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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEADPREV-PI

GABINETE DO ASSESSORIA DL 2 - SEADPREV

ANEXOS DO EDITAL  Nº: 4795112/2022/SEADPREV-PI/DL /DLASSESSORIA2        TERESINA/PI, 07 DE JULHO DE 2022.      

PROCESSO Nº: 00002.013106/2021-96

ANEXOS DO EDITAL

                                                            

 

ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA  Id nº 4794981

 

ANEXO II DO EDITAL - MINUTA DO CONTRATO - Id nº 4795077

 

ANEXO III DO EDITAL

MODELO DE FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

 
 

Sr. (a) Pregoeiro (a),

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 –SLC/ DL/SEADPREV

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do ITEM discriminado, conforme Anexo I do Edital (Termo de Referência), que integra o instrumento
convocatório da licitação em epígrafe.

 

1. CONDIÇÕES GERAIS:

1.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

1.2. Nossa proposta para cumprir o objeto desta licitação nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos é a seguinte:

 

 
 
 

ITEM TIPO DE VEÍCULO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA/
MODELO

MENOR
VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL MENSAL

1

Locação de Veículo Tipo Picape Média (Diesel) (Cabine Dupla,
Sem Motorista, Sem Combus�vel, Km Livre, 4 Portas): Veículo
categoria �po picape média. Motorização 08 ou 16v, cabine
dupla, 4x4, com potência de 102 a 200 cv, manutenção mecânica
permanente por conta da contratada, 04 portas, opcional mínimo
Ar condicionado, câmbio manual, Direção hidráulica ou elétrica,
capacidade mínima de 05 passageiros. Equipado com todos com
todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela
legislação em vigor; Documentação regularizada.

MENSAL 187     

2

Locação de  Veículo Tipo Hatch 1.0 (Sem Motorista, Sem
Combus�vel, Km Livre, 4 Portas): Especificações: Combus�vel:
Flex (Gasolina/Álcool); Ar condicionado; Direção hidráulica e/ou
elétrica; Capacidade para 5 (cinco) pessoas; Motorização mínima
de 1.0, potência mínima de 65 cv; Equipado com todos com
todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela
legislação em vigor; Documentação atualizada.

MENSAL 54     

3

Locação de Veículo Tipo Sedan, novo (primeiro uso), PARA USO
POLICIAL (SSP-PI), DESCARACTERIZADO, mínimo de 1.4
cilindradas (tol -10%) (Sem motorista, sem combus�vel, Km
Livre), 04 portas, ar-condicionado, direção elétrica ou hidráulica,
vidros elétricos, ABS e Air Bag Duplo (no mínimo). Equipado com
SINALIZADOR VISUAL INTERIOR FRONTAL E INTERIOR TRASEIRA
com as seguintes caracterís�cas: Conjunto luminoso secundário,
cons�tuído por no mínimo, 04 módulos na cor vermelha rubi,
posicionados sobre na parte frontal e traseira do veículo em local
que não prejudique a visibilidade do motorista, que possa ser
acionado facilmente por meio de sistema de acionamento no
painel do veículo. Os elementos de sinalização devem permi�r
iluminação com alta visibilidade dentro dos padrões u�lizados
pelas corporações policiais inclusive quanto a intermitência dos
sinais luminosos.

MENSAL 62     

4 Locação de  Veículo Tipo Picape Cabine Dupla (Diesel), novo MENSAL 64     



18/07/22, 10:30 SEI/GOV-PI - 4795112 - SEADPREV_ANEXOS_EDITAL

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5453855&infra_sistem… 2/7

(primeiro uso), PARA USO POLICIAL(SSP-PI),
DESCARACTERIZADO, (Sem motorista, sem combus�vel, Km
Livre), 4x4; Potência mínima de 110cv (tolerância de - 10%); 04
portas, ar-condicionado, direção elétrica ou hidráulica, vidros
elétricos, ABS e Air Bag Duplo (no mínimo). Equipado com
SINALIZADOR VISUAL INTERIOR FRONTAL E INTERIOR TRASEIRA
com as seguintes caracterís�cas: Conjunto luminoso secundário,
cons�tuído por no mínimo, 04 módulos na cor vermelha rubi,
posicionados sobre na parte frontal e traseira do veículo em local
que não prejudique a visibilidade do motorista, que possa ser
acionado facilmente por meio de sistema de acionamento no
painel do veículo. Os elementos de sinalização devem permi�r
iluminação com alta visibilidade dentro dos padrões u�lizados
pelas corporações policiais inclusive quanto a intermitência dos
sinais luminosos.

5

Locação de  Veículo Tipo Picape Cabine Dupla (Diesel), novo
(primeiro uso), PARA USO POLICIAL (SSP-PI), CARACTERIZADO,
sem motorista, sem combus�vel, Km Livre, 4x4; Potência mínima
de 110cv (tolerância de - 10%), 04 portas, ar-condicionado,
direção elétrica ou hidráulica, vidros elétricos, ABS e Air Bag
Duplo (no mínimo), Veículo deverá ser fornecido com os padrões
de grafismo da Polícia Civil do Estado do Piauí. Equipado ainda
com barra sinalizadora de teto (sinalizador acús�co-visual) com
as seguintes caracterís�cas: Barra sinalizadora em formato de
arco, asa, linear, elíp�co, ou similar com comprimento entre
1.000mm e 1.300mm, largura entre 250mm e 500mm e altura
entre 70mm e 110mm. Instalada no teto do veículo. Barra dotada
de base construída em ABS, Policarbonato ou perfil de alumínio
extrudado na cor preta, cúpula, injetada em policarbonato na cor
CRISTAL, resistente a impactos, descoloração e com tratamento
UV. Sistema luminoso composto por refletores frontais, traseiros
e laterais, organizados em módulos e lentes (único ou múl�plos).
Os módulos devem possuir no mínimo 04 (quatro) LEDs, nas
cores VERMELHO RUBI para iluminação de emergência, todos
com no mínimo 03 Wa�s de potência; refletores frontais e
traseiras maiores, refletores laterais menores, distribuídas
equita�vamente por toda a extensão da barra, de forma a
permi�r total visualização. Serão admi�dos módulos de até 3
(três) leds com no mínimo 3 wa�s de potência para os refletores
laterais. Sirene eletrônica composta de amplificador de no
mínimo 200 W RMS, 11Ω (Ohms) e unidade sono fletora com, no
mínimo, 4 (tons), que deverá ser instalado no local mais
adequado, com eficiente efeito sonoro a frente do veículo, porém
com menor ruído possível na cabine do motorista. O drive
u�lizado deverá ser específico para u�lização em viaturas
policiais, sendo vedada a u�lização de drives confeccionados para
aplicações musicais. Sistema de megafone com potência de no
mínimo 30 W RMS, com interligação auxiliar de áudio com o
rádio transceptor, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e
pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100dB. Os
equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagné�cos ou
qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos
transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência u�lizada
pelas polícias. Determinações da ANATEL.

MENSAL 20     

6 Locação de  Veículo Tipo Picape Cabine Dupla (Diesel), novo
(primeiro uso), PARA USO POLICIAL OSTENSIVO (PMPI),
CARACTERIZADO, sem motorista, sem combus�vel, Km livre, 4x4,
motor turbo, mínimo 110cv, transmissão manual, com caçamba,
04 (quatro) portas, ar condicionado, direção elétrica ou
hidráulica, vidros elétricos, com capacidade para transporte de 05
(cinco) pessoas, freios ABS, airbag duplo, caracterizada com
grafismos indicados pelo Setor de Transportes da PMPI. Equipado
ainda com barra sinalizadora de teto (sinalizador acús�co-visual)
com as seguintes caracterís�cas: Barra sinalizadora em formato
de arco, asa, linear, elíp�co, ou similar com comprimento entre
1.000mm e 1.300mm, largura entre 250mm e 500mm e altura
entre 70mm e 110mm. Instalada no teto do veículo. Barra dotada
de base construída em ABS, Policarbonato ou perfil de alumínio
extrudado na cor preta, cúpula, injetada em policarbonato na cor
CRISTAL, resistente a impactos, descoloração e com tratamento
UV. Sistema luminoso composto por refletores frontais, traseiros
e laterais, organizados em módulos e lentes (único ou múl�plos).
Os módulos devem possuir no mínimo 04 (quatro) LEDs, nas
cores VERMELHO RUBI para iluminação de emergência, todos
com no mínimo 03 Wa�s de potência; refletores frontais e
traseiras maiores, refletores laterais menores, distribuídas
equita�vamente por toda a extensão da barra, de forma a
permi�r total visualização. Serão admi�dos módulos de até 3
(três) leds com no mínimo 3 wa�s de potência para os refletores
laterais. Sirene eletrônica composta de amplificador de no
mínimo 200 W RMS, 11Ω (Ohms) e unidade sono fletora com, no
mínimo, 4 (tons), que deverá ser instalado no local mais
adequado, com eficiente efeito sonoro a frente do veículo, porém
com menor ruído possível na cabine do motorista. O drive
u�lizado deverá ser específico para u�lização em viaturas
policiais, sendo vedada a u�lização de drives confeccionados para

MENSAL 200     
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aplicações musicais. Sistema de megafone com potência de no
mínimo 30 W RMS, com interligação auxiliar de áudio com o
rádio transceptor, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e
pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100dB. os
equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagné�cos ou
qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos
transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência u�lizada
pelas polícias. Determinações da ANATEL.

7

Locação de  Veículo Tipo Picape Cabine Dupla (Diesel), novo
(primeiro uso), PARA USO POLICIAL VELADO (PMPI),
DESCARACTERIZADO, 4x4, motor turbo, mínimo 110cv, sem
motorista, sem combus�vel, Km livre, transmissão manual, com
caçamba, 04 (quatro) portas, ar condicionado, direção elétrica ou
hidráulica, vidros elétricos, com capacidade para transporte de 05
(cinco) pessoas, freios ABS, airbag duplo. Equipado com
SINALIZADOR VISUAL INTERIOR FRONTAL E INTERIOR TRASEIRA
com as seguintes caracterís�cas: Conjunto luminoso secundário,
cons�tuído por no mínimo, 04 módulos na cor vermelha rubi,
posicionados sobre na parte frontal e traseira do veículo em local
que não prejudique a visibilidade do motorista, que possa ser
acionado facilmente por meio de sistema de acionamento no
painel do veículo. Os elementos de sinalização devem permi�r
iluminação com alta visibilidade dentro dos padrões u�lizados
pelas corporações policiais inclusive quanto a intermitência dos
sinais luminosos.

MENSAL 20     

8

Locação de Veículo Tipo Sedan, tração dianteira, motor flex,
para USO POLICIAL VELADO (PMPI), DESCARACTERIZADO, Sem
motorista, sem combus�vel, Km livre, mínimo 100cv, transmissão
manual 5 velocidades à frente e 1 à ré, 04 (quatro) portas, ar
condicionado, direção elétrica ou hidráulica, com capacidade
para transporte de 05 (cinco) pessoas. Equipado com
SINALIZADOR VISUAL INTERIOR FRONTAL E INTERIOR TRASEIRA
com as seguintes caracterís�cas: Conjunto luminoso secundário,
cons�tuído por no mínimo, 04 módulos na cor vermelha rubi,
posicionados sobre na parte frontal e traseira do veículo em local
que não prejudique a visibilidade do motorista, que possa ser
acionado facilmente por meio de sistema de acionamento no
painel do veículo. Os elementos de sinalização devem permi�r
iluminação com alta visibilidade dentro dos padrões u�lizados
pelas corporações policiais inclusive quanto a intermitência dos
sinais luminosos.

MENSAL 30     

VALOR TOTAL MENSAL
VALOR TOTAL GLOBAL (ANUAL)

 

Preço do item unitário, valor total do item  e valor total global: R$_____________ (indicar valor por extenso).

 

1.3. O prazo de validade de nossa proposta é de no mínimo 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação.

1.4. Declaramos que estamos cientes e de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações
e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

1.5. Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como: taxas, fretes, seguros, impostos e outros gravames que possam incidir sobre o
objeto licitado.

 
 

(Documento assinado e datado eletronicamente)

 

Teresina (PI), _____ de ________________ de 2022.

 

____________________________________________

Assinatura do Representante

 
 
 

ANEXO IV DO EDITAL

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão nº ____/2022
 
            A empresa _________________, CNPJ nº ______________, sediada na _____________, (endereço completo), representada pelo (a) Sr.
(a) ___________________, RG nº ____________, CPF nº _________, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e
os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do pregão em epigrafe, em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º
da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, realizado pela SEADPREV/PI, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.
 

(local e data por extenso)
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_____________________________________________
(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 

 
 

ANEXO V DO EDITAL

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
 
Pregão nº ____/2022
 
            A empresa _________________, CNPJ nº ______________, sediada na _____________, (endereço completo), representada pelo (a) Sr.
(a) ___________________, RG nº ____________, CPF nº _________, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e
os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do pregão em epigrafe, realizado pela SEADPREV/PI, excetuando – se a
eventual aplicação do permissivo estabelecido no art. 43 da Lei Complementar n. 123/2006 para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato
impeditivo de sua participação neste certame.
 

(local e data por extenso)
 

_____________________________________________
(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 

 
 

ANEXO VI DO EDITAL

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
 

Pregão nº ____/2022
 
            A empresa _________________, CNPJ nº ______________, sediada na _____________, (endereço completo), representada pelo (a) Sr.
(a) ___________________, RG nº ____________, CPF nº _________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta, portanto, a
exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão em epigrafe.
 
 

(local e data por extenso)
 

_____________________________________________
(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 

 
ANEXO VII DO EDITAL

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88
 
Pregão nº ____/2022
 
            A empresa _________________, CNPJ nº ______________, representada pelo (a) Sr. (a) ___________________, RG nº ____________,
CPF nº _________, DECLARA, para fins do dispositivo no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.
 

(local e data por extenso)
 

_____________________________________________
(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

 
ANEXO VIII DO EDITAL
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ORÇAMENTO

 

 Conforme Mapa de apuração de preços do Núcleo de Pesquisa de Preços CNPP DL/SLC/SEADPREV Id nº 4791357
 
 

ITEM TIPO DE VEÍCULO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MEDIANA
UNITÁRIA

VALOR MEDIANA
MENSAL

VALOR
A

1

Locação de Veículo Tipo Picape Média (Diesel) (Cabine Dupla, Sem
Motorista, Sem Combus�vel, Km Livre, 4 Portas): Veículo categoria �po
picape média. Motorização 08 ou 16v, cabine dupla, 4x4, com potência
de 102 a 200 cv, manutenção mecânica permanente por conta da
contratada, 04 portas, opcional mínimo Ar condicionado, câmbio
manual, Direção hidráulica ou elétrica, capacidade mínima de 05
passageiros. Equipado com todos com todos os equipamentos e
acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor; Documentação
regularizada.

 

MENSAL 187 R$ 5.630,00 R$ 1.052.810,00 R$ 12.6

2

Locação de  Veículo Tipo Hatch 1.0 (Sem Motorista, Sem Combus�vel,
Km Livre, 4 Portas): Especificações: Combus�vel: Flex (Gasolina/Álcool);
Ar condicionado; Direção hidráulica e/ou elétrica; Capacidade para 5
(cinco) pessoas; Motorização mínima de 1.0, potência mínima de 65 cv;
Equipado com todos com todos os equipamentos e acessórios
obrigatórios exigidos pela legislação em vigor; Documentação atualizada.

 

MENSAL 54 R$ 7.950,00 R$ 429.300,00 R$ 5.1

3

Locação de Veículo Tipo Sedan, novo (primeiro uso), PARA USO
POLICIAL (SSP-PI), DESCARACTERIZADO, mínimo de 1.4 cilindradas (tol
-10%) (Sem motorista, sem combus�vel, Km Livre), 04 portas, ar-
condicionado, direção elétrica ou hidráulica, vidros elétricos, ABS e Air
Bag Duplo (no mínimo). Equipado com SINALIZADOR VISUAL INTERIOR
FRONTAL E INTERIOR TRASEIRA com as seguintes caracterís�cas:
Conjunto luminoso secundário, cons�tuído por no mínimo, 04 módulos
na cor vermelha rubi, posicionados sobre na parte frontal e traseira do
veículo em local que não prejudique a visibilidade do motorista, que
possa ser acionado facilmente por meio de sistema de acionamento no
painel do veículo. Os elementos de sinalização devem permi�r
iluminação com alta visibilidade dentro dos padrões u�lizados pelas
corporações policiais inclusive quanto a intermitência dos sinais
luminosos.

 

MENSAL 62 R$ 8.000,00 R$ 496.000,00 R$ 5.9

4

Locação de  Veículo Tipo Picape Cabine Dupla (Diesel), novo (primeiro
uso), PARA USO POLICIAL(SSP-PI), DESCARACTERIZADO, (Sem motorista,
sem combus�vel, Km Livre), 4x4; Potência mínima de 110cv (tolerância
de - 10%); 04 portas, ar-condicionado, direção elétrica ou hidráulica,
vidros elétricos, ABS e Air Bag Duplo (no mínimo). Equipado com
SINALIZADOR VISUAL INTERIOR FRONTAL E INTERIOR TRASEIRA com as
seguintes caracterís�cas: Conjunto luminoso secundário, cons�tuído por
no mínimo, 04 módulos na cor vermelha rubi, posicionados sobre na
parte frontal e traseira do veículo em local que não prejudique a
visibilidade do motorista, que possa ser acionado facilmente por meio de
sistema de acionamento no painel do veículo. Os elementos de
sinalização devem permi�r iluminação com alta visibilidade dentro dos
padrões u�lizados pelas corporações policiais inclusive quanto a
intermitência dos sinais luminosos.

 

MENSAL 64 R$ 13.000,00 R$ 832.000,00 R$ 9.9

5 Locação de  Veículo Tipo Picape Cabine Dupla (Diesel), novo (primeiro
uso), PARA USO POLICIAL (SSP-PI), CARACTERIZADO, sem motorista,
sem combus�vel, Km Livre, 4x4; Potência mínima de 110cv (tolerância de
- 10%), 04 portas, ar-condicionado, direção elétrica ou hidráulica, vidros
elétricos, ABS e Air Bag Duplo (no mínimo), Veículo deverá ser fornecido
com os padrões de grafismo da Polícia Civil do Estado do Piauí. Equipado
ainda com barra sinalizadora de teto (sinalizador acús�co-visual) com as
seguintes caracterís�cas: Barra sinalizadora em formato de arco, asa,
linear, elíp�co, ou similar com comprimento entre 1.000mm e 1.300mm,
largura entre 250mm e 500mm e altura entre 70mm e 110mm. Instalada
no teto do veículo. Barra dotada de base construída em ABS,
Policarbonato ou perfil de alumínio extrudado na cor preta, cúpula,
injetada em policarbonato na cor CRISTAL, resistente a impactos,
descoloração e com tratamento UV. Sistema luminoso composto por
refletores frontais, traseiros e laterais, organizados em módulos e lentes
(único ou múl�plos). Os módulos devem possuir no mínimo 04 (quatro)
LEDs, nas cores VERMELHO RUBI para iluminação de emergência, todos
com no mínimo 03 Wa�s de potência; refletores frontais e traseiras
maiores, refletores laterais menores, distribuídas equita�vamente por
toda a extensão da barra, de forma a permi�r total visualização. Serão
admi�dos módulos de até 3 (três) leds com no mínimo 3 wa�s de
potência para os refletores laterais. Sirene eletrônica composta de
amplificador de no mínimo 200 W RMS, 11Ω (Ohms) e unidade sono
fletora com, no mínimo, 4 (tons), que deverá ser instalado no local mais
adequado, com eficiente efeito sonoro a frente do veículo, porém com
menor ruído possível na cabine do motorista. O drive u�lizado deverá ser
específico para u�lização em viaturas policiais, sendo vedada a u�lização
de drives confeccionados para aplicações musicais. Sistema de megafone
com potência de no mínimo 30 W RMS, com interligação auxiliar de
áudio com o rádio transceptor, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz

MENSAL 20 R$ 13.000,00 R$ 260.000,00 R$ 3.1
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e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100dB. Os
equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagné�cos ou qualquer
outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores
(rádios), dentro da faixa de frequência u�lizada pelas polícias.
Determinações da ANATEL.

 

6

Locação de  Veículo Tipo Picape Cabine Dupla (Diesel), novo (primeiro
uso), PARA USO POLICIAL OSTENSIVO (PMPI), CARACTERIZADO, sem
motorista, sem combus�vel, Km livre, 4x4, motor turbo, mínimo 110cv,
transmissão manual, com caçamba, 04 (quatro) portas, ar condicionado,
direção elétrica ou hidráulica, vidros elétricos, com capacidade para
transporte de 05 (cinco) pessoas, freios ABS, airbag duplo, caracterizada
com grafismos indicados pelo Setor de Transportes da PMPI. Equipado
ainda com barra sinalizadora de teto (sinalizador acús�co-visual) com as
seguintes caracterís�cas: Barra sinalizadora em formato de arco, asa,
linear, elíp�co, ou similar com comprimento entre 1.000mm e 1.300mm,
largura entre 250mm e 500mm e altura entre 70mm e 110mm. Instalada
no teto do veículo. Barra dotada de base construída em ABS,
Policarbonato ou perfil de alumínio extrudado na cor preta, cúpula,
injetada em policarbonato na cor CRISTAL, resistente a impactos,
descoloração e com tratamento UV. Sistema luminoso composto por
refletores frontais, traseiros e laterais, organizados em módulos e lentes
(único ou múl�plos). Os módulos devem possuir no mínimo 04 (quatro)
LEDs, nas cores VERMELHO RUBI para iluminação de emergência, todos
com no mínimo 03 Wa�s de potência; refletores frontais e traseiras
maiores, refletores laterais menores, distribuídas equita�vamente por
toda a extensão da barra, de forma a permi�r total visualização. Serão
admi�dos módulos de até 3 (três) leds com no mínimo 3 wa�s de
potência para os refletores laterais. Sirene eletrônica composta de
amplificador de no mínimo 200 W RMS, 11Ω (Ohms) e unidade sono
fletora com, no mínimo, 4 (tons), que deverá ser instalado no local mais
adequado, com eficiente efeito sonoro a frente do veículo, porém com
menor ruído possível na cabine do motorista. O drive u�lizado deverá ser
específico para u�lização em viaturas policiais, sendo vedada a u�lização
de drives confeccionados para aplicações musicais. Sistema de megafone
com potência de no mínimo 30 W RMS, com interligação auxiliar de
áudio com o rádio transceptor, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz
e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100dB. os
equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagné�cos ou qualquer
outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores
(rádios), dentro da faixa de frequência u�lizada pelas polícias.
Determinações da ANATEL.

 

MENSAL 200 R$ 13.000,00 R$ 2.600.000,00 R$ 31.2

7

Locação de  Veículo Tipo Picape Cabine Dupla (Diesel), novo (primeiro
uso), PARA USO POLICIAL VELADO (PMPI), DESCARACTERIZADO, 4x4,
motor turbo, mínimo 110cv, sem motorista, sem combus�vel, Km livre,
transmissão manual, com caçamba, 04 (quatro) portas, ar condicionado,
direção elétrica ou hidráulica, vidros elétricos, com capacidade para
transporte de 05 (cinco) pessoas, freios ABS, airbag duplo. Equipado com
SINALIZADOR VISUAL INTERIOR FRONTAL E INTERIOR TRASEIRA com as
seguintes caracterís�cas: Conjunto luminoso secundário, cons�tuído por
no mínimo, 04 módulos na cor vermelha rubi, posicionados sobre na
parte frontal e traseira do veículo em local que não prejudique a
visibilidade do motorista, que possa ser acionado facilmente por meio de
sistema de acionamento no painel do veículo. Os elementos de
sinalização devem permi�r iluminação com alta visibilidade dentro dos
padrões u�lizados pelas corporações policiais inclusive quanto a
intermitência dos sinais luminosos.

 

MENSAL 20 R$ 13.000,00 R$ 260.000,00 R$ 3.1

8

Locação de Veículo Tipo Sedan, tração dianteira, motor flex, para USO
POLICIAL VELADO (PMPI), DESCARACTERIZADO, Sem motorista, sem
combus�vel, Km livre, mínimo 100cv, transmissão manual 5 velocidades
à frente e 1 à ré, 04 (quatro) portas, ar condicionado, direção elétrica ou
hidráulica, com capacidade para transporte de 05 (cinco) pessoas.
Equipado com SINALIZADOR VISUAL INTERIOR FRONTAL E INTERIOR
TRASEIRA com as seguintes caracterís�cas: Conjunto luminoso
secundário, cons�tuído por no mínimo, 04 módulos na cor vermelha
rubi, posicionados sobre na parte frontal e traseira do veículo em local
que não prejudique a visibilidade do motorista, que possa ser acionado
facilmente por meio de sistema de acionamento no painel do veículo. Os
elementos de sinalização devem permi�r iluminação com alta
visibilidade dentro dos padrões u�lizados pelas corporações policiais
inclusive quanto a intermitência dos sinais luminosos.

 

MENSAL 30 R$ 9.000,00 R$ 270.000,00 R$ 3.2

TOTAL MENSAL R$ 6.200.110,00
TOTAL GLOBAL (ANUAL) R$ 74.401.320,00
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