do item “2.2 Sinalizador Auxiliar (ESTROBO)”. 
4 – Sugerimos adicionar o texto “e/ou distribuidor autorizado”, em “3.1  b)”, devido a 
entendermos que os Distribuidores Autorizados também possuem autonomia e 
qualificação técnica para garantir a especificação do material solicitado à administração 
pública, no caso da REV Brazil, somos Distribuidores Autorizados de um produto importado, 
de reconhecimento internacional, alta qualidade e tecnologia de ponta. 

16 
GENERAL 

MOTORS DO 
BRASIL LTDA 

LOTE 3 – 
1392662 - 

VIATURA COM 
CELA - TIPO: 
UTILITARIO 
(SUV), COM 

CELA 

5, 6 

TIPO DE 
VEÍCULO, 

POTÊNCIA, 
CILINDRADA 

Lote 03 – Propor a alteração conforme abaixo: 
Onde se lê Veículo tipo Utilitário (SUV), pequeno porte com Cela, Alterar para Utilitário 
(SUV ou Monovolume) pequeno porte com Cela 
Onde se lê Potencia mínima 142cv, Alterar para Potencia mínima 111cv 
Onde se lê cilindrada Mínima 1995cc, Alterar para cilindrada mínima 1790cc 
A alteração proposta tem a finalidade de habilitar o veículo tipo Monovolume Chevrolet 
Spin LS 1.8 Flex. (Coluna R7B da Especificação Spin 2017 anexa). Entendemos que estamos 
contribuindo para obter um aumento significativo no número de concorrentes no lote 03 
do referido termo de referência 

Para atendimento do serviço a que se 
destina e tendo em vista os projetos 
da PMMG, as especificidades de 
emprego do veículo, terreno, há 
necessidade da aquisição de veículos 
SUV e não monovolume, portanto o 
item não será alterado. 

17 

HPE 
AUTOMOTOR
ES DO BRASIL 

LTDA. 

LOTE 16 – 
1583735 - 
VIATURA 

CAMIONETA - 
CARROCERIA: 

FECHADA 

31 ILUMINAÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SOLICITADO NO EDITAL 
 
Iluminação interna do veículo com regulagem manual podendo escolher entre “ligado”, 
“ligar ao abrir a porta” e “desligado” e iluminação no porta-malas; 
 

A especificação da iluminação interna 
foi retificada, tendo em vista que 
mencionava incorretamente 
iluminação no porta-malas. O texto do 
Edital será substituído por: iluminação 
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ADAPTADA 
PARA 

TRANSPORTE 
DE CAES 

ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE 
O veículo Pick Up, não possui porta-malas e sim caçamba na qual já consta no edital as 
exigências especificas de adaptação para transporte de cães.  
 
Podemos desconsiderar o termo “iluminação no porta-malas”? 

interna do veículo com regulagem 
manual podendo escolher entre 
“ligado”, “ligar ao abrir a porta” e 
“desligado” e iluminação no 
compartimento de cães. 

18 

HPE 
AUTOMOTOR
ES DO BRASIL 

LTDA. 

LOTE 16 – 
1583735 - 
VIATURA 

CAMIONETA - 
CARROCERIA: 

FECHADA 
ADAPTADA 

PARA 
TRANSPORTE 

DE CAES 

31 BANCO 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SOLICITADO NO EDITAL 
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; 
 
ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE 
Bancos dianteiros individuais com regulagem de distância (para frente ou para trás) e 
inclinação do encosto, (não há inclinação do banco).  
Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e nos assentos laterais do banco traseiro (exceto no 
assento central do banco traseiro), conforme art. 2º da Resolução nº 518 de 29 de janeiro 
de 2015, o qual prevê a não obrigatoriedade na presente data. 

A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: foi 
retificada a configuração do banco 
dianteiro (alterado de inclinação do 
banco para inclinação do encosto), 
bem como o apoio de cabeça nos 
bancos traseiros (de forma a abarcar 
apenas os assentos laterais). 
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HPE 
AUTOMOTOR
ES DO BRASIL 

LTDA. 

LOTE 16 – 
1583735 - 
VIATURA 

CAMIONETA - 
CARROCERIA: 

FECHADA 
ADAPTADA 

PARA 
TRANSPORTE 

DE CAES 

31 
DIMENSÕES 

CAPOTA 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SOLICITADO NO EDITAL 
Compartimento para transporte de cães:  
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);  
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.  
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); 
 
ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE 
Se no Edital consta:  

A especificação das dimensões da 
caçamba serão alteradas no Edital, de 
maneira que as dimensões internas 
serão suprimidas e a exigência, para 
fins de atender o projeto, serão 
retificadas, contemplando a largura e 
o comprimento externo mínimos. As 
dimensões da caçamba do veículo terá 
as seguintes medidas: Largura externa 
mínima: 1580 mm e Comprimento 
externo mínimo: 1500 mm. 
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Dimensões da caçamba  
Largura interna mínima: 1440 mm  
Comprimento interno mínimo: 1440 mm  
 
Solicitamos que as dimensões da capota sejam readequadas para que fiquem compatíveis 
com as exigências de dimensões da caçamba, inclusive considerando as adaptações 
exigidas. 
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HPE 
AUTOMOTOR
ES DO BRASIL 

LTDA. 

LOTE 16 – 
1583735 - 
VIATURA 

CAMIONETA - 
CARROCERIA: 

FECHADA 
ADAPTADA 

PARA 
TRANSPORTE 

DE CAES 

32 
AR 

CONDICIONA
DO 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SOLICITADO NO EDITAL 
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; 
 
ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE 
O veículo possui compartimento de passageiros e carga em ambientes totalmente 
separados, por tratar-se de pick-up.  
Portanto, tal exigência normalmente ocorre em veículos do tipo SUV.  
Solicitamos a readequação de acordo com o veículo solicitado, bem como a exclusão desta 
exigência. 
 
Solicitamos informar se podemos apresentá-lo com a especificação descrita, do veículo 
proposto? 

O sistema de ar condicionado deve 
atender também ao compartimento 
dos cães. Ou seja, no Edital será 
exigido o sistema de ar condicionado 
no compartimento de cães. 
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HPE 
AUTOMOTOR
ES DO BRASIL 

LTDA. 

  
PARTICIPANT

ES 
Solicitamos fornecer a relação de órgãos participantes 

O processo de compra ainda não 
perpassou pela fase de adesão, por 
este motivo, não dispomos de toda a 
relação de participantes. 
Frise-se que, em princípio, 
participarão do Planejamento os 
seguintes Órgãos: 
Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais; 
Polícia Civil do Estado de Minas 
Gerais; 
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Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais;  
Secretaria de Estado de Saúde de 
Minas Gerais. 

22 

HPE 
AUTOMOTOR
ES DO BRASIL 

LTDA. 

PRAZO DE 
ENTREGA 

45 
PRAZO DE 
ENTREGA 

O Edital prevê que a entrega do veículo deverá ocorrer no prazo máximo de: até 90 dias 
corridos para os lotes: 1,2,3,4,5,6,9, 10,11,12,13,14,16, 20 e 21  
Entretanto, considerando a logística de entrega de CATALÃO-GO até Belo Horizonte e 
demais territórios de Minas Gerais, instalação de acessórios, adaptação e demais 
procedimentos necessários, solicitamos reavaliação do prazo de entrega da seguinte forma:  
  O prazo de entrega de todos os veículos, após cada demanda será de 120 (cento e vinte) 
dias corridos, contados a partir da aceitação final do protótipo.  
 
  Protótipo: no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da assinatura do contrato e 
recebimento da nota de empenho.  

O prazo de entrega constante da 
minuta do Termo de Referência visa 
atender a necessidade do Estado, 
motivo pelo qual será mantido no 
Edital. 

23 

HPE 
AUTOMOTOR
ES DO BRASIL 

LTDA. 

DA GARANTIA E 
DA 

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA 

56 
PERÍODO DE 
GARANTIA 

Consta no Edital (Termo de Referência):  
Do veículo  
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.  
O veículo que pretendemos ofertar possui garantia do fabricante de 36 (trinta e seis) meses 
ou 100.000 (cem mil) quilômetros prevalecendo o que ocorrer primeiro.  
Devido a limitação de quilometragem, perguntamos:  
 Devemos considerar a garantia do fabricante de 36 (trinta e seis) meses ou 100.000 km 
prevalecendo o que ocorrer primeiro? OU  
 
  Devemos cotar a garantia de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem?  

A Administração uniformizou o 
dispositivo que passa a prever o prazo 
de garantia de no mínimo 12 meses, 
sem limite de quilometragem. Ou seja, 
o Edital constará a exigência para um 
prazo de garantia mínimo de 12 
meses, sem limite de quilometragem. 

24 

HPE 
AUTOMOTOR
ES DO BRASIL 

LTDA. 

DA GARANTIA E 
DA 

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA 

56 

RESPONSABIL
IDADE DOS 

CUSTOS COM 
REVISÕES DE 

GARANTIA 

DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
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.  
A garantia técnica contra defeitos de fabricação será prestada sem ônus para o órgão. No 

Para este Edital, para o período de 
garantia, os custos com as revisões 
indicadas no manual do fabricante 
devem ser previstos pelas empresas 
participantes, incluindo mão-de-obra, 
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entanto, as despesas com revisões periódicas conforme manual do fabricante (necessárias 
para a garantia) bem como os serviços de manutenção normal do veículo são de exclusiva 
responsabilidade do proprietário dos veículos, não incluso no preço do veículo.  
Perguntamos: As condições de garantia acima citadas atenderão as necessidades deste d. 
órgão? 

itens de revisão e substituição dos 
itens inclusos. 

25 

HPE 
AUTOMOTOR
ES DO BRASIL 

LTDA. 

DA GARANTIA E 
DA 

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA 

57 
LOCAIS DE 

ASSISTÊNCIA 

Consta no Edital (Termo de Referência):  
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.  
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.  
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. 
Informamos que possuímos concessionários autorizados a prestar assistência técnica em 
diversas localidades do território nacional, inclusive no Estado de Minas Gerais, conforme 
dados abaixo: 

Os requisitos de distância de 
deslocamento para a realização da 
assistência técnica encontram-se 
descritos no Edital. 
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FANTASIA  RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO  CIDADE  UF  
Akka  SGP Comércio 

de Veículos, 
Autopeças e 
Serviços Ltda  

Av. Castelo Branco, nº 
3000 - Santo Antonio  

Sete Lagoas  MG  

Akka  Div Comércio de 
Veículos 
Autopeças e 
Serviços Ltda.  

Rua Santa Rita de 
Cassia, 314, Loja 4 e 
5, III Prolongamento 
do Bairro Bom Pastor  

Divinópolis  MG  

Ditrasa  Ditrasa S/A.  Av.Juscelino 
Kubitscheck de 
Oliveira , n°. 1001 – 
Jd. dos Andrades  

Patos de 
Minas  

MG  

Maqnelson  Maqnelson 
Veículos Ltda.  

Av. Edílson Lamartine 
Mendes, 1070 – São 
Benedito  

Uberaba  MG  

Maqnelson  Maqnelson 
Veículos Ltda.  

Av. Rondon Pacheco, 
1001, Loja 02 - Bairro 
Lidice  

Uberlândia  MG  

Mit Car  Mitcar Minas 
Ltda.  

Av. Presidente Carlos 
Luz, n° 561 - Caiçara  

Belo 
Horizonte  

MG  

Multicar  Ferreira & Lage 
Com. de 
veículos Ltda  

Av. Brasil, nº 3580 - 
Centro  

Governador 
Valadares  

MG  

Multicar  Ferreira & Lage 
Com. de 
veículos Ltda  

Av. Pedro Linhares 
Gomes , nº 6000 – 
Ferroviários  

Ipatinga  MG  

NR Motors  NLD Comércio 
de Veículos e 
Peças Ltda.  

Rod. MG-050, 555, B. 
Nossa Sra. Das Graças  

Passos  MG  

Salvaterra  Comercial de 
Veículos 

Av. Dr. Deusdedith 
Salgado, nº 4395 – 

Juiz de Fora  MG  
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Salvaterra Ltda  Teixeiras  
Vemasa  MVM Comércio 

de Veículos Ltda  
Rodovia Rio Bahia, BR 
116, KM 709, nº 94  

Muriaé  MG  

Via Jap  Via Jap 
Comércio Ltda.  

Av. Raja Gabaglia, nº 
3091 – São Bento  

Belo 
Horizonte  

MG  

Via Jap  SL COMÉRCIO 
DE VEÍCULOS 
LTDA  

Av. Prefeito Tuany 
Toledo, nº 246 - 
Bairro Fátima I  

Pouso 
Alegre  

MG  

Via Terra  Via Terra 
Veículos Ltda.  

Av. Dulce Sarmento, 
nº 311 – São José  

Montes 
Claros  

MG  

 
Perguntamos: Os locais de assistência técnica acima atenderão as necessidades deste d. 
órgão? 

26 
BMW 

MORORRAD 
BRASIL 

LOTE 11 – 
1565940 - 
VIATURA 

MOTOCICLETA - 
ESTILO: TRAIL 

(ON/OFF 
ROAD) 

22 

CILINDRADA, 
COMBUSTÍVE
L, MATERIAL 

BANCO 

Solicitamos informar a possibilidade de readequação das exigências abaixo visando ampliar 
a competitividade: 
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL                                                   ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO 
FAIXA CILINDRADA: MINIMA 640CC E MAXIMA 760CC; 798cc 
FLEX (gasolina e etanol);                                                                               Motocicleta somente 
gasolina 
Banco encapado em courvin automotivo na cor preta.                                      Sintético 

Cilindradas: 
A descrição contida na minuta do 
Termo de Referência atende 
tecnicamente a demanda do(s) 
Órgão(s), motivo pelo qual será 
mantida no Edital. 
 
Combustível: 
As motocicletas deverão ser flex 
(gasolina e etanol), tendo em vista as 
especificidades dos serviços e locais 
de atuação da PMMG. 
 
Material do banco: 
A especificação do item será alterada 
no Edital conforme sugestão, ou seja: 
a exigência passará a ser banco 
encapado em sintético. 
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27 
BMW 

MORORRAD 
BRASIL 

LOTE 11 - 
1565940 

59 
PLANOS DE 

AMOSTRAGE
M 

Consta no Edital: 
“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”. 
Perguntas: 
a) Esta exigência será aplicada para o LOTE 11? Ou o lote 11 se enquadra na exceção: ou 
seja, “este teste não será necessário para aquelas motocicletas na cilindrada da referida 
norma, já existentes na frota da Corporação” independente do modelo ou marca? 
b) Caso seja aplicada a exigências ao LOTE 11, solicitamos que seja esclarecido se o teste 
pelo período de 27 dias será aceito para o atendimento a referida exigência, com produto 
na categoria de 800cc? (teste em anexo). 
c) Terá que ser ofertado, pelo fornecedor, o mesmo modelo de motocicleta testado, ou 
poderá ser de outro modelo, desde que atenda as exigências de especificações do Edital? 

A exigência de teste constante do 
Edital diz respeito contempla todas as 
marcas e modelos, exceto se já for 
empregada na frota da corporação. 

28 
BMW 

MORORRAD 
BRASIL 

DA GARANTIA E 
DA 

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA 

57 
LOCAIS DE 

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA 

“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. 
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” 
Porém a BMW possui concessionários em: 

Os requisitos de distância de 
deslocamento para a realização da 
assistência técnica encontram-se 
descritos no Edital. 
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Minas Gerais 
Euroville (Belo Horizonte) 
Av. Raja Gabaglia, 3055 
Belo Horizonte – MG 30350-540 
Tel: (031) 3304-4140 Fax: (031) 3304-4142 
euroville@euroville.com.br 
Euroville (Uberlândia) 
Av. João Naves de Ávila, 3370 Bairro Saraiva 
Uberlândia – MG 38408-100 
Tel/Fax: (34) 3292-4100 
euroville.uberlandia@eurovillebmw.com.br 
 
Solicitamos que seja esclarecido se serão aceitos os locais supracitados para atendimento 
ao edital, bem como oficina volante. 

29 

ECS Comércio 
de Veículos e 
Equipamento

s Ltda 

DA GARANTIA E 
DA 

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA 

57 
LOCAIS DE 

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA 

DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
Veículos destinados a Policia Militar- PMMG 
Para este item, o edital apresenta as exigências a seguir: 
"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." 
Salientamos que a exigência de Concessionárias Autorizadas da marca do veículo no Estado 
De Minas Gerais é possível de ser atendida por todas as marcas fabricantes de automóveis 
no Brasil. Estimar a quilometragem máxima entre os Comandos Regionais, vai direcionar o 
edital para a maior fabricante de automóveis: FIAT.  
Respeitosamente, sugerimos que seja exigido que existam concessionárias da marca no 
Estado De Minas Gerais, com a indicação da mais próxima delas, de cada Comando 
Regional. Apenas a título de informação, hoje, com o fim do estoque dos veículos tipo 

Analisando a alegação da 
proponente, constata-se que ela é 
totalmente desarrazoada, uma vez 
que esta exigência se faz necessária 
para que PMMG possa manter suas 
viaturas em perfeitas condições de 
uso e manutenidas, para a utilização 
diuturna no policiamento ostensivo. 
Em nada adiantaria a PMMG adquirir 
um veículo que para a sua 
manutenção preventiva ou corretiva 
tivesse que deslocar por mais de 100 
Km, já que este deslocamento 
ocasionaria: 1) a falta da viatura na 
localidade do emprego e por 
consequência a não existência de 
uma guarnição policial militar 
executando ações e ou operações 
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furgão da marca FIAT, que não está mais fabricando o modelo DUCATO, no Brasil, nenhuma 
marca conseguirá atender esta exigência para o lote 18. 
Outra sugestão, é que a solicitação de oficina credenciada para manutenção do veículo 
durante o período de garantia do mesmo, NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DA GARANTIA DE 
FÁBRICA DO VEÍCULO, que tem que ser autorizada pela fabricante do veículo, e que neste 
caso terá o mesmo efeito de exigir Concessionária Autorizada, dentro de um certo 
perímetro, o que com certeza também trará limitações a ampla participação no certame. 

policiais preventivas, com vistas à não 
eclosão de delitos; 2) o gasto com 
combustível para o deslocamento da 
viatura e, ainda, o dispêndio pelo 
erário com o pagamento de diária e 
ou parcela de alimentação devidas ao 
policial militar motorista que irá 
deslocar de sua sede para trasladar o 
veículo à manutenção.  
A distância de 100 km demonstra-se 
razoável, notadamente, porque as 
sedes das Unidades da Polícia Militar 
estão localizadas, em grandes 
municípios com ampla capacidade de 
manutenção de veículos, em ampla 
diversidade de possibilidades e 
recursos técnicos necessários à sua 
realização. Solicitar que o veículo se 
desloque mais de 100 km de distância 
apenas para realizar a manutenção é 
onerar excessivamente a 
Administração, e mais, com riscos 
para que o veículo estrague ou se 
acidente durante o deslocamento.  
Ademais, essa exigência não restringe 
nem nunca restringiu a livre 
concorrência, pois já participaram 
dos processos licitatórios da PMMG 
as marcas IVECO, FIAT, RENAULT, 
CITROEN, dentre outras.  
Dessa feita, observa-se que a PMMG 
não está restringindo a participação 
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de nenhuma montadora ou 
concessionária. A Administração está 
estabelecendo parâmetros mínimos 
para que os proponentes possam 
participar do certame. 

30 

ECS Comércio 
de Veículos e 
Equipamento

s Ltda 

CONDIÇÕES 
GERAIS 

60 
CONCEITO DE 
CARRO ZERO 

CONDIÇÕES GERAIS 
Para este item, o edital apresenta as exigências a seguir: 
"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." 
Em Relação a este item, reproduzimos abaixo a decisão do pregoeiro do  pregão eletrônico 
nº 01/2017, processo de compra 05/2017, da Polícia Militar de Minas Gerais, em relação à 
impugnação proposta pela empresa ECS Comércio de Veículos e Equipamentos, que versou 
sobre item de teor semelhante  ao exposto acima: 
"CONSIDERANDO QUE a empresa ECS Comércio de Veículos e Equipamentos Ltda, CNPJ 
08.206.867/0001-00, apresentou IMPUGNAÇÃO ao EDITAL alegando que: 1) o Edital de 
Pregão exige em seu item 7.2.1 que: Entende por veículo (Zero), veículos VEÍCULOS NOVOS, 
conforme estabelecido na Deliberação do CONTRAN nº 64 de 30/05/2008. Que esta 
exigência restringe a participação no certame apenas às montadoras e às concessionárias 
de veículos. Em análise do pedido apresentado pela IMPUGNANTE, constata-se que a 
exigência de que seja veículos novos restringe a participação de empresa que não sejam 
montadoras ou concessionárias. Assim visando a ampliação da disputa julgo procedente a 
impugnação.". 
Sendo assim, sugerimos a esta nobre administração que remova todas as exigências deste 
parágrafo do edital. 

A caracterização de veículo novo no 
Termo de Referência tem por 
embasamento a legislação vigente e 
não será alterado para fins deste 
processo licitatório. 
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31 

ECS Comércio 
de Veículos e 
Equipamento

s Ltda 

LOTE 3 – 
1392662 - 

VIATURA COM 
CELA - TIPO: 
UTILITARIO 

(SUV) 

5, 6 POTÊNCIA 

A "Especificação Técnica Sucinta do Objeto" deste lote traz a seguinte descrição: 
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;  
Sugerimos a esta nobre administração que aceite veículos cuja potência mínima seja de 138 
cv tendo como combustível a gasolina, e 142 cv utilizando etanol, de forma  a evitar dúvidas 
no entendimento deste requisito e permitindo um maior leque de concorrentes. Esta 
modificação não influi em nada na atividade fim do veículo e aumentará, com certeza, a 
disputa no certame 

Para atendimento do serviço a que se 
destina e tendo em vista os projetos 
da PMMG, as localidades em que 
serão empregados os veículos, há 
necessidade de manter a potência e 
cilindrada exigidas no termo de 
referência. 

32 

ECS Comércio 
de Veículos e 
Equipamento

s Ltda 

LOTE 5 – 
1438700 - 
VIATURA 
BASICA - 

CARROCERIA: 
SEDAN 

10 CILINDRADA 

A "Especificação Técnica Sucinta do Objeto" deste lote traz a seguinte descrição: 
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;  
Sugerimos a esta nobre administração que aceite veículos cuja cilindrada mínima seja de 
1597 cc, desde que atendida a potência mínima requerida (108 cv), proporcionando maior 
economia de combustível, sem perda de potência, além de permitir um maior leque de 
concorrentes.  

A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: a 
cilindrada mínima que constará no 
Edital corresponde a 1597 cc, 
mantendo, contudo, a potência 
mínima exigida (108 cv). 

33 

ECS Comércio 
de Veículos e 
Equipamento

s Ltda 

LOTE 18 – 
1566393 - 
VIATURA 
FURGAO - 

CARROCERIA: 
FECHADA,ADAP

TADA COMO 
BASE 

COMUNITARIA 
MOVEL 

38, 
39 

ESPECIFICAÇÃ
O BASE 

COMUNITÁRI
A 

Para este item é exigido: 
Sugestão de texto:  
"O texto referente ao LOTE 18 apresenta uma "Especificação técnica sucinta do objeto" , 
que o descreve como " VIATURA FURGAO - CARROCERIA: FECHADA,ADAPTADA COMO BASE 
COMUNITARIA MOVEL". Ainda na descrição do LOTE 18, os itens " DESCRIÇÃO GERAL DA 
INFRAESTRUTURA ", "ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DOS EQUIPAMENTOS" , "CÂMERA 
FIXA VEICULAR ", "GRAVADOR DE VÍDEO" e "MONITOR LED 19’’  descrevem em detalhes o 
escopo do sistema de monitoramento CFTV que deverá ser instalado nas viaturas. No 
entanto, ao final do edital, o item "ANEXO VIII - ESPECIFICAÇÃO TECNICA BASE COMUTÁRIA 
MÓVEL – SISTEMA DE CFTV PARA BCM" apresenta uma outra descrição,  diferente da 
apresentada na descrição do LOTE 18.  
Caso seja considerada a descrição presente no texto do LOTE 18, gostaríamos de fazer 
algumas observações. 
Devido às recentes readequações e novas exigências que a ANATEL tem implantado, muitos 

A especificação do item será 
adequada no Edital para ficar 
equivalente ao conteúdo do Anexo 
VIII. 
Como os equipamentos serão 
adquiridos com o veículo eles não 
serão retirados da especificação do 
item. 
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dos fabricantes de equipamentos para gravação (NVR's/DVR's) ainda não homologaram 
seus equipamentos. A entrada da documentação para homologação representa um custo 
elevado, com o qual os fabricantes só se comprometem após a formalização do pedido, 
fato que só poderia ocorrer após a assinatura do contrato e emissão das ordens de compra 
por parte do órgão licitante. Sendo assim, solicitamos que esta exigência seja aplicada 
apenas no ato da apresentação do protótipo, quando a banca examinadora poderá decidir 
se a solução apresentada atende ou não as exigências do edital." 

34 

ECS Comércio 
de Veículos e 
Equipamento

s Ltda 

LOTE 19 – 
1585789 - 
REBOQUE 

PARA VEICULO 
- UTILIZACAO: 
TRANSPORTE 
DE VEICULOS; 
ESTRUTURA: 

ACO; 
CARROCERIA: 

ABERTA; 
QUANTIDADE 

DE EIXOS: 
CONFORME 

LINHA DE 
PRODUCAO 

40 

PRESO 
BRUTO 

TOTAL X 
CAPACIDADE 

DE CARGA 

A "Especificação Técnica Sucinta do Objeto " deste lote traz a seguinte descrição: 
CAPACIDADE DE CARGA 08 TONELADAS, CAMINHÃO ¾ , 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, 
Cilindrada mínima 3.290cc e máxima 4.200cc  
Sugerimos a esta nobre administração que se atente para na diferença entre Capacidade De 
Carga, que é aquilo que o caminhão consegue transportar de carga somado ao peso da 
carroceria e ou implemento. E PBT que é o Peso Bruto Total, que é conseguido pelo peso 
total do caminhão em ordem de marcha, mais a capacidade de carga do mesmo. Não existe 
caminhão tipo ¾ com capacidade de carga de 08 toneladas, existe sim caminhão com PBT 
de 08 toneladas, por isto sugerimos a alteração para: "peso bruto total mínimo de 08 
toneladas" , e também que aceite veículos cuja cilindrada máxima seja de 4462 cc,  de 
forma a permitir um maior leque de concorrentes. 

Peso Bruto Total x Capacidade de 
Carga Mínima: 
A especificação do item será alterada 
em razão do equívoco observado na 
Minuta. Desta forma o Edital 
contemplará para este veículo a 
capacidade de carga (útil + 
equipamento) de, no mínimo 4.870 
kg, e o Peso Bruto Total mínimo de 8 
toneladas. 
 
Cilindrada: 
A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: a 
cilindrada mínima que constará no 
Edital corresponde a 4462 cc. 

35 

ECS Comércio 
de Veículos e 
Equipamento

s Ltda 

ANEXO V - 
ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA DO 
SINALIZADOR 

ACÚSTICO-
VISUAL PARA 

VEÍCULOS 

105, 
OUT
RAS 

DECLARAÇÃO 
DE 

ATENDIMENT
O ÀS 

ESPECIFICAÇ
ÕES, 

DESCRIÇÕES 
DE ITENS NO 
TERMO DE 

REFERÊNCIA E 

O item 4.1.2 revela a necessidade de apresentação do seguinte requisito: 
"4.1.2 declaração emitida pelo fabricante dos leds informando que o produto atende às 
especificações acima descritas; " (grifo nosso) 
Ocorre que a maior parte dos componentes LED utilizados na montagem das barras 
sinalizadoras disponíveis no mercado brasileiro é de origem estrangeira, possuindo no país 
apenas um representante comercial autorizado que realiza o fornecimento do 
equipamento, mas que pode, porém, indicar o atendimento do equipamento ofertado ao 
que é solicitado. Sendo assim, para que haja maior amplitude de concorrência, solicitamos 
que sejam aceitas declarações emitidas pelo distribuidor autorizado dos leds informando 

Declarações e documentos de garantia 
do sinalizador: 
A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: será 
permitido que os documentos citados 
sejam emitidos pelo fabricante e/ou 
distribuidor autorizado. 
 
Descrições de GPS Localizador e 
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NO ANEXO que o produto atende às especificações descritas, como foi realizado no Edital do pregão 
eletrônico nº 01/2017, processo de compra 05/2017, da Polícia Militar de Minas Gerais. 
Além disto: 
Alguns Lotes possuem uma descrição específica de GPS Localizador e outros itens, como 
sinalizador. É o caso, por exemplo, dos lotes 12, 13 e 21.Para estes itens, deve ser 
considerada a descrição contida no texto referente ao lote ou a descrição apresentada nos 
anexos, ao final do edital? 

outros itens para os itens 12, 13 e 21: 
As descrições constantes dos anexos 
referem-se a veículos tipo viatura. 
Como estes lotes 12, 13 e 21 não se 
configuram como viatura, a descrição 
do item apresenta o detalhamento 
destes elementos. 

36 
CNH 

INDUSTRIAL 
BRASIL LTDA 

LOTE 02 – 
1565672 - 
VIATURA 

VAN/MINIVAN 
- NUMERO DE 

LUGARES: 
MINIMO 15 

LUGARES 

5 

CONEXÃO DO 
POLO 

NEGATIVO DA 
BATERIA 

Especificação Técnica Sucinta do Objeto: 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. 
 
Observação:  
No descritivo técnico detalhado menciona:  
“Conexão do polo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rápido;”  
Solicitação:  
Solicitamos suprimir esse item do descritivo técnico para que possibilite todos os 
fabricantes/ ofertantes do produto, que tenham produto com característica técnica 
superior ao descrito de participar do certame, ampliando a disputa e acarretando em 
valores mais vantajosos para esta administração. 

A descrição contida na minuta do 
Termo de Referência atende 
tecnicamente a demanda do(s) 
Órgão(s), por isso a exigência de 
“conexão do polo negativo da bateria 
do tipo terminal de encaixe de aperto 
rápido” será mantida. Haja vista que é 
essencial para a manutenção da 
eficiência dos veículos e durabilidade 
da bateria. 

37 
CNH 

INDUSTRIAL 
BRASIL LTDA 

LOTE 07 – 
1472747 - 
VIATURA 

ONIBUS/MICR
OONIBUS - 

NUMERO DE 
LUGARES: 

MINIMO 45 

13 POTÊNCIA 

Especificação Técnica Sucinta do Objeto: 
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 

A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: a 
potência máxima permitida pelo Edital 
para este item será de 280CV. 
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LUGARES 
(INCLUIDO O 
MOTORISTA) 

COMUNICACAO: PREDISPOSICAO PARA RADIO TRANSCEPTOR; 0KM, FABRICADO, NO 
MAXIMO, HA 6(SEIS) MESES, COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, 
CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.  
Observação:  
No descritivo técnico menciona:  
“FAIXA POTENCIA: MINIMA DE 180 E MAXIMA DE 238 CV;”  
Solicitação:  
Solicitamos suprimir a potência máxima do item ou aumentar a potência máxima para 280 
CV, pois o aumento de potência e cilindrada geram maior agilidade nas retomadas, e 
garantem maiores velocidades finais do veículo, fato este crucial para veículos desta 
aplicação. A atual tecnologia dos motores empregados pela Iveco Latin America, garantem 
maior economia de combustível, onde nossos motores são mais eficientes sem abrir mão 
de desempenho. Utilizamos soluções de engenharia baseadas em “downspeeding”, para 
fazer o motor operar a baixas rotações com torque elevado, o que gera além de maior 
potência e eficiência, uma redução média de 4% do consumo de combustível em relação 
aos modelos concorrentes, além de maximizar a vida útil do motor. 

38 
CNH 

INDUSTRIAL 
BRASIL LTDA 

LOTE 08 – 
1392590 - 
VIATURA 

ONIBUS/MICR
OONIBUS - 

NUMERO DE 
LUGARES: 

MINIMO 27 
LUGARES 

16, 
17 

NÚMERO DE 
LUGARES, 

PESO BRUTO 
TOTAL, 

LARGURA 
MÍNIMA DA 
CARROCERIA 

Especificação Técnica Sucinta do Objeto:  
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.  
Observação:  
No descritivo técnico menciona:  
“NUMERO DE LUGARES: MINIMO 27 LUGARES”  
Nas especificações complementares menciona: 
Peso Bruto total  
Mínimo 9.000 kg  
Largura mínima da carroceria  

Lotação Mínima: 
Esta informação esta clara nas 
descrições complementares do item 
na minuta do Termo de Referência, 
conforme constante da página 16, ou 
seja: a lotação mínima de 27 lugares 
inclui o lugar do motorista. 
 
Peso Bruto Total: 
A descrição contida na minuta do 
Termo de Referência atende 
tecnicamente a demanda do(s) 
Órgão(s), motivo pelo qual será 
mantida no Edital. 
 
Largura Mínima da Carroceria: 
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Mínima de 2.300 mm.  
Solicitação:  
Solicitamos esclarecer se na lotação mencionada (mínimo 27 lugares) já está computado o 
condutor.  
Já nas especificações complementares, questionamos a real necessidade de PBT superior a 
9.000 kg, uma vez que existem chassis com PBT inferior ao mencionado, que não utilizam 
ARLA 32 (ou seja gera mais economia ao poder público). Dessa maneira, acreditamos que 
ao promover a alteração para PBT mínimo de 7.200 kg, serão mantidas toas as demais 
características e a ampliação da disputa será mantida. 
Outro item que solicitamos revisão e alteração é na largura mínima da carroceria. Ao definir 
em 2.300 mm, alguns ofertantes serão automaticamente excluídos. Dessa maneira, 
também com a intenção de ampliação de disputa, sugerimos alterar a largura mínima para 
2.000 mm. 

A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: a largura 
mínima exigida no Edital para este 
veículo será de 2.000mm. 

39 
CNH 

INDUSTRIAL 
BRASIL LTDA 

LOTE 15 – 
1392298 - 
VIATURA 

CAMINHAO - 
CARROCERIA: 

PRANCHA 

27 

PESO BRUTO 
TOTAL, 

POTÊNCIA, 
CILINDRADA, 
CAPACIDADE 

DE CARGA 

É solicitado em edital veículos com seguinte especificação:  
“PBT mínimo: 9000 kg, Potência: de 156 a 189 cv, Cilindrada: de 3800 a 4800 cm³, Cap. 
carga+carroc. mínima: 4870 kg”  
Portanto, solicitamos que seja alterado e passe a constar:  
“PBT mínimo: 7000 kg, Potência: de 156 a 210 cv, Cilindrada: de 2900 a 4800 cm3, Cap. 
carga+carroc. mínima: 4300 kg”  
Tal solicitação de dá pelo fato de que a limitação imposta pelo edital restringe a 
participação de diversos fornecedores, além de que, entedemos que tais alterações não 
trarão nenhum malefício ao órgão, uma vez que, aumentando a disputa, além do órgão 
estar totalmente em consonacia com a lei que rege a Licitação ainda haverá maior número 
de fornecedores proponentes, acarretando nos melhores preços aos órgão. 

A descrição contida na minuta do 
Termo de Referência atende 
tecnicamente a demanda do(s) 
Órgão(s), motivo pelo qual será 
mantida no Edital, ou seja: "PBT 
mínimo 9.000 Kg, potência de 156 a 
189 CV, cilindrada 3.800 a 4.800 cm³, 
Cap. carga+carroc. mínima 4870 kg". 

40 
CNH 

INDUSTRIAL 
BRASIL LTDA 

LOTE 17 – 
1585800 - 
VIATURA 

CAMINHAO - 
CARROCERIA: 
ABERTA EM 

MADEIRA OU 
METALICA 
SISTEMA 

33 CILINDRADA 

É solicitado em edital veículos com seguinte especificação:  
“Potência: de 280 a 320 cv, Cilindrada: de 3290 a 4200 cm3” 
Porém, não existe em mercado nenhum veículo que atenda a estes dois parâmetros. 
Portanto, solicitamos que seja alterado e passe a constar:  
“Potência: de 280 a 320 cv, Cilindrada: de 3290 a 6000 cm3”  
O veículo com maior cilindrada é superior ao solicitado anteriormente, mais uma vez, o 
órgão não sofrerá nenhum desabono por acatar a alteração proposta por nós. 
Aproveitamos ainda para lembrar que caso o descritivo não seja alterado, não haverão 

A especificação do item será para 
abranger a sugestão dos fornecedores 
que manifestaram sobre este item, ou 
seja: a cilindrada máxima constante 
no Edital para este veículo será de 
8.900cm3. 
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MUNCK fornecedores aptos a participar deste certame. 

41 
CNH 

INDUSTRIAL 
BRASIL LTDA 

LOTE 19 – 
1585789 - 
REBOQUE 

PARA VEICULO 
- UTILIZACAO: 
TRANSPORTE 
DE VEICULOS; 
ESTRUTURA: 

ACO; 
CARROCERIA: 

ABERTA; 
QUANTIDADE 

DE EIXOS: 
CONFORME 

LINHA DE 
PRODUCAO 

40 

PESO BRUTO 
TOTAL, 

COMPRIMEN
TO DA 

PLATAFORMA
, CAPCIDADE 

DE 
TRANSPORTE, 
CILINDRADA 

É solicitado em edital veículos com seguinte especificação:  
“Potência: de 160 a 210 cv, Cilindrada: de 3290 a 4200 cm3”  
Ainda, esta especificação encontra-se incompleta, uma vez que a mesma especifica o PBT 
mínimo do veículo, tampouco o comprimento da plataforma. Também não está claro se a 
capacidade para transportar dois veículos contempla um veículo sobre a plataforma + um 
veículo rebocado com asa-delta.  
Portanto, é necessário complementar as informações do descritivo técnico, que da maneira 
como está escrito é vago, além de alterar os itens de Potência e Cilindrada, a fim de se 
ampliar a disputa neste ítem, para que passe a constar:  
“Potência: de 160 a 210 cv, Cilindrada: de 2990 a 4200 cm3”  

Cilindrada: 
A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: a 
cilindrada mínima constante no Edital 
para este veículo será de 2.990cm3. 
 
Informações complementares:  
Para o Edital, este item apresentará o 
detalhamento do PBT mínimo, 
correspondente a 8 (oito) toneladas, 
bem como o comprimento mínimo (6 
metros) e a capacidade de transporte 
(o reboque deverá ser capaz de 
transportar um veículo sobre a 
plataforma e um veículo a ser 
rebocado na asa delta). 

42 ENGESIG 

ANEXO V – 
ESPECIFICAÇÃO 

TECNICA DO 
SINALIZADOR 

ACUSTICO-
VISUAL PARA 

VEÍCULOS 

106 
SINALIZAÇÃO 

VISUAL 

O item 3. Indica entre parenteses marcas de produto “(QUASAR STROBE  OU 
EXTREME)..”....Solicitamos retirar as marcas indicadas, sob o risco de estarem 
descontinuadas no mercado, e eventualmente ferir a lei da isonomia. 

Sinalização complementar:  
A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: o termo 
que remete a determinada marca será 
retirado do Termo de Referência, 
tendo em vista o equívoco observado 
na Minuta. 

43 ENGESIG 

ANEXO V – 
ESPECIFICAÇÃO 

TECNICA DO 
SINALIZADOR 

ACUSTICO-
VISUAL PARA 

105 
SINALIZAÇÃO 

VISUAL 

O item 2.1. Requer “ base reforçada injjetada em ABS.” ..Solicitamos incluir a opção “ ou 
Policarbonato”, para ampliar as possibilidades de fornecedores, bem como permitir que 
materiais de mellhor eficiencia  sejam utilizados. Para justificar tal opção, enviamos anexo 
um docuumento tecnico  para apreciação. 

A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: será 
permitido no Edital que o material 
utilizado na base do sinalizador 
luminoso seja policarbonato. 
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VEÍCULOS 

44 
JUPITER 

LICITAÇÕES 

LOTE 1 – 
1392611 - 
VIATURA 

CAMINHONETE 

3 BATERIA 

a) Sistema elétrico  
 
Bateria: mínimo de 90 amperes, da mesma marca da linha de produção, com alternador 
compatível.  
Para o Lote 01 solicita-se que o veículo possua bateria de no mínimo 90 amperes.  
Pretendemos participar do certame ofertando o veículo Ranger, com faturamento 
diretamente de fábrica, porém sua bateria é de 75 amperes.  
A engenharia da montadora Ford solicita a alteração, pois a bateria de 75 amperes 
conseguirá atender perfeitamente a carga da implementação solicitada para os veículos.  
Pergunta: Tendo em vista que o compartimento da Ranger não suporta bateria de 90 
amperes e, que em nada irá alterar no desempenho do veículo a alteração, gostaríamos de 
verificar a possibilidade de solicitar “bateria: mínimo 75 amperes da mesma marca da linha 
de produção, com alternador compatível”. 

A descrição contida na minuta do 
Termo de Referência atende 
tecnicamente a demanda do(s) 
Órgão(s), uma vez que o projeto 
original do carro prevê uma bateria 
específica para seus componentes 
originais e na viatura são instalados 
equipamentos adicionais, o que gera a 
necessidade de haver mais capacidade 
de geração e reserva de energia 
adicional, motivo pelo qual será 
mantida no Edital. 

45 
JUPITER 

LICITAÇÕES 

LOTE 1 – 
1392611 - 
VIATURA 

CAMINHONETE 

3 BATERIA 

b) GPS/AVL localizador, conforme Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de 
encaixe de aperto rápido;  
No passado, a Ford trabalhava com o projeto do aperto rápido, porém devido aos 
problemas em que o terminal se soltava foi mantido o projeto original (padrão), o qual trata 
se encaixe com aperto realizado por uma porca sextavada 
Pergunta: Visando a segurança, gostaríamos de solicitar seja alterado para conexão do pólo 
negativo da bateria do tipo terminal de encaixe e aperto realizado por uma porca 
sextavada. 

A descrição contida na minuta do 
Termo de Referência atende 
tecnicamente a demanda do(s) 
Órgão(s), por isso a exigência de 
“conexão do polo negativo da bateria 
do tipo terminal de encaixe de aperto 
rápido” será mantida. Haja vista que é 
essencial para a manutenção da 
eficiência dos veículos e durabilidade 
da bateria. 

46 
JUPITER 

LICITAÇÕES 

LOTE 3 – 
1392662 - 

VIATURA COM 
CELA - TIPO: 
UTILITARIO 

(SUV) 

6 CÂMBIO 

a) Câmbio manual  
 
Para o veículo referente ao Lote 03 solicita-se que possua câmbio manual.  
Pergunta: Pretendemos participar do certame, porém gostaríamos de verificar a 
possibilidade de ofertamos veículos SUV que possuam câmbio automático 06 velocidades, 
uma vez que não alterará no desempenho do veículo, tão somente irá trazer um maior 
conforto e praticidade aos usuários. 

A especificação do item será alterada 
conforme sugestão, ou seja: será 
retirada a exigência de câmbio manual 
na especificação do item no Edital.  
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47 
JUPITER 

LICITAÇÕES 

LOTE 3 – 
1392662 - 

VIATURA COM 
CELA - TIPO: 
UTILITARIO 

(SUV 

6 BATERIA 

b) Sistema elétrico  
Bateria: mínimo de 70 amperes, com a mesma marca da linha de produção e alternador 
compatível.  
Para o Lote 03 solicita-se que o veículo possua bateria de no mínimo 70 amperes.  
Pretendemos participar do certame ofertando o veículo Ecosport, com faturamento 
diretamente de fábrica, porém sua bateria é de 60 amperes.  
A engenharia da montadora Ford solicita a alteração, pois a bateria de 60 amperes 
conseguirá atender perfeitamente a carga da implementação solicitada para os veículos.  
Pergunta: Tendo em vista que o compartimento da Ecosport não suporta bateria de 70 
amperes e, que em nada irá alterar no desempenho do veículo a alteração, gostaríamos de 
verificar a possibilidade de solicitar “bateria: mínimo 60 amperes da mesma marca da linha 
de produção, com alternador compatível”. 

A descrição contida na minuta do 
Termo de Referência atende 
tecnicamente a demanda do(s) 
Órgão(s), uma vez que o projeto 
original do carro prevê uma bateria 
específica para seus componentes 
originais e na viatura são instalados 
equipamentos adicionais, o que gera a 
necessidade de haver mais capacidade 
de geração e reserva de energia 
adicional, motivo pelo qual será 
mantida no Edital. 

48 
JUPITER 

LICITAÇÕES 

LOTE 3 – 
1392662 - 

VIATURA COM 
CELA - TIPO: 
UTILITARIO 

(SUV 

6 
CAPACIDADE 
PORTA MALA 

c) 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)  
Para o Lote 03 solicita-se que o veículo possua porta malas de volume mínimo de 400 litros.  
O veículo Ecosport que pretendemos ofertar para este item possui capacidade do 
compartimento de porta malas de 362L.  
Uma observação é que para este tipo de veículo a melhor opção seria solicitar a respeito de 
quantidade mínima de detentos e não solicitar litragem de porta-malas.  
Pergunta: Sendo assim, gostaríamos de solicitar que seja alterado o volume do porta malas 
para condução de no mínimo 02 (dois) detentos. 
E, não considerando a primeira alteração, solicitamos que o volume mínimo do porta malas 
seja 362L 
A referida alteração irá ampliar a competitividade, bem como em nada irá alterar no 
desempenho esperado do veículo. 

A descrição contida na minuta do 
Termo de Referência atende 
tecnicamente a demanda do(s) 
Órgão(s), motivo pelo qual será 
mantida no Edital. 

48 
JUPITER 

LICITAÇÕES 

LOTE 3 – 
1392662 - 

VIATURA COM 
CELA - TIPO: 
UTILITARIO 

(SUV 

7 BATERIA 

d) GPS/AVL localizador, conforme Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de 
encaixe de aperto rápido;  
No passado, a Ford trabalhava com o projeto do aperto rápido, porém devido aos 
problemas em que o terminal se soltava foi mantido o projeto original (padrão), o qual trata 
se encaixe com aperto realizado por uma porca sextavada.  
Pergunta: Visando a segurança, gostaríamos de solicitar seja alterado para conexão do pólo 
negativo da bateria do tipo terminal de encaixe e aperto realizado por uma porca sextavada 

A descrição contida na minuta do 
Termo de Referência atende 
tecnicamente a demanda do(s) 
Órgão(s), por isso a exigência de 
“conexão do polo negativo da bateria 
do tipo terminal de encaixe de aperto 
rápido” será mantida. Haja vista que é 
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essencial para a manutenção da 
eficiência dos veículos e durabilidade 
da bateria. 

49 
JUPITER 

LICITAÇÕES 

LOTE 3 – 
1392662 - 

VIATURA COM 
CELA - TIPO: 
UTILITARIO 

(SUV 

6 
COMPARTIM

ENTO 
DETIDOS 

Para o lote 03 solicita que o compartimento para transporte de detidos seja dotado de 
ventilação natural propiciada pela entrada de ar através das janelas das portas laterais.  
Ficamos com dúvidas a respeito dessa exigência.  
Pergunta: Desta forma, poderiam nos esclarecer melhor como seria a referida ventilação, 
não haverá nenhuma ventilação vindo do próprio compartimento de detidos? 

Entende-se como “compartimento 
para transporte de detidos, com 
divisória telada e porta grade” o 
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, ou seja, a parte 
interna superior da cela será gradeada 
de forma a permitir a entrada de 
ventilação natural. 

50 
JUPITER 

LICITAÇÕES 

LOTE 4 – 
1580353 - 

VIATURA COM 
CELA 

8 BATERIA 

a) Sistema elétrico  
 
Bateria: mínimo de 90 amperes, da mesma marca da linha de produção, com alternador 
compatível.  
Para o Lote 04 solicita-se que o veículo possua bateria de no mínimo 90 amperes.  
Pretendemos participar do certame ofertando o veículo Ranger, com faturamento 
diretamente de fábrica, porém sua bateria é de 75 amperes.  
A engenharia da montadora Ford solicita a alteração, pois a bateria de 75 amperes 
conseguirá atender perfeitamente a carga da implementação solicitada para os veículos. 
Pergunta: Tendo em vista que o compartimento da Ranger não suporta bateria de 90 
amperes e, que em nada irá alterar no desempenho do veículo a alteração, gostaríamos de 
verificar a possibilidade de solicitar “bateria: mínimo 75 amperes da mesma marca da linha 
de produção, com alternador compatível”. 

A descrição contida na minuta do 
Termo de Referência atende 
tecnicamente a demanda do(s) 
Órgão(s), uma vez que o projeto 
original do carro prevê uma bateria 
específica para seus componentes 
originais e na viatura são instalados 
equipamentos adicionais, o que gera a 
necessidade de haver mais capacidade 
de geração e reserva de energia 
adicional, motivo pelo qual será 
mantida no Edital. 

51 
JUPITER 

LICITAÇÕES 

LOTE 4 – 
1580353 - 

VIATURA COM 
CELA 

9 BATERIA 

b) GPS/AVL localizador, conforme Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de 
encaixe de aperto rápido;  
No passado, a Ford trabalhava com o projeto do aperto rápido, porém devido aos 
problemas em que o terminal se soltava foi mantido o projeto original (padrão), o qual trata 

A descrição contida na minuta do 
Termo de Referência atende 
tecnicamente a demanda do(s) 
Órgão(s), por isso a exigência de 
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se encaixe com aperto realizado por uma porca sextavada.  
Pergunta: Visando a segurança, gostaríamos de solicitar seja alterado para conexão do pólo 
negativo da bateria do tipo terminal de encaixe e aperto realizado por uma porca 
sextavada. 

“conexão do polo negativo da bateria 
do tipo terminal de encaixe de aperto 
rápido” será mantida. Haja vista que é 
essencial para a manutenção da 
eficiência dos veículos e durabilidade 
da bateria. 

52 
JUPITER 

LICITAÇÕES 

LOTE 5 – 
1438700 - 
VIATURA 
BASICA 

10 CLINDRADA 

a) Cilindrada mínima 1.747 CC e máxima 2.000 CC  
 
Pretendemos participar do certame ofertando para o Lote 05 o veículo New Fiesta Sedan, 
com faturamento diretamente de fábrica.  
O edital solicita que o veículo do lote 05 possua cilindrada mínima de 1.747cc, porém o 
referido veículo que pretendemos ofertar possui cilindrada mínima de 1.597cc.  
Ressaltamos que, por se a potência maior não irá alterar no desempenho do veículo caso 
seja acatado o nosso pedido de diminuição da cilindrada mínima. 
Pergunta: Desta forma, gostaríamos de verificar a possibilidade de alteração do descritivo 
para cilindrada mínima de 1.597cc. A referida alteração irá ampliar a competitividade, bem 
como em nada irá alterar no desempenho esperado do veículo. 

Tendo em vista que não se trata de 
viatura caracterizada, a especificação 
do item será alterada no Edital 
conforme sugestão, ou seja: será 
alterada a cilindrada mínima para 
1.597CC. 

53 
JUPITER 

LICITAÇÕES 

LOTE 5 – 
1438700 - 
VIATURA 
BASICA 

11 BATERIA 

b) GPS/AVL localizador, conforme Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de 
encaixe de aperto rápido;  
No passado, a Ford trabalhava com o projeto do aperto rápido, porém devido aos 
problemas em que o terminal se soltava foi mantido o projeto original (padrão), o qual trata 
se encaixe com aperto realizado por uma porca sextavada.  
Pergunta: Visando a segurança, gostaríamos de solicitar seja alterado para conexão do pólo 
negativo da bateria do tipo terminal de encaixe e aperto realizado por uma porca 
sextavada. 

A descrição contida na minuta do 
Termo de Referência atende 
tecnicamente a demanda do(s) 
Órgão(s), por isso a exigência de 
“conexão do polo negativo da bateria 
do tipo terminal de encaixe de aperto 
rápido” será mantida. Haja vista que é 
essencial para a manutenção da 
eficiência dos veículos e durabilidade 
da bateria. 

54 
JUPITER 

LICITAÇÕES 

LOTE 6 – 
1392441 - 
VIATURA 
BASICA 

13 BATERIA 

a) GPS/AVL localizador, conforme Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de 
encaixe de aperto rápido;  
 
No passado, a Ford trabalhava com o projeto do aperto rápido, porém devido aos 
problemas em que o terminal se soltava foi mantido o projeto original (padrão), o qual trata 

A descrição contida na minuta do 
Termo de Referência atende 
tecnicamente a demanda do(s) 
Órgão(s), por isso a exigência de 
“conexão do polo negativo da bateria 
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se encaixe com aperto realizado por uma porca sextavada. 
Pergunta: Visando a segurança, gostaríamos de solicitar seja alterado para conexão do pólo 
negativo da bateria do tipo terminal de encaixe e aperto realizado por uma porca 
sextavada. 

do tipo terminal de encaixe de aperto 
rápido” será mantida. Haja vista que é 
essencial para a manutenção da 
eficiência dos veículos e durabilidade 
da bateria. 

55 
JUPITER 

LICITAÇÕES 

LOTE 9 – 
1568310 - 
VIATURA 

CAMINHONETE 

  

a) Tração  
 
(4X2), (4x4) e (4x4) reduzida  
Para o veículo referente ao Lote 09 solicita-se tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida.  
Pretendemos  
Pergunta: Visando a segurança, gostaríamos de solicitar seja alterado para conexão do pólo 
negativo da bateria do tipo terminal de encaixe e aperto realizado por uma porca 
sextavada. 

A pergunta não está coerente com o 
item questionado. 

56 
JUPITER 

LICITAÇÕES 

LOTE 9 – 
1568310 - 
VIATURA 

CAMINHONETE 

20 BATERIA 

b) Sistema elétrico  
Bateria: mínimo de 90 amperes, da mesma marca da linha de produção, com alternador 
compatível.  
Para o Lote 09 solicita-se que o veículo possua bateria de no mínimo 90 amperes.  
Pretendemos participar do certame ofertando o veículo Ranger, com faturamento 
diretamente de fábrica, porém sua bateria é de 75 amperes.  
A engenharia da montadora Ford solicita a alteração, pois a bateria de 75 amperes 
conseguirá atender perfeitamente a carga da implementação solicitada para os veículos.  
Pergunta: Tendo em vista que o compartimento da Ranger não suporta bateria de 90 
amperes e, que em nada irá alterar no desempenho do veículo a alteração, gostaríamos de 
verificar a possibilidade de solicitar “bateria: mínimo 75 amperes da mesma marca da linha 
de produção, com alternador compatível”. 

A descrição contida na minuta do 
Termo de Referência atende 
tecnicamente a demanda do(s) 
Órgão(s), uma vez que o projeto 
original do carro prevê uma bateria 
específica para seus componentes 
originais e na viatura são instalados 
equipamentos adicionais, o que gera a 
necessidade de haver mais capacidade 
de geração e reserva de energia 
adicional, motivo pelo qual será 
mantida no Edital. 

57 
JUPITER 

LICITAÇÕES 

LOTE 9 – 
1568310 - 
VIATURA 

CAMINHONETE 

20 BATERIA 

c) GPS/AVL localizador, conforme Conexão do pólo negativo da bateria do tipo terminal de 
encaixe de aperto rápido;  
No passado, a Ford trabalhava com o projeto do aperto rápido, porém devido aos 
problemas em que o terminal se soltava foi mantido o projeto original (padrão), o qual trata 
se encaixe com aperto realizado por uma porca sextavada.  
Pergunta: Visando a segurança, gostaríamos de solicitar seja alterado para conexão do pólo 
negativo da bateria do tipo terminal de encaixe e aperto realizado por uma porca 

A descrição contida na minuta do 
Termo de Referência atende 
tecnicamente a demanda do(s) 
Órgão(s), por isso a exigência de 
“conexão do polo negativo da bateria 
do tipo terminal de encaixe de aperto 
rápido” será mantida. Haja vista que é 
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sextavada. essencial para a manutenção da 
eficiência dos veículos e durabilidade 
da bateria. 

58 
JUPITER 

LICITAÇÕES 

LOTE 16 – 
1583735 - 
VIATURA 

CAMIONETA 

30 

TRAVAMENT
O 

AUTOMÁTIC
O DAS RODAS 

a) 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. [grifos nossos]  
 
Para o lote 16 solicita-se que o veículo possua travamento automático das rodas.  
O veículo que pretendemos ofertar para este lote possui diferencial traseiro blocante (que 
serve para transferir a força para a roda que possui aderência).  
Ao conduzir o veículo em terrenos irregulares onde possa ter torção de carroceria e perda 
de contato de alguma roda com o chão, o diferencial irá transferir a força para as rodas que 
possuem contato/aderência com o chão.  
Pergunta: Desta forma, podemos entender que o diferencial traseiro blocante atende a 
solicitação do travamento automático das rodas?  

O diferencial traseiro blocante atende 
a solicitação do travamento 
automático das rodas. Em 
decorrência, a descrição do item no 
Edital será alterada para contemplar 
tanto o travamento automático das 
rodas quanto o diferencial traseiro 
blocante. 

59 
JUPITER 

LICITAÇÕES 

LOTE 16 – 
1583735 - 
VIATURA 

CAMIONETA 

30 ESTEPE 

b) 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;  
 
Pergunta: Gostaríamos de verificar se podemos ofertar estepe com as mesmas medidas 
porém ao invés de liga leve ser em aço? 

A especificação do item será alterada 
no Edital conforme sugestão, tendo 
em vista que a entrega de um estepe 
com as mesmas medidas e tamanhos 
inclusive dos pneus estipuladas 
originariamente pela fábrica, de 
acordo com a versão do veículo que 
será oferecido, porém de diferente 
material (ao invés de liga leve ser em 
aço), não trará prejuízo ao veículo 
ofertado. 

60 
JUPITER 

LICITAÇÕES 

Rádio 
Transceptor e 
Predisposição 

para instalação 
de rádio 

transceptor 
móvel 

  

Para os Lotes 03, 04, 05, 06 e 17 solicita-se que os veículos possuam rádio transceptor nas 
seguintes características:  
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;  
Porém, no descritivo detalhado referente aos lotes indicados solicita-se que os veículos 

Os veículos devem ser fornecidos com 
a predisposição para instalação de 
rádio transceptor conforme descrições 
dos Anexos que tratam das diferentes 
predisposições para instalação do 
equipamento. 
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tenham predisposição para instalação de rádio, conforme abaixo:  
Predisposição para instalação de rádio transceptor móvel;  
Neste caso, ficamos sem saber como devemos proceder neste caso, trazendo uma confusão 
de informações. 
 
Pergunta: Desta forma, poderiam nos esclarecer o que devemos ofertar nestes lotes? Para 
a proposta devemos cotar veículo com rádio transceptor de acordo com as características 
do edital ou somente a predisposição para uma futura instalação do rádio transceptor? 

61 
JUPITER 

LICITAÇÕES 
Extintor de 

incêndio 
  

Extintor de incêndio veicular à base de Pó Químico Seco (PQS) (ABC), com validade de cinco 
anos;  
No descritivo dos veículos solicita-se que possuam extintor de incêndio.  
Em determinação recente, o uso do extintor de incêndio em carros, caminhonetes, 
camionetas e triciclos de cabine fechadas passou a ser opcional, ou seja, a falta do 
equipamento não mais será considerada infração nem resultará em multa.  
O equipamento continuou sendo exigido no país apenas para caminhões, caminhão-trator, 
micro-ônibus, ônibus e veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis.  
Pergunta: Tendo em vista esta nova realidade, gostaríamos de verificar se devemos 
considerar a exigência do extintor de incêndio ou podemos não ofertá-lo para carros, 
caminhonetes, camionetas e triciclos de cabine? 

A exigência referente ao extintor de 
incêndio aplica-se a todos os itens do 
Edital em que está consignado, 
independente do disposto na norma 
nacional, motivo pelo qual será 
mantida no Edital.  

62 
JUPITER 

LICITAÇÕES 

DA GARANTIA E 
DA 

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA 

57 
LOCAIS DE 

ASSISTÊNCIA 

Da assistência técnica - Veículos destinados a Policia Militar- PMMG, diz: 
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.  
Pergunta: Diante a informação acima poderiam por gentileza nos informar quais as regiões 
que devemos ter assistência técnica? 

Abaixo são informados os Comandos 
Regionais da Polícia Militar e as  
regiões em que se localizam: 
1ª  RPM - Belo Horizonte  
2ª  RPM - Contagem  
3ª  RPM - Vespasiano  
4ª  RPM - Juiz de Fora  
5ª  RPM - Uberaba  
6ª  RPM - Lavras  
7ª  RPM - Divinópolis  
8ª  RPM - Governador Valadares  
9ª  RPM - Uberlândia  
10ª RPM - Patos de Minas  
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11ª RPM - Montes claros  
12ª RPM - Ipatinga  
13ª RPM - Barbacena  
14ª RPM - Curvelo  
15ª RPM - Teófilo Otoni  
16ª RPM - Unaí  
17ª RPM - Pouso Alegre  
18ª RPM - Poços de Caldas  
19º RPM – Sete Lagoas. 
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63 

VEMINAS 
CAMINHÕE
S E ÔNIBUS 

LOTE 17 –
1585800 - 
VIATURA 

CAMINHAO 

33 POTÊNICA 
1 - POTÊNCIA: 
     Mínima de 280 CV e máxima de 320 CV -  PARA: mínimo de 270cv e máximo de 330cv 

A especificação do item será alterada 
no Edital conforme sugestão, tendo 
em vista que ampliação da 
competitividade sem prejuízo às 
necessidades do(s) Órgão(s). 

64 

VEMINAS 
CAMINHÕE
S E ÔNIBUS 

LOTE 17 –
1585800 - 
VIATURA 

CAMINHAO 

33 CILINDRADA 
  2 - CILINDRADA: 
      Mínimo de 3290 CC e máximo de 4200 CC  - PARA:  mínimo de 4200cc e máximo de 
8900cc 

A especificação do item será alterada 
no Edital conforme sugestão, tendo 
em vista que ampliação da 
competitividade sem prejuízo às 
necessidades do(s) Órgão(s). 

65 

ELMAZ 
TARRAF 

COMERCIO 
DE 

CAMINHÕE
S E ÔNIBUS 

LOTE 17 –
1585800 - 
VIATURA 

CAMINHAO 

33 
POTÊNCIA, 

CILINDRADA 

Pede-se: 
Faixa de potência mínima de 280 cv.  
Solicitamos alteração para: 
Faixa de potência mínima de 275 cv 
 
Pede-se: 
Faixa cilindrada mínima de 3.290 cc e máxima de 4.200 cc 
Solicitamos alteração para: 
Faixa cilindrada mínima de 6.800 cc e máxima 8.900 
 
Salientamos que estas alterações são necessárias para que possamos participar da 
licitação. Nosso caminhão Constellation 17280 4x2, veículo já utilizado pelo Estado 
de Minas Gerais, com excelente performance, ficaria de fora desta aquisição caso 
sejam mantidas as especificações do termo de referência. 

A especificação do item será alterada 
no Edital, tendo em vista que propicia 
a ampliação da competitividade, sem 
prejuízo às necessidades do(s) 
Órgão(s). Para contemplar todos os 
fornecedores, a faixa de potência será 
mínima de 270 CV e máximo de 330 
CV e a cilindrada mínima de 4200 CC e 
máxima de 8900 CC.  

 


