
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NAVEGADORES VEICULARES PARA VIATURAS

1 OBJETIVO

O  objetivo  desta  especificação  é  estabelecer  os  requisitos  técnicos  mínimos  para  o 
fornecimento e instalação, pela CONTRATADA, de navegadores veiculares baseados em GPS 
nas viaturas (de marcas e modelos diversos) conforme objeto do processo licitatório, facilitando a 
localização de endereços por profissionais da Contratante.

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

Os equipamentos e seus acessórios deverão ser novos e originais, constando da linha de 
fornecimento atual de seu fabricante, possuindo as seguintes especificações:

- Tamanho do visor: 5" diag (12,7 cm);
- Resolução do visor: 480 x 272 pixels; 
- Tipo de visor: Sensível ao toque (Touch Screen); 
- Bateria: Bateria de lítio-ion de alta carga; 
- Receptor de alta sensibilidade; 
- Memória RAM: 128MB Flash
- Interface: compatível com USB 2.0;
- Mapa Base (Capacidade de incluir novos mapas e atualizar os existentes);
- Memória Interna: 2GB; 
- Suporte para MICROSD de 8GB;
- Paradas/Favoritos/Localizações: 1.000 armazenados; 
- Recálculo de rota: Automático;
- Compatíveis com mapas personalizáveis; 
- Navegação: Através de imagens;
- Idioma: Português do Brasil.

3 INSTALAÇÃO

3.1 Todo  o  processo  de  instalação  do  equipamento  e  seus  acessórios  deverá  ocorrer  de 
acordo com as normas técnicas cabíveis e demais recomendações do fabricante do veículo.

3.2 Para evitar sua remoção por pessoas não autorizadas, o navegador deverá ser firmemente 
afixado em suporte a ser fornecido pela contratada. O referido suporte,  por sua vez,  também 
deverá ser firmemente afixado no painel do veículo.



3.3 O  suporte  deverá  ser  específico  para  a  sua  finalidade,  confeccionado  em  metal  com 
revestimento antioxidante.  Tanto o suporte quanto o exato local  de sua afixação no painel do 
veículo deverão ser previamente validados pelas equipes designadas para acompanhamento e 
supervisão dos serviços, antes da instalação em massa nas viaturas. 
3.3.1 Assim sendo, a CONTRATANTE se reserva o direito de recusar o modelo do suporte e 
local de instalação, determinando a execução das adequações que julgar necessárias.

3.4 A  CONTRATADA  será  responsável  por  fornecer  todos  os  serviços,  equipamentos, 
periféricos,  conectores,  cabeamento  e  quaisquer  outros  materiais  que  forem  necessários  à 
instalação física dos navegadores nas viaturas.

3.5 Todos os acessórios que são originalmente fornecidos por padrão de fábrica deverão ser 
entregues junto com o navegador incluindo, mas não se limitando, ao carregador e ao cabo USB 
para conexão com computadores.

3.6 A  CONTRATADA  também  deverá  manter  controle  da  instalação  dos  navegadores, 
repassando a CONTRATANTE uma relação que vincule o número de série de cada equipamento 
aos respectivos chassis das viaturas onde forem instalados.

4 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

4.1 A alimentação elétrica do navegador  não deverá ser obtida a partir da tomada de 12V 
padrão do veículo. O equipamento deverá ser ligado diretamente a um circuito interno do veículo 
que proveja a alimentação necessária, após a chave de ignição, para evitar o consumo de energia 
da bateria do veículo com este desligado. 

4.2 O  cabeamento  necessário  deverá  estar  conectado  a  um  fusível  de  proteção,  a  ser 
dimensionado pela CONTRATADA, estando este último em local de fácil acesso. O cabeamento 
também deverá ser completamente embutido no interior do painel, restando apenas uma pequena 
extremidade aparente para conexão com o navegador.

4.3 O  esquema  de  alimentação  também  deverá  ser  previamente  validado  por  equipe  da 
CONTRATANTE, sendo necessário que a CONTRATADA respeite as orientações do fabricante 
do veículo. Também nesse caso a CONTRATANTE se reserva o direito de recusar o esquema de 
alimentação proposto e determinar a execução das adequações que julgar necessárias.

4.4 A  CONTRATADA  deverá  repassar  à  CONTRATANTE  o  diagrama  da  montagem  e 
instalação dos equipamentos e acessórios de acordo com cada marca/modelo de veículo.

5 ATENDIMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO 

5.1 A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pela garantia, atendimento, suporte e 
assistência técnica de todos os materiais e equipamentos que compõem a solução nos prazos e 
condições previstos no Anexo I - Termo de Referência, durante o período contratual.

5.1.2 O  suporte  e  a  assistência  técnica  compreenderão  o  conserto,  substituição  de  peças, 
correções  e  quaisquer  ajustes  necessários,  isentando  a  CONTRATANTE  de  quaisquer  ônus 
relativos à mão de obra, fretes e taxas.

5.2 Caso  haja  substituição  do  equipamento,  esta  informação  deverá  ser  repassada 
imediatamente para a CONTRATANTE mediante canal de comunicações a ser estabelecido junto 
a CONTRATADA.



6 REQUISITOS E ITENS COMPLEMENTARES

6.1 As  empresas  licitantes  deverão  entregar  à  Comissão  de  Licitação,  juntamente  com  a 
PROPOSTA DE PREÇO, os catálogos e/ou datasheets do produto ofertado e quaisquer outros 
documentos originais do fabricante que comprovem o atendimento às presentes especificações. A 
CONTRATANTE  se  reserva  o  direito,  caso  julgue  necessário,  de  requisitar  documentos 
complementares  e/ou  realizar  diligências  para  verificar  o  atendimento  ao  especificado.  A 
apresentação da citada documentação não dispensa, em hipótese alguma, a avaliação da técnica 
da solução para posterior emissão do Termo de Avaliação conforme previsto no Anexo I – Termo 
de Referência.

6.2 As empresas licitantes deverão citar a marca e o modelo dos equipamentos cotados, não 
sendo admitidas propostas que contenham opções ou alternativas.

Rodrigo Parreira Martins, CAP PM
Chefe DTS/3

Lucas de Oliveira Barcelos, 1º Ten PM
AT/SIDS

Renato Farina Barreto, 1º Ten PM
Adjunto – DTS/3

Márcio Giovani Soares de Oliveira, CB PM
Aux. Pesquisa e Projetos – DTS/3

Carlos André Alves Righi
Eng. de Telecomunicações – DTS/3


