
ANEXO I
1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE VIATURA

TIPO CAMINHONETE COM TRAÇÃO 4X4, CABINE DUPLA, COM CARROCERIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Veículo novo, zero quilômetro,  fabricado no máximo a seis meses da data de empenho. 

Capacidade de transporte: mínima de 4 passageiros, mais o motorista. Veículo deverá ser 

fornecido na cor vermelha Monte Carlo PU,  padrão do CBMMG ou outra com tonalidade 

similar, mediante prévia aprovação pela DAL/CSM. 

Tipo: transporte  de  pessoal  e  utilitário  (misto).  Motor  Diesel,  Turbo,  Intercooler,  em 

conformidade com o a norma PROCONVE VII/EURO V ou norma mais atualizada: Cilindros: 

no mínimo 4 (quatro); Potência: mínimo de 160 cv; Torque: mínimo de 33 kgfm; Capacidade 

de carga útil: mínimo 950 Kg; Peso Bruto Total - PBT: mínimo de 2.800 kg máximo de 3500 

kg; Cambio manual ou automático.

Sistema elétrico: Tensão Nominal: 12V; Bateria: potência mínima: 60 Ah.

Direção: Hidráulica Integral ou equivalente.

Rodas: originais de fábrica 

Pneus: originais de fábrica

Sistema  de  Freios:  Disco  nas  rodas  dianteiras;  Disco  ou  tambor  nas  rodas  traseiras; 

Sistema  de  válvulas  sensíveis  à  carga  nos  freios  traseiros  ou  sistema  de  distribuição 

eletrônica de frenagem (EBD); Sistema ABS nas 04 rodas.

Tanque de Combustível (mínimo) 75 litros, de material original do veículo de fábrica.

Tração: 4X2, 4X4 e 4x4 reduzida, com seleção de modo na cabine ao alcance do motorista.

O Eixo Traseiro deverá possuir  no mínimo um dos seguintes sistemas:  Diferencial 

antiderrapante;  Diferencial  com  deslizamento  limitado;  Bloqueio  do  diferencial  com 

acionamento na cabine pelo motorista; Outro sistema similar. Ângulo de Entrada: Mínimo de 

26º; Ângulo de Saída: Mínimo de 22º; Cabine Dupla.

Dimensões:

Comprimento da caçamba Mínimo de 1.300 mm

Largura da caçamba Mínima de 1.400 mm

Vão Livre do solo Entre 200 mm e 320 mm



ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS:  Todos  os  equipamentos  obrigatórios  conforme  CTB; 

Ventilação natural e forçada com ar condicionado integrado frio e quente; Air Bag duplo; 

Vidros  elétricos  nas  quatro  portas;  Travas  elétricas  nas  portas;  Roda  com  pneu 

sobressalente; Isolação termo acústica no compartimento do motor; Jogo de tapete; Carpete 

no assoalho interno; Protetor de caçamba; Protetor de Carter; Farol de Neblina dianteiro; 

Gancho para reboque com tomada elétrica de acordo com as normas de trânsito, sendo que 

a ligação elétrica da tomada do reboque deverá atender ao padrão utilizado nos reboques 

do CBMMG.

IMPLEMENTAÇÃO:

Deverá ser instalada em cima e em complemento à caçamba uma capota automotiva em 

fibra de vidro, com estrutura de aço reforçada, na altura da cabine, fechada, com pintura na 

cor do veículo, com luz de freio na parte superior da tampa traseira, luzes internas em LED’s 

(capazes de iluminar todo o compartimento e deverão possuir proteção tipo arandela) e sem 

vidros.

O sistema de suporte, fixação e fechamento da tampa traseira deverá conter no mínimo dois 

amortecedores e duas fechaduras, ser reforçado, de alta qualidade e de marca reconhecida 

no mercado brasileiro.

Deverá haver um reforço metálico, na parte interna da fibra, em toda a extensão da secção 

transversal  da  parte  traseira  da  capota  e  da  tampa  traseira  onde  serão  afixadas  as 

dobradiças, que deverão ser inteiriças em aço.

Deverá haver um reforço metálico, na parte interna da fibra, em toda a extensão da parte 

inferior da capota, responsável pelo contato com a caçamba.

Deverão ser instalados suportes metálicos, na parte interior da capota, com no mínimo 04 

(quatro) cintas de fixação de carga, distribuídas nas laterais direita e esquerda da caçamba, 

para afixação de equipamentos longos.

Deverá existir  uma plataforma deslizante,  revestida em chapas de alumínio xadrez,  que 

ocupe toda a área da caçamba entre as caixas de rodas. Sobre a plataforma deverão ser 

instalados compartimentos, com divisórias metálicas, para acomodação de materiais.

Deverá existir suporte para escada tipo dois ganchos, na parte externa acima da capota. A 

tampa da capota deverá abrir e fechar independentemente da tampa da caçamba.

Os compartimentos deverão ter fixação para todos os outros materiais do item QUADRO DE 

MATERIAIS  A  SEREM  ACONDICIONADOS  NA  VIATURA,  de  modo  que  fiquem 



posicionados com segurança para não se soltarem durante o deslocamento da viatura e de 

maneira a serem utilizados ergonomicamente e rapidamente pelos integrantes da guarnição.

Deverá ser fornecido o  PROJETO DE ADAPTAÇÃO DO VEÍCULO para a DAL/1 e CSM, 

para aprovação, no prazo máximo de 20 dias após a emissão da nota de empenho e antes 

do inicio da adaptação dos veículos, o projeto deverá contemplar: Desenho dimensional da 

viatura  com  todas  as  vistas;  Desenho  com  layout  da  distribuição  dos  materiais  e 

equipamentos; Desenho com esquema elétrico da viatura completa; Planilha de cálculo de 

distribuição de peso.

Após a análise do projeto caberá à contratante realizar, a seu critério, alterações a fim de 

adequar a viatura às reais necessidades do CBMMG.

Poderão ser suprimidos materiais previstos para serem acondicionados na viatura, a fim de 

adequação a capacidade de carga do veículo, desde que autorizado pela DAL. 

Os materiais a serem acomodados nos compartimentos instalados na plataforma deslizante, 

nos suportes laterais e nas áreas da caçamba fora da plataforma, mas próximas a tampa, 

estão relacionados no item a abaixo:

QUADRO DE MATERIAIS A SEREM ACONDICIONADOS NA VIATURA

(OS MATERIAIS SERÃO FORNECIDOS PELO CBMMG)

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 
OPERACIONAIS

AS

Afiador de Corrente de Moto Serra 2
Alavanca com unha p/ arrombar e 
desencarcerar 

1

Alavanca com Corte e Ponteira 1
Alavanca Pé-de-Cabra e cunha para 
arrombamento

1

Alcool 70% 1

Alcool em gel 1

Alicate de Pressão 1

Alicate Isolado 1

Aparelho detector de gases 1
Aparelho Autônomo de Ar (máscara 
autônoma)

2

Aparelho de Mergulho com Cilindro de 12 
Litros Colete Equilibrador, Válvula 2º 
estágio, Profundímetro.

2

Apito 1
Arco de Serra Completo com 02 Serra 
Reservas    

1

Arrombador tipo "T" 1



Baschaw - Imobilizador de Cabeça 1

Bastão Isolado 3 seçoes (vara de manobra) 1

Binóculo Visão Noturna 1

Bolsa Resgate laranja/azul 1

Botas de Borracha Cano Longo - par 3

Cabo Solteiro 4

Cabresto para Capitura de Animais 1

Caixa de Ferramenta articulada completa 1

Capa de Chuva              4

Capacetes para Salvamento 4

Chaves  Porta de Elevador - Jogo 1

Chibanca 1
Cinta 4m Para Elevação de Carga de 5 
toneladas

1

Cinta 6m Para Elevação de Carga de 12 
toneladas

1

Cinto com Lastro 3

Colete de Imobilização Dorsal Tipo Ked 1

Colete de Imobilização Pediátrico tipo Ked 1

Colete Refletivo 3

Cone Sinaleiro 4

Conjunto de Talas de Dedo 1

Conjuntos de Talas Moldáveis 1
Corda para salvamento em Poliamida 
(nylon) pré-estirada, com capa Trançada, 
com 10mm ou 11mm – Lance de 50m

1

Corda para salvamento em Poliamida 
(nylon) pré-estirada, Trançada, com 10mm 
ou 11mm – Lance de 100m

1

Corda para salvamento em Poliamida 
(nylon) pré-estirada,Trançada, com 10mm 
ou 11mm – Lance de 30m

1

Cordas de Polietileno 12 mm – Lance de 
30m

3

Corta -a-Frio de 24" 1

Corta-a-Frio 36” 1
Detector  Unipolar de Alta Tensão por 
aproximação

1

Enforcador 2

Enxadão 2

Enxadas 1

Escada Prolongável – Lance de 2,5 Metros 1

Escavadeira de Dois Cabos (Boca de Lobo) 1

Esporão 1

Explosímetro ou Oxi-explosímetro 1

Extensao Elétrica 50m 1

Extensao Elétrica 100m 1



Extintor de PQS de 06Kg 1

Faca para Mergulho 2

Facão com Bainha 3

Farol Auxiliar- Cilibim ( já vem nas vtr´s?) 1

Ferrementa de Chaveiro - Jogo 1

Fita para Isolamento – Rolo de 50 Metros 1

Foice 1

Freio Petzl Stop 1

GPS 1

Guia Localização de endereço 1

HT com Bateria e Antena 1

Kit Atendimento Pre-Hospitalar (APH) 1

Kit para Operador de Moto Serra 2

Kit Salvamento Altura 1

lanterna para Mergulho 2

Lanterna de led Portátil 2

Luva de Vaqueta 3

Luvas de Borracha para Alta Voltagem - par 1

Luvas Descartáveis (caixa com 100) 1

Maca de Alpinismo - Sked 1

Macacão Sanitário 3

Machadinha Simples 1

Machado com Cabo Comprido 1

Machado com Cabo Curto 1

Machado Picareta 1

Malho de 10 Kg 1
Máscara Facial Descartável - (embalagem 
50 un)

1

Máscara Facial para Mergulho 3

Moto Serra 1

Nadadeiras - par 3

Óculos de Proteção 4

Óleo para Cárter de Motores (litro) 2

Pá de Bico   1

Patesca para 03 Toneladas 1

Peça Freio Oito de Segurança 4

Picareta 1

Pocket Mask 1

Polia Tanden 1

Prancha de Imobilização para Corpo Inteiro 1

Prancheta de Aço 1

Profundímetro 2

Quebra  Vidros 1

Rádio comunicador (Talk-About) 3

Roupa de Mergulho Completa - neoprene 3



Roupa para Captura de Abelhas - Completo 2

Saco para Transporte de Cadáver 5

Serra Sabre 1

Snorkel 3

Talha de Catraca para 750 Kg 1

Talha Tifor para 1500 Kg 1

Tessoura 1

Tessoura para Corte de Latão 1

Trena Eletrônica 1

GRAFISMO:  A contratada deverá fornecer todos os veículos devidamente identificados e 

plotados, conforme padrões do CBMMG a serem informados posteriormente.

 

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Na parte  frontal  superior  da  viatura  deverá  ser  instalada  no  teto  do  veículo  uma barra 

sinalizadora,  linear,  com  cúpulas  em  no  mínimo  04  módulos  intercambiáveis  em 

policarbonato, resistente a impactos e descoloração com tratamento “UV” na “COR RUBI”. 

Deverá possuir visualização de 360º, ser a prova d’água e ser montada em robusto perfil de 

alumínio de alta resistência mecânica. 

A iluminação será composta por módulos que possuam entre 3 (três) e 8 (oito) LED’s, e 

totalizem  no mínimo 50 leds de alto brilho, de no mínimo 1 (um) watt de potência cada, 

intensidade luminosa mínima de 40 lumens, na cor rubi, devendo possuir circuito supressor 

de ruídos eletromagnéticos.

Os componentes deverão atender os requisitos contidos nas Normas SAE J 575 e SAE J 

595. Será exigida, no momento de aprovação do protótipo, a apresentação dos certificados 

de atendimento às Normas retrocitadas.

Barra de LED com sirene eletrônica de no mínimo 04 tons e potência mínima de 100w, a 

prova d’água.

Deverá existir um módulo de controle central único instalado no painel da viatura.

COMUNICAÇÃO:  A viatura  deverá  possuir  pré-disposição  para  instalação  de  rádio 

transceptor móvel, VHF ou UHF, 12v.


