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1. OBJETO:
1.1. Aquisição de helicópteros adaptados às atividades de segurança pública e defesa civil,

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

01 Helicóptero Biturbina unidade 04

02 Helicóptero Monoturbina unidade 04

1.2. Das Especificações das Aeronave – Categoria Biturbina

1.2.1. As especificações constantes abaixo foram estabelecidas de acordo com a respectiva justificativa da

demanda operacional, em conformidade com as designações comuns de mercado, devendo atender, no

mínimo, às características abaixo listadas:

ITEM JUSTIFICATIVA

Certificação, Homologação e Registro

1. Certificado de aeronavegabilidade, no mínimo, do

ano anterior ao da entrega;

Visa a garantir a aquisição de aeronaves novas, com a

limitação temporal da fabricação e sem uso, assim

como a atualização tecnológica da aeronave em relação

à sua entrega

2. Aeronave nova, sem uso, com matrícula nacional

definitiva;

Visa a garantir a operacionalidade da aeronave e a

aquisição de aeronave nova, sem uso

3. Em conformidade com as exigências do FAA (Federal

Aviation Administration), contidas no FAR-27, adotadas

no Brasil através do Regulamento Brasileiro de

Homologação Aeronáutica nº 27 (RBHA-27), da

Agência Nacional de Aviação Civil, ou regulamentação

que venha a substitui-la, com todos seus aparelhos,

acessórios e equipamentos homologados pelas

Visa a garantir que a aeronave poderá operar de acordo

com a regulamentação mundial do setor aeronáutico,

nas normas adotadas pelo Brasil e evitar a restrição ou

irregularidade de operação em virtude da ausência de

homologação de equipamentos e acessórios



autoridades aeronáuticas brasileiras, certificado para

operação visual (VFR) e por instrumentos (IFR) diurno e

noturno, categoria A, por ocasião da entrega.

Características Gerais Mínimas

1. Motorização biturbina;

Foi estabelecida a necessidade mínima de operação da

aeronave com dois motores a turbina. Os motores

convencionais não apresentam

desempenho/aproveitamento suficiente para atender

às missões de segurança pública e defesa civil. A

configuração estabelecida é a mínima exigível para a

operação de aeronaves IFR no Brasil, que determinam a

operação com dois motores, no mínimo, para

helicópteros.

2. Combustível: Querosene de aviação;

Além de configurar quesito de provimento logístico, o

querosene de aviação é o único combustível

homologado e amplamente utilizado pela aviação em

geral

3. a) Configuração de transporte de dois pilotos em

duplo comando, um operador de equipamentos

especiais e mais cinco passageiros, ou dois pilotos e

seis passageiros;

A capacidade de transporte é definida de acordo com a

utilização operacional necessária às atividades especiais

de segurança pública e defesa civil, de acordo com o

item 91.957 da Subparte K do RBHA 91, sendo

configurada com a previsão de: dois pilotos policiais

(responsáveis pela condução da aeronave e divisão dos

trabalhos de cabine em Crew Resource Management –

CRM, sendo garantida a segurança necessária às

operações policiais com um piloto orientado à operação

desenvolvida e o outro piloto concentrado nas questões

de voo, além da própria substituição do comandante

em casos de emergência); um operador de

equipamentos especiais (responsável pela segurança da

aeronave e pelas atividades de orientação de

passageiros, de ação policial e de atendimento a

bordo); e cinco passageiros (que compõem o efetivo

ideal de operação de uma viatura de patrulhamento

normal, com motorista, sendo configurada como a

guarnição mínima para realização da operação policial

ou de atendimento em terra e que terá condições de

desembarcar da aeronave para a ação específica)



3. b) Configuração alternativa de transporte de dois

pilotos, um médico, um enfermeiro e duas macas de

transporte de enfermos com, no mínimo, 1,70m de

comprimento, ou dois pilotos, duas macas e dois

passageiros;

A configuração alternativa visa a atender aos requisitos

mínimos de tripulação exigida para a configuração

operacional (três tripulantes), substituindo-se,

alternativamente, o efetivo policial pelo efetivo de

atendimento médico e de resgate exigidos pela

Resolução CFM nº 1596/2000, e de acordo com a

configuração exigida pelas Portarias nº 2048/2002-

GM/MS e nº 1863/2003-GM/MS

4. Carga interna útil na configuração standard (3000ft,

Vento nulo, ISA + 15º) de, no mínimo, 1000Kg

A capacidade de carga interna mínima visa à operação

da aeronave com, no mínimo, 500Kg de combustível, e

o transporte de todos os passageiros

5. Carga externa em gancho de carga (MSL,

Vento nulo, ISA) de, no mínimo, 1100Kg;

A capacidade do gancho de carga é estabelecida

de forma a suportar o transporte de carga de

1000litros de agente extintor, para utilização no

combate a incêndios, adicionado o peso do próprio

equipamento

6. Compartimento de bagagem com capacidade

mínima de carga de 0,40m³ e 80Kg;

O compartimento de bagagem com capacidade

mínima visa a manter os materiais e equipamentos

que não serão utilizados em voo nas condições

adequadas de armazenagem e em local próprio,

evitando-se que artefatos se desprendam no

interior da cabine durante o voo e possam causar

risco de acidente à operação da aeronave. O

volume estabelecido está de acordo com as

dimensões máximas para transporte de bagagens

estabelecidas pela aviação geral, considerados os

passageiros a bordo, além de permitir o transporte

de materiais e equipamentos de suporte logístico

da própria aeronave, tais como rodas de

movimentação no solo, fonte externa portátil,

capas, bolsas de emergência médica, etc)



7. Velocidade mínima de cruzeiro rápido de 130Kt,

(3000ft de altitude, vento nulo, ISA +15º, com 80%

do peso da carga interna útil)

A velocidade de cruzeiro visa a estabelecer um

parâmetro adequado para a efetividade da

aeronave como meio de suporte mais eficaz que a

viatura terrestre, de forma que a velocidade

proporcionada pela ação do helicóptero seja, no

mínimo, o dobro da velocidade permitida para a

ação terrestre (110km/h).

O deslocamento aéreo é bem mais rápido e a

redução do tempo resposta do socorro é um dos

fatores mais importantes para salvar vidas. A

utilização da aeronave de asa rotativa pode reduzir

o tempo de transporte de uma vítima em 75%.

Com os helicópteros especialmente equipados e

capazes de cumprir múltiplas missões de resgate,

salvamento e transporte de enfermos e

policiamento, apropriados para pronto emprego e

ações de defesa civil, sob a ótica do

custo/benefício. A partir da cidade de Maceió-Al é

possível chegar diretamente a locais distantes e de

difícil acesso em minutos de voo, sem necessidade

de parar no meio do percurso para reabastecer,

aumentando assim a probabilidade de socorrer as

vítimas em menos tempo.

8. a) Autonomia mínima de voo de 2h40min

(3000ft de altitude, vento nulo, ISA + 15º, carga

interna útil na configuração standard de 1000Kg,

mantendo a PMC durante todo o percurso);

A autonomia mínima estabelecida visa a garantir a

operação da aeronave numa distancia de 290 NM

(530 KM), distância estimada de ida e volta entre

as cidades de Maceió e Delmiro Gouveira, que é a

cidade mais afastada da Capital, sem necessidade

de reabastecimento para as operações policiais e

de resgate, assim como proporcionar a devida

segurança nas etapas dos traslados em operações

remotas, com a carga mínima requerida, e uma

sobra de 45 min, que é o previsto pela legislação

em caso de voo noturno.

O trajeto deve ser realizado mantendo a PMC,

garantindo sua realização no tempo mais breve

possível, a fim de garantir um atendimento rápido a

uma vítima, por exemplo.

O deslocamento terrestre rápido para locais mais

distantes da região metropolitana de Maceió ou

rodovias próximas, para realizar o atendimento às

emergências, principalmente decorrentes de

acidentes de trânsito, tem se tornado inviável em



função das grandes distâncias a serem

percorridas.

Além disso, essa autonomia possibilita um apoio

às equipes de terra por um período de até 2h, em

casos de operações com duração mais

prolongada, por exemplo.

8. b) Alcance mínimo de 600Km (3000ft, vento

nulo, ISA + 15º, carga interna útil na configuração

standard de 1000Kg, mantendo a PMC durante

todo o percurso);

O alcance mínimo visa a garantir a opção de

traslado da aeronave sem a necessidade de apoio

de solo adicional, tendo sido adotada a base de

saída para a região Sudeste, na altura estimada de

1500 ft AGL, com a carga mínima requerida;

Essa região é onde ficam localizados os principais

centros de manutenção de aeronaves.

8.1. Se a aeronave necessitar de tanque auxiliar

para atingir o alcance e/ou a autonomia mínima,

este deverá estar previsto na proposta.

Visa a disponibilizar opção para a aeronave

alcançar a autonomia mínima com a instalação de

acessório de tanque auxiliar

8.2. Se a aeronave dispuser de sistema de

combustível com célula(s) resistente(s) à ruptura

em caso de acidentes, deverá estar previsto na

proposta.

Visa a aumentar a segurança da tripulação e

passageiros em caso de queda da aeronave em

acidentes, evitando que o combustível da

aeronave seja derramado por todo ambiente com

inevitável combustão de todo o ambiente e

consequente aumento do número vítimas e da

gravidade de ferimentos

9. a) Teto de voo pairado no efeito de solo (IGE),

AEO (All Engines Operate), mínimo de 10.000ft

(carga interna útil na configuração standard de

1000Kg, ISA, vento nulo);

O teto de voo de pairado IGE visa a garantir a

operação (pouso e decolagem) da aeronave na

máxima altitude existente na rota de traslado da

aeronave até a região sudeste em caso de

necessidade.

9. b) Teto de voo pairado fora do efeito de solo

(OGE), mínimo de 4.000ft (carga interna útil na

configuração standard de 1000Kg, ISA, vento

nulo);

O teto de voo de pairado OGE destina-se a

garantir a operação (pairado) da aeronave no local

mais alto do Estado de Alagoas.

9. c) Teto de Serviço Máximo em OEI (One

Engine Inoperate) de 10.000ft (carga interna útil

na configuração standard de 1000Kg, ISA, vento

nulo);

Visa a garantir a manobrabilidade da aeronave no

caso de perda de um dos motores na condição de

voo exigida para o pairado IGE

10. Razão de subida de 1.500ft/min (peso máximo

de decolagem, ISA);

A razão de subida exigida visa a atender aos

requisitos de cumprimento dos procedimentos

previstos em cartas de subida aeronáuticas (SID),

de maneira a possibilitar a familiarização com os



instrumentos de voo e a adaptação gradual dos

pilotos para o voo por instrumentos (IFR)

11. a) Sistema de controle automático de partida e

funcionamento dos motores, FADEC ou similar

superior;

O sistema de partida automático é necessário para

prolongar a operação dos motores e reduzir os

custos de manutenção, tendo em vista a realização

das partidas do motor em condições ideais,

evitando-se o desgaste e o risco de partidas

quentes. O controle do funcionamento visa a

manter o registro dos parâmetros de operação da

aeronave, de forma a identificar possíveis desvios

ou má utilização, assim como programar de forma

mais adequada a manutenção preventiva dos

motores. Também possibilita maior segurança de

voo, pelo fato de proporcionar maior controle da

operação da aeronave ao registrar os parâmetros

de voo e as eventuais excedências.

11. b) Sistema de controle manual do fluxo de

combustível (aceleração) das turbinas, situado no

comando do coletivo de ambos os pilotos (se

aplicável), para a atuação imediata em caso de

falha do sistema de controle automático;

O controle manual no comando coletivo é

necessário para atuação imediata do piloto (tempo

de resposta) em caso de emergência decorrente

da falha dos sistemas automáticos de controle do

motor.

12. Duplo comando removível;

O duplo comando é necessário para operação dos dois

pilotos requeridos para a segurança pública, devendo

haver possibilidade de remoção de um dos comandos

no caso de necessidade de transporte de pessoas não

habilitadas no habitáculo de pilotagem, de forma a

manter os parâmetros de segurança de voo. Além disso,

se em determinada missão for necessário ter mais um

assento para passageiro, o co-piloto poderá ceder seu

assento desde que os seus comandos de voo sejam

removidos

13. Sistema de freio do rotor principal;

O sistema de freio do rotor principal visa a conferir

maior agilidade no desembarque e embarque na

aeronave após o corte dos motores, reduzindo o

período de permanência dos rotores em giro e

aumentando as condições de segurança de

operação da aeronave em solo



14. Sistema hidráulico, no mínimo, para os

comandos do coletivo, cíclico e pedais;

O sistema hidráulico é necessário para reduzir o

esforço físico do piloto em condições de voo

prolongado e para aprimorar as manobras em

regiões de operação restrita. Visa a reduzir a

fadiga de voo oriunda da pilotagem da aeronave,

assim como a possibilitar a manobrabilidade em

face do próprio peso e esforço demandado pelas

estruturas mecânicas do helicóptero. O sistema

hidráulico é essencial para que os pilotos possam

fazer manobras próximas ao solo ou de precisão,

comuns nos voos policiais e de resgate, com mais

afinamento e controle da máquina. Devido ao porte

da aeronave, há necessidade da assistência

hidráulica para manutenção da adequada

manobrabilidade e segurança do helicóptero.

15. a) Sistema de fluxo de ar e aquecimento da

cabine para pilotos e passageiros, ajustáveis com

ventilação forçada e vários pontos de difusão;

Sistema essencial para se fazer um transporte de

vítimas com qualidade, com a temperatura interna

da cabine estabilizada

15. b) Sistema de ar condicionado apropriado

para clima tropical, que abranja a cabine de

pilotos e de passageiros, de modo a prover

temperatura interna da cabine compatível com

transporte de vítimas;

O sistema de ar da cabine visa a manter as

condições adequadas de visibilidade em regiões

de condensação (subidas a altitudes mais

elevadas ou regiões de frio), assim como a

proporcionar a climatização da cabine nos casos

de atendimento a vítimas, detalha o sistema de

fluxo de ar e é essencial para se fazer um

transporte aeromédico de qualidade, com a

temperatura interna da cabine estabilizada.

Também atua no desembaçamento dos vidros da

aeronave, provocando a estabilização de

temperatura e complementando o sistema de

desembaçamento dos pára-brisas

16. Sistema de desembaçamento do para-brisas;

O sistema de desembaçamento dos para-brisas é

complementar ao sistema de ar condicionado e

visa a manter as condições mínimas de visibilidade

do piloto em casos de condensação. A

performance do desembaçamento das aeronaves

depende das condições ambientais e do design

desse sistema. Ar condicionado,

sendo o sistema mais eficiente, que elimina a

umidade do ar porque este passa por um

componente muito frio (entre 1°C e 5°C), chamado

evaporador, em que a umidade se condensa e é



drenada para fora da aeronave (por isso, a

umidade relativa do ar da cabine diminui

consideravelmente e os vidros desembaçam

rapidamente).

17. Sistema separador de partículas ou filtro anti-

areia;

Visa a proteger o sistema de admissão de ar do

motor, prolongando sua vida útil, reduzindo custos

de manutenção e evitando acidentes ou incidentes

provocados por estol de compressor e ingestão de

elementos destrutivos (FOD). É item essencial

para proteção das turbinas, quando operando em

regiões arenosas e de atmosfera severa; aumenta

a vida útil do compressor, garantindo menor

desgaste e melhor performance

18. Nível de ruído em conformidade com a ICAO,

Anexo 16, Capítulo 8; (ou legislação que venha a

substituí-la ou complementá-la)

Há necessidade de a aeronave atender às

determinações referentes à emissão de ruídos

estabelecidas em normas internacionais

(International Civil Aviation Organization), tendo

em vista a operação de acordo com o meio

ambiente e de forma a minimizar a perturbação do

sossego público com os ruídos da aeronave.

19. Compartimento interno e ao alcance dos

pilotos para guarda de documentos, pequenos

objetos e mapas;

Visa a evitar que pequenos objetos,

frequentemente utilizados durante o voo (mapas,

pranchetas, lápis, canetas, cartas, check-list, etc),

fiquem espalhados pela cabine, podendo se

deslocar e interferir nos comandos de voo

20. Amortecedores nas portas dianteiras (se

aplicável);

Visa a manter a porta da aeronave aberta sem a

necessidade de o piloto remover as mãos dos

comandos da aeronave.

21. Comprimento máximo com os rotores girando

de 13,5m;

O estabelecimento do comprimento máximo da

aeronave visa configurar a aeronave com

dimensões compactas, permitindo a operação em

em áreas restritas, como rodovias e quadras

esportivas, por exemplo.

22. Possuir facilidade para modificações de

configurações, adaptando-se a voos de patrulha,

reconhecimento, localização, salvamento,

transporte de pessoal e material, transporte de

vítimas, resgate, operações especiais e outras

atividades tipicamente policiais;

Características inerentes à versatilidade da

aeronave, de maneira a possibilitar a maior gama

de utilizações do equipamento e a otimização dos

recursos envolvidos



23. Sistema de corta-cabos inferior (se aplicável)

e superior;

Visa a manter as condições de segurança de voo

da aeronave em operações de pouso, decolagem

ou voo a baixa altura, comuns nos voos policiais e

de resgate, evitando que cabos de telefone ou

energia elétrica e estais atinjam os links dos

comandos de voo ou se prendam nos esquis,

ocasionando acidente com a aeronave,

notadamente em face da difícil visibilidade de

cabos e fios quando em voo da aeronave a

maiores velocidades

24. a) Sistema de luzes anti-colisão com efeito

estroboscópico;

Visa a atender à legislação aeronáutica, evitando a

colisão entre aeronaves e aumentando a

visibilidade da aeronave quando pousada em

avenidas, rodovias e outros locais de movimento

de pessoas e veículos

24. b) Sistema de luzes de navegação;

Visa a atender à legislação aeronáutica, evitando a

colisão entre aeronaves, aumentando a visibilidade

da aeronave e permitindo a identificação da

trajetória da aeronave

24. c) Sistema de luzes com efeito estroboscópico

no estabilizador horizontal e no ventre da

aeronave (se aplicável);

Visa a atender à legislação aeronáutica, evitando a

colisão entre aeronaves e aumentando a

visibilidade da aeronave quando pousada em

avenidas, rodovias e outros locais de movimento

de pessoas e veículos

25. Sistema iluminação interna da cabine com

luzes para os pilotos e luzes para os passageiros;

Visa a possibilitar a operação interna da aeronave

em voos noturnos ou sob baixa condição de

iluminação

26. No mínimo, uma bateria capaz de prover a

partida da aeronave em qualquer ambiente,

adequada a suportar os equipamentos elétricos

previstos para a aeronave;

A bateria da aeronave deverá suportar as

operações e sistemas em atuação

27. Tomada externa para permitir o uso de fonte

externa de partida;

A tomada visa a possibilitar o acionamento da

aeronave com apoio de sistemas de Ground Power

Unit utilizados no sistema logístico aeronáutico

28. Farol(is) de pouso e de táxi (de táxi, se

aplicável);

Visa a atender à legislação aeronáutica e possibilitar a

devida visibilidade em operações noturnas

29. Portas deslizantes em ambas as laterais;

Visa a possibilitar a operação da aeronave em

ambos os lados do helicóptero. As operações de

segurança pública normalmente são realizadas



com a atuação direta do operador de

equipamentos especiais com as portas abertas,

tornando-se impraticável a operação sem portas

durante todo o período do voo, especialmente em

situação de chuva ou quando for necessário

efetuar pousos, decolagens ou pairados IGE em

regiões arenosas, que demandem o fechamento

das portas. As operações de resgate são

realizadas com a abertura da porta para

recolhimento da vítima e, depois de embarcada, é

necessário que sejam estabilizadas as condições

internas da aeronave, no sentido de proteger a

vítima, impossibilitando o uso de portas removíveis

(visto que não há possibilidade de retirar e colocar

as portas em voo). As portas com dobradiças não

permitem a abertura sem prejuízo das condições

de voo, nem apresentam características que

facilitem as ações operacionais (tiro embarcado,

visibilidade, comunicação ar-terra-ar, etc...). Há

melhoria operacional com adequação aos dois

lados da aeronave, em virtude das configurações

aerodinâmicas da desta, que muitas vezes não

permitem a operação da aeronave em um só lado,

devido a necessidade de se manter o helicóptero

aproado com o vento predominante

30. Degraus de acesso ao rotor principal em

ambos os lados da aeronave;

Visa a possibilitar o completo pre-flight check da

aeronave, com acesso ao deck superior do

helicóptero, em conformidade com os requisitos de

segurança de voo e com o manual de voo das

aeronaves em geral

31. Trem de pouso alto do tipo esqui, com

degrau(s) contínuo(s) em ambos os lados da

aeronave (alto e degraus: se aplicável) com

sapatas de alta resistência (titânio ou

similar)(sapatas: se aplicável), ou do tipo

convencional com rodas, com adaptação para

barra de reboque;

O trem de pouso possibilita a utilização

operacional, caso seja configurado por esquis,

todavia há possibilidade de utilização de trem de

pouso convencional com a adequação da

operação e a limitação de locais de pouso da

aeronave, uma vez que o aumento do porte da

aeronave implicará na utilização inevitável de trens

de pouso tipo convencional.



32. a) Interior com configuração de transporte

standard almofadados, cor escura, com assentos

para passageiros com bancos e cintos de

segurança individuais (de, no mínimo, 3 pontos

para os passageiros e de 4 pontos para os

pilotos), e dispositivo de remoção rápida;

Visa a manter as condições de segurança dos

passageiros e atender à legislação aeronáutica,

assim como manter o asseio da aeronave,

evitando cores claras. As condições dos cintos de

segurança são comuns de mercado para a

operação de helicópteros, com maior proteção aos

ocupantes

32. b) Assentos dos pilotos instalados com

sistema de atenuação de energia de choque, com

cintos de segurança de quatro pontos, dotados de

mecanismos de travamento automático para

proteção contra desaceleração rápida, com

estofamento revestido em couro aeronáutico;

Visa a permitir melhores condições de conforto e

segurança aos pilotos das aeronaves, mais

expostos ao estresse de voo

32. c) revestimento protetor do piso da cabine;

Visa a evitar o desgaste prematuro do piso da

cabine, em virtude da intensa movimentação de

embarque e desembarque, assim como possibilitar

a devida proteção para o transporte de materiais

líquidos ou de fluídos corpóreos de vítimas e

feridos

33. a) Janelas superiores da cabine dos pilotos

escuras (se aplicável);

Visa a reduzir a incidência da insolação na

tripulação e nos instrumentos de voo

33. b) Janelas de ventilação nas portas dos pilotos

e dos passageiros;

Visa a possibilitar a ventilação natural da cabine

em caso de pane dos sistemas de ventilação

forçada

34. Um extintor de incêndio portátil instalado na

cabine;

Visa a atender à legislação aeronáutica e dotar a

aeronave de meio primário de extinção de

pequenos incêndios

35. Bolsa de primeiros socorros;

Acessório demandado pela legislação aeronáutica

que visa a possibilitar pequenas intervenções

médicas na tripulação em pequenas ocorrências

36. Um Transmissor Localizador de Emergência

(ELT) de última geração, que opere na frequência

de 406Mhz e seja integrado ao GPS da aeronave,

ou possua GPS próprio, de modo a transmitir as

coordenadas geográficas da aeronave quando

acionado.

Essa descrição garante que o equipamento

ofertado poder á usufruir do Sistema COSPAS –

SARSAT, aumentando a segurança de voo e

proporcionando um melhor atendimento das

condições de alerta pelas autoridades

aeronáuticas

37. Sistema de Piloto Automático nos quatro eixos

O Piloto Automático de 4-eixos (pitch, roll, yaw e

hover), integrado aos sistemas anemobarométrico

e de navegação da aeronave, é capaz de realizar



mudanças de atitude da aeronave (ATT) em

condição automática e/ou mediante comandos

eletrônicos dos pilotos, sem interferência direta dos

pilotos nos comandos de voo (“hands off/feet off”),

sendo ainda capaz de prover a captura e

manutenção da altitude (ALT), da velocidade (IAS),

de proa (HDG) ou de curso, captura e manutenção

da razão de subida e descida (CLIMB)

estabelecidos, modo de aproximação automática

por instrumentos para procedimentos RNAV (“Area

Navigation”) e ILS (“Instruments Landing System”),

com captura e manutenção da rampa de

aproximação e do localizador do ILS/GS/LLZ

(“Glide Slope e Localizer”), e com captura e

manutenção da rampa de arremetida (GA-“Go

Around”).

Soma-se a isso, a capacidade de manter e

capturar referências laterais e longitudinais da

velocidade em relação ao solo (“velocity-hover”),

bem como mantê-la no voo pairado (HOV -

“position-hover”). Estas informações são

apresentadas em painéis digitais (PFD) de forma

sintética, mostrando todos os movimentos de

atitude da aeronave (ATT) e suas correções,

sendo do tipo Diretor de Voo (Flight Director), com

botões seletores que permitem que as funções do

PFD sejam operadas tanto pelo piloto como pelo

copiloto.

Com este tipo de sistema, o piloto pode se

beneficiar de uma assistência mais abrangente

durante voo, estendendo as capacidades

operacionais do helicóptero e reduzindo a carga de

trabalho, especialmente durante operações

complexas, tal como uma aproximação automática

até o voo pairado para um resgate em um ponto

fixo.

Além disso, o piloto automático de 4 eixos fornece

funções de controle que aumentam a estabilidade,

a manobrabilidade e a controlabilidade da

aeronave, contribuindo para o aumento

considerável do nível de segurança do voo. Estas

funções são ativadas automaticamente de acordo

com as condições de voo.



Equipamentos de navegação e operação da aeronave:

1. Painel de instrumentos de voo e navegação

visíveis para ambos os pilotos, instrumentos de

indicação de funcionamento da transmissão e

motor, painel de luzes de alarme com visibilidade

para ambos os pilotos, com iluminação regulável;

Requisitos comuns para a operação da aeronave

em duplo comando. Visa a regular a iluminação

interna de acordo com a característica do voo

realizado

2. Instrumentos dos motores, transmissão e

outros parâmetros, além dos fornecidos na

configuração “standard” (de fábrica), constando no

painel de pilotagem, devidamente compatibilizado

com o espaço para os equipamentos (alongado,

se aplicável), no mínimo, os seguintes, conforme

aplicável:

Visa a melhorar os parâmetros de pilotagem e

operação da aeronave, bem como atender à

legislação aeronáutica

a) Indicação de torque; Aferição do esforço transmitido pelo rotor principal

b) Indicação de NG ou N1, de ambos motores

conforme aplicável;
Aferição de giro da turbina primária (ou de gases)

c) Instrumentos indicadores do funcionamento

das turbinas;
Monitoramento dos parâmetros do motor

d) Indicação de pressão do óleo nos motores; Monitoramento do sistema de lubrificação do motor

e) Indicação de temperatura do óleo nos motores; Monitoramento do sistema de lubrificação do motor

f) Indicação de pressão do óleo da transmissão;
Monitoramento do sistema de transmissão da

aeronave

g) Indicação de temperatura do óleo da

transmissão;

Monitoramento do sistema de transmissão da

aeronave

h) Indicação de quantidade de combustível;

Liquidômetro para monitoramento da quantidade

de combustível e planejamento de voo, em razão

da autonomia disponível

i) Indicação de pressão do combustível,

conforme aplicável;

Indicação de funcionamento e monitoramento do

sistema de alimentação de combustível do motor

j) Indicação de rotação do rotor principal;

Monitoramento da rotação do rotor principal,

imprescindível nos casos de emergências em

situações de overspeed e manutenção dos

parâmetros autorrotativos

k) Sistema de detecção de fogo no grupo turbo

motor;

Visa a detectar a ocorrência de fogo no

compartimento do motor e prevenir possíveis

incêndios



l) Painel de luzes de alarme;
Sistema de informação de emergência e mal

funcionamento de sistemas da aeronave

m) Painel de áudio, conforme aplicável ao modelo;
Necessário ao gerenciamento das comunicações a

bordo

n) Indicador de porta(s) do(s) bagageiro(s) e

passageiro(s) fechada(s), conforme aplicável;

Visa a alertar o piloto sobre a possibilidade de

abertura da porta externa do bagageiro em voo, ou

ainda evitar que se decole com a mesma aberta ou

destravada

o) Amperímetro;
Monitoramento da carga elétrica consumida pela

aeronave

p) Voltímetro;
Monitoramento da tensão elétrica utilizada pela

aeronave

q) Relógio com cronômetro;

Visa ao planejamento de acionamentos, voos e

uso da aeronave, assim como o devido registro de

tempo e horário

r) Termômetro de ar exterior.

Visa à aferição das condições de ar externo, para

verificação dos parâmetros adequados de voo a

serem aplicados, em conformidade com o Manual

de voo da aeronave

Equipamentos de Navegação e Comunicação:

A aeronave, além de possuir os equipamentos de

navegação, necessários à homologação IFR no

Brasil, e de comunicação mínimos da aeronave na

versão standard, de acordo com o modelo

aprovado para operação IFR no Brasil, assim

como os equipamentos e instrumentos utilizados

em situações de emergência, deverá possuir no

mínimo, os seguintes itens:

Os equipamentos de navegação e comunicação

visam ao atendimento da regulamentação

aeronáutica e a possibilidade de operação regular

da aeronave em meio aeronáutico, além de

permitir o contato entre ar-terra-ar-terra e ar-ar

a) uma chave máster de aviônicos;

Facilita a operação da aeronave, especialmente na

necessidade de acionamentos rápidos, porque o

piloto não precisa ligar os equipamentos um a um

b) Chaveamento no manche cíclico para troca de

frequência dos equipamentos de comunicação

e acionamento da função identificação do

Transponder, conforme aplicável;

Facilita ao piloto em comando responder aos

órgãos de controle de tráfego aéreo, enquanto o

outro piloto realiza as operações



c) dois giro horizonte Thales H321 ou similar

superior, conforme aplicável;

Impede que o fornecedor oferte um modelo de giro

horizonte que não tenha uma boa performance ou

confiabilidade, com base em equipamento já

conhecido comercialmente. Visa à manutenção da

estabilidade de manobras e dos parâmetros de

atitude da aeronave

d) dois Altímetros codificados – “Altitude

Encoder”, compatível com o sistema

anemobarométrico da aeronave, para prover

informações sobre a altitude através do

transponder e do GPS;

O altímetro codificado visa a informar ao órgão de

controle a altitude registrada pelo equipamento,

assim como possibilitar informação de altitude ao

GPS, para facilitar a definição de caminhos críticos

de relevo ou manutenção de parâmetros de

altitude pré-estabelecidos para determinada

operação

e) dois velocímetros;

Visa a monitorar a velocidade aerodinâmica da

aeronave (IAS), sendo essencial parâmetro para a

realização de manobras

f) dois indicadores de razão de subida e

descida – “climb”;

Visa à manutenção dos parâmetros de subida ou

descida de acordo com a rampa pré estabelecida

ou para cumprir procedimentos de SID e

determinados por órgãos de controle

g) uma bússola magnética;

Equipamento essencial da aeronave, visa à

orientação e navegação com base nos polos

magnéticos da Terra

h) Indicador de horímetro de voo;

Visa a monitorar e registrar o uso da aeronave, de

forma a manter o controle de manutenções e de

uso do helicóptero

i) Fones de ouvido com microfone para todas as

pessoas que estiverem a bordo incluindo o

piloto e copiloto, da “David Clark modelo H10

13HXP, ou similar superior, com supressores

de ruído, incluindo 2 (duas) extensões

independentes, para os tripulantes

operacionais, cabo liso, com “plugs” de

conexão tipo macho-fêmea compatíveis com

os interfones e as tomadas de comunicação,

com 02 (dois) metros de comprimento;

Impede que o fornecedor oferte um modelo de

fone de ouvido que não tenha uma boa

performance ou confiabilidade, com base em

equipamento já conhecido comercialmente. As

extensões visam a possibilitar que os dois

tripulantes operacionais se afastem do interior da

aeronave, mantendo-se no perímetro, sem perder

a comunicação com o piloto

j) Um ICS e interfone de passageiros, conforme

aplicável;

Permite a intercomunicação entre os passageiros

no interior da aeronave



k) Dois rádios transceptores VHF aeronáutico

digital, faixa de operação de 118,0 a 136,975

MHz, integrado ao VOR/LOC/GS, com

incrementos de 0,025 (zero vírgula zero vinte e

cinco) MHz, com funções integradas de VOR;

O radio aeronáutico integrado ao sistema de Very

Omni Range, Localizer e Glide Slope, permite

adequar a correta comunicação da aeronave com

os órgãos aeronáuticos e o cruzamento de

informações com as estações emissoras de

navegação

l) um Rádio altímetro Honeywell KRA 405B, ou

similar superior, conforme aplicável;

Impede que o fornecedor oferte um modelo de

Rádio Altímetro que não tenha uma boa

performance ou confiabilidade com base em

equipamento já conhecido comercialmente. Visa à

correta aferição de altura da aeronave,

independentemente das variações barométricas,

comuns em regiões de baixas ou altas pressões,

ou aproximações de isóbaras

m) dois giro bússola HONEYWELL KCS55A 06,

ou similar superior;

Impede que o fornecedor oferte um modelo de giro

bússola que não tenha uma boa performance ou

confiabilidade com base em equipamento já

conhecido comercialmente. Visa à orientação da

aeronave de acordo com o Norte magnético,

porém sem a interferências de fontes magnéticas

n) um Transponder que opere nos modos A e C,

compatível com serviço de informação de

tráfego;

Equipamento obrigatório de identificação da

aeronave, de forma a identificar a aeronave no

sistema de controle do tráfego aéreo

o) um painel/caixa de áudio GMA 340, ou

superior aplicável, que atenda aos requisitos

de comunicação das frequências aeronáuticas

e de segurança pública, permitindo

concomitantemente que o Comandante da

aeronave mantenha contato nas freqüências

aeronáuticas e/ou o copiloto contatando as

frequências policiais ou vice-versa, com os

Órgãos de Controle de tráfego aéreo, de modo

que o piloto possa ser isolado do copiloto e

demais tripulantes;

Impede que o fornecedor oferte um modelo de

caixa de áudio que não tenha uma boa

performance ou confiabilidade, com base em

equipamento já conhecido comercialmente. Visa

ao gerenciamento das comunicações da cabine



p) Rádio comunicador digital, com tecnologia

TETRA, devidamente homologado e que

permita a comunicação através do sistema de

rádio já existente no Estado de Alagoas.

OBS: Encontra-se no Anexo A o Termo de

Referência da última aquisição do sistema de

rádio comunicação digital da Secretaria de

Segurança Pública de Alagoas.

A característica do rádio comunicador visa à

disponibilizar a comunicação em situações críticas,

possibilitando a comunicação das equipes das

aeronaves com as equipes das Polícias Civil e

Militar e do Corpo de Bombeiros, facilitando o

atendimento aos diversos tipos de ocorrência que

demandem a utilização do Grupamento Aéreo.

q) Radar meteorológico com monitor colorido

acoplado e integrado aos sistemas eletrônicos de

instrumentos de voo

Visa a disponibilizar a visualização de formações

meteorológicas nos instrumentos de voo quando

na realização de voo IFR

Obs: Os equipamentos que não possuem disposição obrigatória pela regulamentação aeronáutica

brasileira para voo IFR poderão ser consolidados em único mostrador (EFIS, VEMD, MDF,

GlassCockpit, etc.)

Acessórios para emprego em operações de segurança pública e de defesa civil

Os acessórios destinam-se a compatibilizar a aeronave com o nível de versatilidade e otimização de

uso previsto para as operações aéreas de segurança pública e de defesa civil

1. a) Sistema de gancho de carga externa

(provisões e parte móvel) com capacidade mínima

de 1100Kg, com sistema de alijamento e

compatível com a operação de sistema de

lançamento de agente extintores, inclusive

espuma, com sistema de segurança que permita o

alijamento rápido, ao comando do piloto, do

equipamento em situações de emergência em

voo;

O sistema de gancho de carga visa a atender ao

deslocamento de carga externa à aeronave, como

frequentemente ocorre com materiais perigosos,

cargas superdimensionadas e ações de McGuire.

Há necessidade do sistema de carga ser

compatibilizado com o uso de equipamentos de

combate a incêndios, tipo lançamento de agentes

extintores (água ou espuma), além de permitir os

requisitos mínimos de configuração para manter a

segurança da operação.

1. b) Sistema de monitoramento da carga externa

por câmera de vídeo ou espelho retrovisor

externo, com comando de regulagem no interior

da cabine;

Visa a dotar a aeronave de sistema que permita ao

piloto o monitoramento da carga externa

transportada pelo gancho de carga.

Frequentemente, por ação do deslocamento ou

configuração aerodinâmica do elemento

transportado, a carga passa a girar ou pendular,

demandando ações de comando do piloto no

sentido de evitar ou reduzir as oscilações e manter

a segurança de voo, assim como visa a permitir ao

piloto o monitoramento acerca da inclinação e

livramento da carga de obstáculos, ou ainda

verificar o momento de liberação da carga, de



forma a evitar acidentes e cumprir adequadamente

as operações

2. Sistema de Guincho de Salvamento (provisões

e parte móvel), com capacidade mínima de 250Kg

e cabo com comprimento mínimo de 30m, dotado

de sistema de corte de cabo comandado por

botão, disponível no punho do cíclico ou coletivo

do piloto, e corte de emergência pelo operador de

equipamentos especiais, (devendo conter alicate

compatível para a operação, em lugar próprio);

Visa a dotar a aeronave da possibilidade de

instalação de guincho de salvamento. O guincho

permite a remoção de vítimas e materiais de locais

de difícil acesso e com pouso impraticável da

aeronave. Quando em ações de resgate, há

necessidade de que a vítima seja trazida a bordo

da aeronave em voo, de forma a evitar que a

vítima seja mantida “pendurada” na aeronave

durante o traslado, aumentando o risco da

tripulação e da própria vítima transportada. Em

regiões de encostas, florestas, edificações, não é

possível que a vítima seja transportada na parte

externa da aeronave sem configurar risco à toda a

operação. (busca-se reduzir os riscos da operação

de resgate, evitando acidentes como, p.ex. da

aeronave PT-HLZ do Corpo de Bombeiros Militar

do Distrito Federal, ocorrido no ano 2008)

3. Farol de busca Trakka A800 ou similar superior,

com, no mínimo, 800 Watts e 20.000 lumens, com

acionamento e comandos elétricos no interior da

cabine, de fácil remoção e instalação;

Visa a dotar a aeronave da possibilidade de

instalação de farol de busca adequado às funções

da aeronave. O farol de busca pode ser utilizado

para iluminar regiões de interesse (perseguições,

resgate, buscas, monitoramento, etc.) em

operações realizadas no período noturno, bem

como iluminar áreas em que são desenvolvidas

operações pelas equipes de terra, aumentando a

segurança dos participantes da ação com

melhores condições de visibilidade. O sistema

deve ser dotado de facilidade de instalação e

remoção, de maneira a possibilitar a rápida

configuração da aeronave para a missão

demandada

4. Sistema de ancoragem para Rappel em ambas

as laterais;

O sistema de rappel visa a possibilitar o embarque

e desembarque com cordas em ambas laterais da

aeronave, de maneira a permitir o uso tático e de

resgate em regiões de pouso impraticável. Há

necessidade de ser instalado em ambas as

laterais, em virtude das limitações aerodinâmicas

da aeronave



5. Configuração adicional para resgate com

capacidade de transporte de, no mínimo, uma

vítima em maca em suporte específico, com

assistência médica de três profissionais.

Visa a dotar a aeronave da possibilidade de uso

em ações de misericórdia e resgate de vítimas,

com o transporte de uma maca e dos respectivos

profissionais

Equipamentos de apoio de solo

1. Dispositivos de amarração das pás dos rotores

principal e de cauda (se aplicável);

Acessórios comuns de apoio de solo e

hangaragem da aeronave (logístico)

2. Jogo de rodas duplas de reboque, com sistema

de elevação hidráulico para deslocamento da

aeronave no solo (se aplicáve);

Acessórios comuns de apoio de solo e

hangaragem da aeronave (logístico).

3. Conjunto de coberturas de proteção da entrada

de ar dos motores, tubos de pitot, escapamentos

do motor;

Acessórios comuns de apoio de solo e

hangaragem da aeronave (logístico)

4. Capa para os para-brisas com atenuação da luz

solar e água;

Acessórios comuns de apoio de solo e

hangaragem da aeronave (logístico)

5. Capa de proteção com atenuação do calor solar

para o painel de instrumentos;

Acessórios comuns de apoio de solo e

hangaragem da aeronave (logístico)

6. Maleta em material resistente para porta-

documentos da aeronave;

Visa a organizar o conjunto documental da

aeronave

7. Fonte externa portátil de partida da aeronave,

acondicionável no bagageiro, que permita o

auxílio da partida do motor da aeronave em

situações excepcionais de acionamento

sequencial;

Visa a disponibilizar meio de a aeronave manter a

operação em casos onde há necessidade de

diversos acionamentos sequenciais do motor, que

extrapolem a capacidade da bateria própria da

aeronave, como nos casos de resgates onde há

necessidade do corte de motor no local de

desembarque das vítimas e rápido reacionamento

para resgatar nova vítima

8. Carrinho gaveteiro de ferramentas em metal,

composta de um jogo de ferramentas básicas e

especiais para manutenção até segundo nível.

Visa a disponibilizar as ferramentas específicas

para uso na aeronave para intervenções

autorizadas pela regulamentação aeronáutica até

segundo nível.

9. Dispositivo para lavagem de compressores das

turbinas, certificado pelo fabricante.

Visa a manter as condições de operação da

aeronave, uma vez que há necessidade de

lavagem do compressor da turbina.

1.2.2. Para cada aeronave biturbina adquirida, a CONTRATADA deverá arcar com o curso prático

de voo por instrumento - IFR para 04 (quatro) pilotos da Chefia Especial Aérea de Segurança

Pública - CAESP, conforme legislação vigente no País, devendo, ainda, arcar com todos os custos



de alimentação, hospedagem, deslocamentos e materiais didáticos necessários à execução do

referido curso.

1.2.2.1. O referido curso deverá ser concluído antes da entrega da aeronave a ser adquirida.

1.3. Das Especificações da Aeronave – Categoria Monoturbina Multimissão
1.3.1. As especificações constantes abaixo foram estabelecidas de acordo com a respectiva

justificativa da demanda operacional, em conformidade com as designações comuns de mercado,

devendo atender, no mínimo, às características abaixo listadas:

ITEM JUSTIFICATIVA

Certificação, Homologação e Registro

1. Certificado de aeronavegabilidade, no mínimo, do

ano anterior ao da entrega;

Visa a garantir a aquisição de aeronaves novas, com

a limitação temporal da fabricação, e sem uso, assim

como a atualização tecnológica da aeronave em

relação à sua entrega

2. Aeronave nova, sem uso, com matrícula nacional

definitiva;

Visa a garantir a operacionalidade da aeronave e a

aquisição de aeronave nova, sem uso

3. Em conformidade com as exigências do FAA

(Federal Aviation Administration), contidas no FAR-

27, adotadas no Brasil através do Regulamento

Brasileiro de Homologação Aeronáutica nº 27

(RBHA-27) da Agência Nacional de Aviação Civil,

ou legislação que venha a substituí-lo, com todos

seus aparelhos, acessórios e equipamentos

homologados pelas autoridades aeronáuticas

brasileiras, certificado para operação visual (VFR)

diurno e noturno, por ocasião da entrega.

Visa a garantir que a aeronave poderá operar de

acordo com a regulamentação mundial do setor

aeronáutico nas normas adotadas pelo Brasil e evitar

a restrição ou irregularidade de operação, em virtude

da ausência de homologação de equipamentos e

acessórios

Características Gerais Mínimas

1. Motorização monoturbina;

Foi estabelecida a necessidade mínima de operação

da aeronave com um motor a turbina. Os motores

convencionais não apresentam desempenho/

aproveitamento suficiente para atender às missões

de segurança pública e defesa civil. A configuração

estabelecida é mínima, logo pode ser proposta

aeronave biturbinada, desde que atenda aos

requisitos estabelecidos pela Administração e ao

limite orçamentário estabelecido.

2. Combustível: Querosene de aviação;

Além de configurar quesito de provimento logístico, o

querosene de aviação é o único combustível

homologado e amplamente utilizado pela aviação em

geral



3. a) Configuração de transporte de 2 pilotos em

duplo comando, um operador aerotático e mais 4

passageiros, ou 2 pilotos e cinco passageiros;

A capacidade de transporte é definida de acordo com

a utilização operacional necessária às atividades

cotidianas de segurança pública e defesa civil, de

acordo com o item 91.957 da Subparte K do RBHA

91, ou legislação que venha a substituí-lo, sendo

configurada com a previsão de: dois pilotos policiais

ou de resgate (responsáveis pela condução da

aeronave e divisão dos trabalhos de cabine em Crew

Resource Management – CRM, sendo garantida a

segurança necessária às operações policiais ou de

resgate, com um piloto orientado à operação

desenvolvida e o outro piloto concentrado nas

questões de voo, além da própria substituição do

comandante em casos de emergência); um operador

de equipamentos especiais (responsável pela

segurança da aeronave e pelas atividades de

orientação de passageiros, de ação policial ou de

resgate e de atendimento à bordo); e quatro

passageiros (que compõe o efetivo de operação de

uma viatura de patrulhamento normal, sendo

configurada como a guarnição mínima para

realização da operação policial ou de atendimento

em terra e que terá condições de desembarcar da

aeronave para a ação específica)

3. b) Configuração alternativa de transporte de 2

pilotos em duplo comando, um operador aerotático,

um médico, um enfermeiro, uma maca de transporte

de enfermos com, no mínimo, 1,75m de

comprimento, ou 2 pilotos, uma maca e 3

passageiros;

A configuração alternativa visa a atender aos

requisitos mínimos de tripulação exigida para a

configuração operacional (três tripulantes),

substituindo-se, alternativamente, o efetivo policial

pelo efetivo de atendimento médico e de resgate

exigidos pela Resolução CFM nº 1596/2000, e de

acordo com a configuração exigida pelas Portarias nº

2048/2002-GM/MS e nº 1863/2003-GM/MS ou

legislação que venha a substituí-las.

4. Carga interna útil na configuração standard

(3000ft, Vento nulo, ISA + 15º) de, no mínimo,

1000Kg

A capacidade de carga interna mínima visa à

operação da aeronave com, no mínimo, 500Kg de

combustível, e o transporte de todos os passageiros

5. Carga externa em gancho de carga (3000ft de

altitude, Vento nulo, ISA + 15º) de, no mínimo,

1100Kg;

A capacidade do gancho de carga é estabelecida de

forma a suportar o transporte de carga de 1000litros

de agente extintor, para utilização no combate a

incêndios, adicionado o peso do próprio equipamento



6. Compartimento de bagagem com capacidade

mínima de carga de 0,40m³ e 80Kg;

O compartimento de bagagem com capacidade

mínima visa a manter os materiais e equipamentos

que não serão utilizados em voo nas condições

adequadas de armazenagem e em local próprio,

evitando-se que artefatos se despreendam no interior

da cabine durante o voo e possam causar risco de

acidente à operação da aeronave. O volume

estabelecido está de acordo com as dimensões

máximas para transporte de bagagens estabelecidas

pela aviação geral, considerados os passageiros a

bordo, além de permitir o transporte de materiais e

equipamentos de suporte logístico da própria

aeronave, tais como: rodas de movimentação em

solo, fonte externa portátil, capas, bolsas de

emergência médica, etc.

7. Velocidade mínima de cruzeiro rápido de 130Kt,

mantendo a Potência Máxima Contínua – PMC

durante o trajeto (3000ft de altitude, vento nulo, ISA

+ 15º, com 80% do peso da carga interna útil)

A velocidade de cruzeiro visa a estabelecer um

parâmetro adequado para a efetividade da aeronave

como meio de suporte mais eficaz que a viatura

terrestre, de forma que a velocidade proporcionada

pela ação do helicóptero seja, no mínimo, o dobro da

velocidade permitida para a ação terrestre

(110km/h).

O deslocamento aéreo é bem mais rápido e a

redução do tempo resposta do socorro é um dos

fatores mais importantes para salvar vidas. A

utilização da aeronave de asa rotativa pode reduzir o

tempo de transporte de uma vítima em 75%.

Com os helicópteros especialmente equipados e

capazes de cumprir múltiplas missões de resgate,

salvamento e transporte de enfermos e policiamento,

apropriados para pronto emprego e ações de defesa

civil, sob a ótica do custo/benefício. A partir da

cidade de Maceió-Al, é possível chegar diretamente

a locais distantes e de difícil acesso em minutos de

voo, sem necessidade de parar no meio do percurso

para reabastecer, aumentando assim a probabilidade

de socorrer as vítimas em menos tempo.



8. a) Autonomia mínima de voo de 2h40min (3000ft

de altitude, vento nulo, ISA + 15º, carga interna útil

na configuração standard de 1000Kg, mantendo a

PMC durante todo o percurso);

A autonomia mínima estabelecida visa a garantir a

operação da aeronave numa distancia de 290 NM

(530 KM), distância estimada de ida e volta entre as

cidades de Maceió e Delmiro Gouveira, que é a

cidade mais afastada da Capital, sem necessidade

de reabastecimento para as operações policiais e de

resgate, assim como proporcionar a devida

segurança nas etapas dos traslados em operações

remotas, com a carga mínima requerida, e uma

sobra de, no mínimo, 30 min.

O trajeto deve ser realizado mantendo a PMC,

garantindo sua realização no tempo mais breve

possível, a fim de garantir um atendimento rápido a

uma vítima, por exemplo.

O deslocamento terrestre rápido para locais mais

distantes da região metropolitana de Maceió ou

rodovias próximas, para realizar o atendimento às

emergências, principalmente decorrentes de

acidentes de trânsito, tem se tornado inviável em

função das grandes distâncias a serem percorridas.

Além disso, essa autonomia possibilita um apoio às

equipes de terra por um período de até 2h, em casos

de operações com duração mais prolongada, por

exemplo.

8. b) Alcance mínimo de 600Km (5000ft, vento nulo,

ISA, carga interna útil na configuração standard de

1000Kg);

O alcance mínimo visa a garantir a opção de traslado

da aeronave sem a necessidade de apoio de solo

adicional, tendo sido adotada a base de saída para a

região Sudeste, na altura estimada de 1500 ft AGL,

com a carga mínima requerida;

Essa região é onde ficam localizados os principais

centros de manutenção de aeronaves.

8.1. Se a aeronave necessitar de tanque auxiliar

para atingir o alcance e/ou a autonomia mínima,

este deverá estar previsto na proposta.

Visa a disponibilizar opção para a aeronave alcançar

a autonomia mínima com a instalação de acessório

de tanque auxiliar

8.2. Se a aeronave dispuser de sistema de

combustível com célula(s) resistentes à ruptura em

caso de acidentes, este deverá estar previsto na

proposta.

Visa a aumentar a segurança da tripulação e

passageiros em caso de queda da aeronave em

acidentes, evitando que o combustível da aeronave

seja derramado por todo ambiente, com inevitável

combustão de todo o ambiente e consequente

aumento do número de vítimas e da gravidade de

ferimentos



9. a) Teto de voo pairado no efeito de solo (IGE)

mínimo de 10.000ft (carga interna útil na

configuração standard de 1000Kg, ISA, vento nulo);

O teto de voo de pairado IGE visa a garantir a

operação (pouso e decolagem) da aeronave na

máxima altitude existente na rota de traslado da

aeronave até a região sudeste em caso de

necessidade.

9. b) Teto de voo pairado fora do efeito de solo

(OGE), mínimo de 4.000ft (carga interna útil na

configuração standard de 1000Kg, ISA, vento nulo);

O teto de voo de pairado OGE destina-se a garantir a

operação (pairado) da aeronave no local mais alto do

Estado de Alagoas.

10. Razão de subida de 1.500ft/min (peso máximo

de decolagem, ISA);

A razão de subida exigida visa a atender aos

requisitos de cumprimento dos procedimentos

previstos em cartas de subida aeronáuticas (SID), de

maneira a possibilitar a familiarização com os

instrumentos de voo e a adaptação gradual dos

pilotos para o voo por instrumentos (IFR)

11. a) Sistema de controle automático de partida e

funcionamento dos motores, FADEC ou similar

superior;

O sistema de partida automático é necessário para

prolongar a operação dos motores e reduzir os

custos de manutenção, tendo em vista a realização

das partidas do motor em condições ideais, evitando-

se o desgaste e o risco de partidas quentes. O

controle do funcionamento visa a manter o registro

dos parâmetros de operação da aeronave, de forma

a identificar possíveis desvios ou má utilização,

assim como programar de forma mais adequada a

manutenção preventiva dos motores. Também

possibilita maior segurança de voo, pelo fato de

proporcionar maior controle da operação da

aeronave ao registrar os parâmetros de voo e as

eventuais excedências

11. b) Sistema de controle manual do fluxo de

combustível (aceleração) da turbina, situado no

comando do coletivo de ambos os pilotos (se

aplicável), para a atuação imediata em caso de

falha do sistema de controle automático;

O controle manual no comando coletivo é necessário

para atuação imediata do piloto (tempo de resposta)

em caso de emergência decorrente da falha dos

sistemas automáticos de controle do motor,

mantendo, inclusive, uma padronização em relação à

frota já utilizada pela CAESP.

12. Duplo comando removível;

O duplo comando é necessário para operação dos

dois pilotos requeridos para a segurança pública,

devendo haver possibilidade de remoção de um dos

comandos, no caso de necessidade de transporte de

pessoas não habilitadas no habitáculo de pilotagem,

de forma a manter os parâmetros de segurança

operacional. Além disso, caso seja necessário, em



determinada missão, ter mais um assento para

passageiro, o copiloto poderá ceder seu assento

desde que os seus comandos de voo sejam

removidos

13. Sistema de freio do rotor principal;

O sistema de freio do rotor principal visa a conferir

maior agilidade no desembarque e embarque na

aeronave após o corte dos motores, reduzindo o

período de permanência dos rotores em giro e

aumentando as condições de segurança de

operação da aeronave em solo

14. Duplo Sistema hidráulico para os comandos do

coletivo e cíclico;

O sistema hidráulico é necessário para reduzir o

esforço físico do piloto em condições de voo

prolongado e para aprimorar as manobras em

regiões de operação restrita. Visa a reduzir a fadiga

de voo oriunda da pilotagem da aeronave, assim

como possibilitar a manobrabilidade em face do

próprio peso e esforço demandado pelas estruturas

mecânicas do helicóptero. O sistema hidráulico é

essencial para que os pilotos possam fazer

manobras próximas ao solo ou de precisão, comuns

nos voos policiais e de resgate, com mais afinamento

e controle da máquina

15. a) Sistema de fluxo de ar e aquecimento da

cabine para pilotos e passageiros, ajustáveis com

ventilação forçada e vários pontos de difusão;

Sistema essencial para se fazer um transporte

aeromédico de qualidade, com a temperatura interna

da cabine estabilizada

15. b) Sistema de ar condicionado apropriado para

clima tropical, que abranja a cabine de pilotos e de

passageiros, de modo a prover temperatura interna

da cabine compatível com transporte de vítimas;

O sistema de ar da cabine visa a manter as

condições adequadas de visibilidade em regiões de

condensação (subidas a altitudes mais elevadas ou

regiões de frio), assim como proporcionar a

climatização da cabine nos casos de atendimento a

vítimas. Detalha o sistema de fluxo de ar e é

essencial para se fazer um transporte aeromédico de

qualidade, com a temperatura interna da cabine

estabilizada. Também atua no desembaçamento dos

vidros da aeronave, provocando a estabilização de

temperatura e complementando o sistema de

desembaçamento dos para-brisas



16. Sistema de desembaçamento do para-brisas;

O sistema de desembaçamento dos para-brisas é

complementar ao sistema de ar condicionado e visa

a manter as condições mínimas de visibilidade do

piloto em casos de condensação. A performance do

desembaçamento das aeronaves depende das

condições ambientais e do design desse sistema. Ar

condicionado,

sendo o sistema mais eficiente, que elimina a

umidade do ar porque este passa por um

componente muito frio (entre 1°C e 5°C), chamado

evaporador, em que a umidade se condensa e é

drenada para fora da aeronave (por isso, a umidade

relativa do ar da cabine diminui consideravelmente e

os vidros desembaçam rapidamente).

17. Sistema de limpadores de para-brisas para

ambos os pilotos;

O sistema de limpadores de para-brisas é necessário

para manter as condições de visibilidade em

operações de baixa velocidade (abaixo de 40Kt) e

sob condições climáticas adversas (chuva, chuvisco,

nevoeiro ou neblina) ou em ações realizadas sobre a

água a baixa altura ou em maresia (“sprinter” de

água sobre a aeronave), que acabam sujando o

pára-brisas e reduzindo a visibilidade dos pilotos, o

que pode provocar um acidente

18. Sistema separador de partículas ou filtro anti-

areia;

Visa a proteger o sistema de admissão de ar do

motor, prolongando a vida útil, reduzindo custos de

manutenção e evitando acidentes ou incidentes

provocados por estol de compressor e ingestão de

elementos destrutivos (FOD). É item essencial para

proteção das turbinas, quando operando em regiões

arenosas e de atmosfera severa; aumenta a vida útil

do compressor, garantindo menor desgaste e melhor

performance

19. Nível de ruído em conformidade com a ICAO,

Anexo 16, Capítulo 8; (ou legislação que venha a

substituí-la ou complementá-la)

Há necessidade de a aeronave atender às

determinações referentes à emissão de ruídos

estabelecidas em normas internacionais

(International Civil Aviation Organization), tendo em

vista a operação de acordo com o meio ambiente e

de forma a minimizar a perturbação do sossego

público com os ruídos da aeronave.



20. Compartimento interno e ao alcance dos pilotos

para guarda de documentos, pequenos objetos e

mapas;

Visa a evitar que pequenos objetos, frequentemente

utilizados durante o voo (mapas, pranchetas, lápis,

canetas, cartas, check-list, etc), fiquem espalhados

pela cabine, podendo se deslocar e interferir nos

comandos de voo

21. Amortecedores nas portas dianteiras (se

aplicável);

Visa a manter a porta da aeronave aberta sem a

necessidade de o piloto remover as mãos dos

comandos da aeronave

22. Comprimento máximo com os rotores girando de

13,5m;

O estabelecimento do comprimento máximo da

aeronave visa configurar a aeronave com dimensões

compactas, permitindo a operação em em áreas

restritas, como rodovias e quadras esportivas, por

exemplo.

23. Possuir facilidade para modificações de

configurações, adaptando-se a voos de patrulha,

reconhecimento, localização, salvamento, transporte

de pessoal e material, transporte de vítimas,

resgate, operações especiais e outras atividades

tipicamente policiais;

Características inerentes à versatilidade da

aeronave, de maneira a possibilitar a maior gama de

utilizações do equipamento e a otimização dos

recursos envolvidos

24. Sistema de corta-cabos inferior e superior;

Visa a manter as condições de segurança de voo da

aeronave em operações de pouso, decolagem ou

voo a baixa altura, comuns nas operações policiais e

de resgate, evitando que cabos de telefone ou

energia elétrica e estais atinjam os links dos

comandos de voo ou se prendam nos esquis,

ocasionando acidente com a aeronave, notadamente

em face da difícil visibilidade de cabos e fios quando

em voo da aeronave a maiores velocidades

25. a) Sistema de luzes anti-colisão com efeito

estroboscópico;

Visa a atender à legislação aeronáutica. Previne a

colisão entre aeronaves e aumenta a visibilidade da

aeronave quando pousada em avenidas, rodovias e

outros locais de movimento de pessoas e veículos

25. b) Sistema de luzes de navegação;

Visa a atender à legislação aeronáutica, evitando a

colisão entre aeronaves, aumentando sua

visibilidade e permitindo a identificação de sua

trajetória

25. c) Sistema de luzes com efeito estroboscópico

no estabilizador horizontal e no ventre da aeronave

(se aplicável);

Visa a atender à legislação aeronáutica, evitando a

colisão entre aeronaves e aumentando sua

visibilidade quando pousada em avenidas, rodovias e



outros locais de movimento de pessoas e veículos

26. Sistema de iluminação interna da cabine com

luzes para os pilotos e luzes para os passageiros;

Visa a possibilitar a operação interna da aeronave

em voos noturnos ou sob baixa condição de

iluminação

27. No mínimo, uma bateria capaz de prover a

partida da aeronave em qualquer ambiente,

adequada a suportar os equipamentos elétricos

previstos para a aeronave;

A bateria da aeronave deverá suportar as operações

e sistemas em atuação

28. Tomada externa para permitir o uso de fonte

externa de partida;

A tomada visa a possibilitar o acionamento da

aeronave com apoio de sistemas de Ground Power

Unit utilizados no sistema logístico aeronáutico

29. Farol(is) de pouso e de táxi (de táxi, se

aplicável);

Visa a atender à legislação aeronáutica e possibilitar

a devida visibilidade em operações noturnas

30. Duas portas laterais deslizantes;

Visa a possibilitar a operação da aeronave em

ambos os lados do helicóptero. As operações de

segurança pública normalmente são realizadas com

a atuação direta do operador de equipamentos

especiais com as portas abertas, sendo que se torna

impraticável a operação sem portas durante todo o

período do voo, especialmente em situação de chuva

ou quando a aeronave tenha que efetuar pousos,

decolagens ou pairados IGE em regiões arenosas,

demandando o fechamento das portas. As

operações de resgate são realizadas com a abertura

da porta para recolhimento da vítima e, depois de

embarcada, é necessário que sejam estabilizadas as

condições internas da aeronave, no sentido de

proteger a vítima, impossibilitando o uso de portas

removíveis (visto que não há possibilidade de retirar

e colocar as portas em voo). As portas com

dobradiças não permitem a abertura sem prejuízo

das condições de voo, nem apresentam

características que facilitem as ações operacionais

(tiro embarcado, visibilidade, comunicação ar-terra-

ar, etc...).

31. Degraus de acesso ao rotor principal em ambos

os lados da aeronave;

Visa a possibilitar o completo pre-flight check da

aeronave, com acesso ao deck superior do

helicóptero, em conformidade com os requisitos de

segurança de voo e com o manual de voo das

aeronaves em geral



32. Trem de pouso alto do tipo esqui, com degrau(s)

contínuo(s) em ambos os lados da aeronave (alto e

degraus: se aplicável) com sapatas de alta

resistência (titânio ou similar)(sapatas: se aplicável),

com adaptação para barra de reboque;

O trem de pouso deve ser configurado para

possibilitar a operação em todo tipo de terreno,

inclusive em regiões de acidentes, onde destroços

poderiam configurar risco à aeronave, com a

danificação de trens de pouso convencionais (rodas

e pneus), assim como deve proporcionar a devida

movimentação em solo, com auxílio de reboque, e

resistência suficiente para utilização em pousos e

decolagens corridas (sapatas). Os degraus contínuos

visam à operação em ambas as laterais da

aeronave, especialmente em embarque,

desembarque e apoio de tripulantes.

33. a) Interior com configuração de transporte

standard almofadados na cor escura, com assentos

para passageiros, com bancos e cintos de

segurança individuais (de, no mínimo, 3 pontos para

os passageiros e de 4 pontos para os pilotos), e

dispositivo de remoção rápida;

Visa a manter as condições de segurança dos

passageiros e atender à legislação aeronáutica,

assim como manter o asseio da aeronave, evitando

cores claras. As condições dos cintos de segurança

são comuns de mercado para a operação de

helicópteros com maior proteção aos ocupantes

33. b) Assentos dos pilotos instalados com sistema

de atenuação de energia de choque, com cintos de

segurança de quatro pontos dotados de

mecanismos de travamento automático para

proteção contra desaceleração rápida, com

estofamento revestido em couro aeronáutico;

Visa a permitir melhores condições de conforto e

segurança aos pilotos da aeronave, mais expostos

ao estresse de voo

33. c) revestimento protetor do piso da cabine;

Visa a evitar o desgaste prematuro do piso da cabine

em virtude da intensa movimentação de embarque e

desembarque, assim como possibilitar a devida

proteção para o transporte de materiais líquidos ou

de fluídos corpóreos de vítimas e feridos

34. a) Janelas superiores da cabine dos pilotos

escuras (se aplicável);

Visa a reduzir a incidência da insolação na tripulação

e nos instrumentos de voo

34. b) Janelas de ventilação nas portas dos pilotos e

dos passageiros;

Visa a possibilitar a ventilação natural da cabine em

caso de pane dos sistemas de ventilação forçada

35. Um extintor de incêndio portátil instalado na

cabine;

Visa a atender à legislação aeronáutica e dotar a

aeronave de meio primário de extinção de pequenos

incêndios

36. Bolsa de primeiros socorros;

Acessório demandado pela legislação aeronáutica

que visa a possibilitar pequenas intervenções

médicas na tripulação em pequenas ocorrências



37. Um Transmissor Localizador de Emergência

(ELT) de última geração que opere na freqüência de

406Mhz e seja integrado ao GPS da aeronave, ou

possua GPS próprio, de modo a transmitir as

coordenadas geográficas da aeronave quando

acionado.

Essa descrição garante que o equipamento ofertado

poderá usufruir do Sistema COSPAS –SARSAT,

aumentando a segurança de voo e proporcionando

um melhor atendimento das condições de alerta

pelas autoridades aeronáuticas

Equipamentos de navegação e operação da aeronave

1. Painel de instrumentos de voo e navegação

visíveis para ambos os pilotos, instrumentos de

indicação de funcionamento da transmissão e

motor, painel de luzes de alarme com visibilidade

para ambos os pilotos, com iluminação regulável;

Requisitos comuns para a operação da aeronave em

duplo comando. Visa a regular a iluminação interna

de acordo com a característica do voo realizado

2. Instrumentos do motor, transmissão e outros

parâmetros, além dos fornecidos na configuração

“standard” (de fábrica), constando no painel de

pilotagem, devidamente compatibilizado com o

espaço para os equipamentos (alongado, se

aplicável), no mínimo, os seguintes, conforme

aplicável:

Visa melhorar os parâmetros de pilotagem e

operação da aeronave, bem como atender à

legislação aeronáutica

2. 1. Indicação de torque; Aferição do esforço transmitido pelo rotor principal

2.2. Indicação de NG ou N1, conforme aplicável; Aferição de giro da turbina primária (ou de gases)

2.3. Instrumentos indicadores do funcionamento da

turbina;
Monitoramento dos parâmetros do motor

2.4. Indicação de pressão do óleo no motor; Monitoramento do sistema de lubrificação do motor

2.5. Indicação de temperatura do óleo no motor; Monitoramento do sistema de lubrificação do motor

2.6 Indicação de pressão do óleo da transmissão;
Monitoramento do sistema de transmissão da

aeronave

2.7. Indicação de temperatura do óleo da

transmissão;

Monitoramento do sistema de transmissão da

aeronave

2.8. Indicação de quantidade de combustível;

Liquidômetro para monitoramento da quantidade de

combustível e planejamento de voo em razão da

autonomia disponível

2.9. Indicação de pressão do combustível, conforme

aplicável;

Indicação de funcionamento e monitoramento do

sistema de alimentação de combustível do motor

2.10. Indicação de rotação do rotor principal;

Monitoramento da rotação do rotor principal,

imprescindível nos casos de emergências em casos

de overspeed e manutenção dos parâmetros



autorrotativos

2.11. Sistema de detecção de fogo no grupo turbo

motor;

Visa a detectar a ocorrência de fogo no

compartimento do motor e prevenir possíveis

incêndios

2.12. Painel de luzes de alarme;
Sistema de informação de emergência e mal

funcionamento de sistemas da aeronave

2.13. Painel de áudio, conforme aplicável ao

modelo;

Necessário ao gerenciamento das comunicações a

bordo

2.14 Indicador de porta(s) do(s) bagageiro(s) e

passageiro(s) fechada(s), conforme aplicável;

Visa a alertar ao piloto sobre a possibilidade de

abertura da porta externa do bagageiro em voo, ou

ainda evitar que se decole com a mesma aberta ou

destravada

2.15. Amperímetro;
Monitoramento da carga elétrica consumida pela

aeronave

2.16. Voltímetro;
Monitoramento da tensão elétrica utilizada pela

aeronave

2.17. Relógio com cronômetro;

Visa ao planejamento de acionamentos, voos e uso

da aeronave, assim como o devido registro de tempo

e horário

2.18. Termômetro de ar exterior.

Visa à aferição das condições de ar externo para

verificação dos parâmetros adequados de voo a

serem aplicados, em conformidade com o Manual de

Voo da aeronave

Equipamentos de Navegação e Comunicação:

A aeronave, além de possuir os equipamentos de

navegação e comunicação mínimos na versão

standard, de acordo com o modelo aprovado para

operação no Brasil, assim como os equipamentos e

instrumentos utilizados em situações de

emergência, deverá possuir, no mínimo, os

seguintes itens:

Os equipamentos de navegação e comunicação

visam ao atendimento da regulamentação

aeronáutica e à possibilidade de operação regular da

aeronave em meio aeronáutico, além de permitir o

contato entre ar-terra-ar-terra e ar-ar

a) uma chave máster de aviônicos;

Facilita a operação da aeronave, especialmente na

necessidade de acionamentos rápidos, porque o

piloto não precisa ligar os equipamentos um a um

b) Chaveamento no manche cíclico para troca de

freqüência dos equipamentos de comunicação e

acionamento da função identificação do

Facilita ao piloto em comando responder aos órgãos

de controle de tráfego aéreo, enquanto o outro piloto

realiza as operações



Transponder, conforme aplicável;

c) um giro horizonte Thales H321 ou similar

superior, conforme aplicável;

Impede que o fornecedor oferte um modelo de giro

horizonte que não tenha uma boa performance ou

confiabilidade, com base em equipamento já

conhecido comercialmente. Visa à manutenção da

estabilidade de manobras e dos parâmetros de

atitude da aeronave

d) um Altímetro codificado – “Altitude Encoder”,

compatível com o sistema anemobarométrico da

aeronave, para prover informações sobre a altitude

através do transponder e do GPS;

O altímetro codificado visa a informar ao órgão de

controle a altitude registrada pelo equipamento,

assim como possibilitar informação de altitude ao

GPS, para facilitar a definição de caminhos críticos

de relevo ou manutenção de parâmetros de altitude

pré-estabelecidos para determinada operação

e) um velocímetro;

Visa a monitorar a velocidade aerodinâmica da

aeronave (IAS), sendo essencial parâmetro para a

realização de manobras

f) Indicador de horímetro de voo;

Visa a monitorar e registrar o uso da aeronave, de

forma a manter o controle de manutenções e de uso

do helicóptero

g) um indicador de razão de subida – “climb”;

Visa à manutenção dos parâmetros de subida ou

descida de acordo com a rampa pré estabelecida ou

para cumprir procedimentos de SID e determinados

por órgãos de controle

h) uma bússola magnética;

Equipamento essencial da aeronave, visa à

orientação e navegação com base nos polos

magnéticos da Terra

i) Fones de ouvido com microfone para todas as

pessoas que estiverem a bordo, incluindo o piloto e

copiloto, da “David Clark, modelo H10 13HXP, ou

similar superior, com supressores de ruído,

incluindo 2 (duas) extensões independentes, para

os tripulantes operacionais, cabo liso, com “plugs”

de conexão tipo macho-fêmea compatíveis com os

interfones e as tomadas de comunicação, com 02

(dois) metros de comprimento;

Impede que o fornecedor oferte um modelo de fone

de ouvido que não tenha uma boa performance ou

confiabilidade, com base em equipamento já

conhecido comercialmente. As extensões visam a

possibilitar que os dois tripulantes operacionais se

afastem do interior da aeronave, mantendo-se no

perímetro, sem perder a comunicação com o piloto

j) um ICS e interfone de passageiros, conforme

aplicável;

Permite a intercomunicação entre os passageiros no

interior da aeronave



k) um rádio transceptor VHF aeronáutico digital,

faixa de operação de 118,0 a 136,975 MHz,

integrado ao VOR/LOC/GS, com incrementos de

0,025 (zero vírgula zero vinte e cinco) MHz, com

funções integradas de VOR;

O rádio aeronáutico integrado ao sistema de Very

Omni Range, Localizer e Glide Slope, permite

adequar a correta comunicação da aeronave com os

órgãos aeronáuticos e o cruzamento de informações

com as estações emissoras de navegação

l) um Rádio altímetro Honeywell KRA 405B, ou

similar superior, conforme aplicável;

Impede que o fornecedor oferte um modelo de Rádio

Altímetro que não tenha uma boa performance ou

confiabilidade, com base em equipamento já

conhecido comercialmente. Visa à correta aferição

de altura da aeronave, independentemente das

variações barométricas comuns em regiões de

baixas ou altas pressões, ou aproximações de

isóbaras

m) um giro bússola HONEYWELL KCS55A 06, ou

similar superior;

Impede que o fornecedor oferte um modelo de giro

bússola que não tenha uma boa performance ou

confiabilidade, com base em equipamento já

conhecido comercialmente. Visa à orientação da

aeronave de acordo com o Norte magnético, porém

sem a interferência de fontes magnéticas

n) um Transponder que opere nos modos A e C,

compatível com serviço de informação de tráfego;

Equipamento obrigatório de identificação da

aeronave, de forma a identificar a aeronave no

sistema de controle do tráfego aéreo

o) um painel/caixa de áudio GMA 340, ou superior

aplicável, que atenda os requisitos de comunicação

das frequências aeronáuticas e de segurança

pública, permitindo concomitantemente que o

Comandante da aeronave mantenha contato nas

frequências aeronáuticas e/ou o copiloto contatando

as frequências policiais, ou vice-versa, com os

Órgãos de Controle de tráfego aéreo, de modo que

o piloto possa ser isolado do copiloto e demais

tripulantes;

Impede que o fornecedor oferte um modelo de caixa

de áudio que não tenha uma boa performance ou

confiabilidade, com base em equipamento já

conhecido comercialmente. Visa ao gerenciamento

das comunicações da cabine

p) Rádio comunicador digital, com tecnologia

TETRA, devidamente homologado e que permita a

comunicação através do sistema de rádio já

existente no Estado de Alagoas.

OBS: Encontra-se no Anexo A o Termo de

Referência da última aquisição do sistema de rádio

comunicação digital da Secretaria de Segurança

Pública de Alagoas.

A característica do rádio comunicador visa à

disponibilizar a comunicação em situações críticas,

possibilitando a comunicação das equipes das

aeronaves com as equipes das Polícias Civil e Militar

e do Corpo de Bombeiros, facilitando o atendimento

aos diversos tipos de ocorrência que demandem a

utilização do Grupamento Aéreo.



Obs: Os equipamentos de navegação e operação da aeronave poderão ser integrados em mostradores

consolidados (EFIS, MFD, Glass Cockpit, etc.)

Acessórios para emprego policial e de defesa civil

1.Acessórios para emprego policial e de defesa civil

Os acessórios destinam-se a compatibilizar a

aeronave com o nível de versatilidade e otimização

de uso previsto para as operações aéreas de

segurança pública e de defesa civil

2. a) Sistema de gancho de carga externa

(provisões e parte móvel) com capacidade mínima

de 1100Kg, com sistema de alijamento e compatível

com a operação de sistema de lançamento de

agente extintores, inclusive espuma, com sistema

de segurança que permita o alijamento rápido do

equipamento, em situações de emergência em voo,

ao comando do piloto;

O sistema de gancho de carga visa a atender ao

deslocamento de carga externa à aeronave, como

frequentemente ocorre com materiais perigosos,

cargas superdimensionadas e ações de McGuire. Há

necessidade do sistema de carga ser compatibilizado

com o uso de equipamentos de combate a incêndios,

tipo lançamento de agentes extintores (água ou

espuma), além de permitir os requisitos mínimos de

configuração para manter a segurança da operação.

2. b) Sistema de monitoramento da carga externa

por câmera de vídeo ou espelho retrovisor externo,

com comando de regulagem no interior da cabine;

Visa a dotar a aeronave de sistema que permita ao

piloto o monitoramento da carga externa

transportada pelo gancho de carga. Frequentemente,

por ação do deslocamento ou configuração

aerodinâmica do elemento transportado, a carga

passa a girar ou pendular, demandando ações de

comando do piloto no sentido de evitar ou reduzir as

oscilações e manter a segurança de voo, assim

como visa a permitir ao piloto o monitoramento

acerca da inclinação e livramento da carga de

obstáculos, ou ainda verificar o momento de

liberação da carga, de forma a evitar acidentes e

cumprir adequadamente as operações

3. Farol de busca Trakka A800 ou similar superior,

com, no mínimo, 800 Watts e 20.000 lumens, com

acionamento e comandos elétricos no interior da

cabine, de fácil remoção e instalação;

Visa a dotar a aeronave da possibilidade de

instalação de farol de busca adequado às funções da

aeronave. O farol de busca pode ser utilizado para

iluminar regiões de interesse (perseguições, resgate,

buscas, monitoramento, etc.) em operações

realizadas no período noturno, bem como iluminar

áreas em que são desenvolvidas operações pelas

equipes de terra, aumentando a segurança dos

participantes da ação com melhores condições de

visibilidade. O sistema deve ser dotado de facilidade

de instalação e remoção, de maneira a possibilitar a



rápida configuração da aeronave para a missão

demandada

4. Sistema de ancoragem para Rappel na lateral da

aeronave;

O sistema de rappel visa a possibilitar o embarque e

desembarque com cordas pela lateral da aeronave,

de maneira a permitir o uso tático e de resgate em

regiões de pouso impraticável.

5. Configuração adicional para resgate, com

capacidade de transporte de, no mínimo, uma vítima

em maca em suporte específico, com assistência

médica de três profissionais.

Visa a dotar a aeronave de possibilidade de uso em

ações de misericórdia e resgate aeromédico, com o

transporte de uma maca e dos respectivos

profissionais

Equipamentos de apoio de solo

1. Dispositivos de amarração das pás dos rotores

principal e de cauda, conforme aplicável;

Acessórios comuns de apoio de solo e hangaragem

da aeronave (logístico)

2. Jogo de rodas duplas de reboque com sistema de

elevação mecânico, ou hidráulico (somente na

impossibilidade do sistema mecânico) para

deslocamento da aeronave no solo;

Acessórios comuns de apoio de solo e hangaragem

da aeronave (logístico), sendo preferido o sistema

mecânico, em virtude da frequência elevada com que

nossas rodas com sistema hidráulico apresentam

panes (impedindo a ação da aeronave, em caso de

pane, em virtude de um sistema hidráulico defeituoso

que não possibilitou a retirada da aeronave do

hangar, p.ex.)

3. Conjunto de coberturas de proteção da entrada

de ar dos motores, tubos de pitot, escapamentos do

motor;

Acessórios comuns de apoio de solo e hangaragem

da aeronave (logístico)

4. Capa para os para-brisas com atenuação da luz

solar e água;

Acessórios comuns de apoio de solo e hangaragem

da aeronave (logístico)

5. Capa de proteção com atenuação do calor solar

para o painel de instrumentos;

Acessórios comuns de apoio de solo e hangaragem

da aeronave (logístico)

6. Maleta em material resistente para portar os

documentos da aeronave;
Visa a organizar o conjunto documental da aeronave

7. Fonte externa portátil de partida da aeronave,

acondicionável no bagageiro, que permita o auxílio

da partida do motor da aeronave em situações

excepcionais de acionamento sequencial;

Visa a disponibilizar meio de a aeronave manter a

operação em casos onde há necessidade de

diversos acionamentos sequenciais do motor, que

extrapolem a capacidade da bateria própria da

aeronave, como nos casos de resgates, onde há

necessidade do corte de motor no local de

desembarque das vítimas e rápido reacionamento

para resgatar nova vítima



8. Carrinho gaveteiro de ferramentas em metal,

composta de um jogo de ferramentas básicas e

especiais para manutenção até segundo nível.

Visa a disponibilizar as ferramentas específicas para

uso na aeronave para intervenções autorizadas pela

regulamentação aeronáutica até segundo nível.

9. Dispositivo para lavagem de compressor da

turbina, certificado pelo fabricante.

Visa a manter as condições de operação da

aeronave, uma vez que há necessidade de lavagem

do compressor da turbina

1.4 Características/equipamentos Comuns: Os equipamentos e demais itens, abaixo elencados, são

comuns aos dois tipos de helicóptero constantes do presente Termo de Referência: biturbina (item

1.2) e monoturbina (item 1.3):

1.4.1. Para cada helicóptero a ser adquirido, deverá acompanhar um bambi bucket com

capacidade de, no mínimo, 900 litros, a fim de proporcionar uma maior segurança às equipes

do Corpo de Bombeiros no combate a incêndios florestais em nosso Estado.

1.4.2. Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a realização de todas as manutenções e

inspeções preventivas durante o período de garantia da aeronave, incluindo a execução de

itens previstos em boletins que sejam emitidos durante o período de vigência da garantia.

a) Para a execução deste item, estima-se a realização de 500 horas de voo por ano em cada

aeronave.

b) Todos os custos da realização deste item ficam a cargo da CONTRATADA, incluindo os

custos com o traslado da aeronave(combustível, alimentação e hospedagem da tripulação,

bem como emissão de passagens aéreas nos casos em que se estime uma duração superior

a 10 para conclusão dos serviços).

c) Sempre que for possível, a manutenção/inspeção deverá ser realizada na base operacional

do Grupamento Aéreo de Alagoas, localizada na região metropolitana de Maceió.

d) A CONTRATADA poderá realizar o treinamento dos técnicos em manutenção de

aeronaves da CONTRATANTE, a fim de que inspeções e manutenções de 1º e 2º níveis

possam ser realizadas por eles, desde que a CONTRATADA disponibilize todos

equipamentos e ferramentas necessários para tal.

e) Em caso de algum incidente ou acidente com a aeronave adquirida que demande a

aquisição de uma nova aeronave, esta aeronave, adquirida através da utilização do seguro

aeronáutico constante do item 1.4.3., a manutenção prevista para a aeronave substituída

deverá ser mantida para a nova aeronave, até a data em que duraria a garantia do

helicóptero que sofreu o incidente/acidente.

1.4.3. Fica sob responsabilidade da empresa vencedora da licitação a contratação e

pagamento de Seguro Aeronáutico CASCO, RETA e LUC, conforme quadro abaixo, durante o

período de garantia da aeronave:

GARANTIA IMPORTÂNCIA SEGURADA
CASCO, ACESSÓRIOS E

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
Valor de compra da aeronave adquirida

LUC R$ 15.000,00

RETA Conforme legislação vigente no País



1.4.4. Para cada aeronave adquirida, deverá ser entregue um carrinho para reboque que

permita o deslocamento da aeronave por apenas uma pessoa, já que temos limitação de

efetivo para a escala diária na manutenção.

1.4.5. Deverão ser entregues, juntamente com os helicópteros adquiridos, todos os manuais

da aeronave, incluindo os de célula e motor, com toda as atualizações enquanto estiver

vigente a garantia.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

2.1. Alagoas é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está situado no leste da região

Nordeste e tem como limites Pernambuco (N e NO), Sergipe (S), Bahia (SO) e o Oceano Atlântico

(L). Ocupa uma área de 27.778,506 km², sendo ligeiramente maior que o Haiti. Sua capital é a

cidade de Maceió e a sede administrativa é o Palácio República dos Palmares. Possui 102

municípios.

2.2. Diante da dimensão do Estado, a Secretaria de Segurança Pública necessita de aeronaves

capazez de percorrer a maior distância, que é até a cidade de Delmiro Gouveia, com combustível

suficiente para ir, voltar e ainda permanecer com a reserva necessária após o pouso final. A

autonomia mínima estabelecida visa a garantir a operação da aeronave entre as cidades de Maceió

e Delmiro Gouveia, sem necessidade de reabastecimento para as operações policiais e de resgate,

assim como proporcionar a devida segurança nas etapas dos traslados em operações remotas, com

a carga mínima requerida.

2.3. O presente projeto básico justifica-se diante dos atuais índices de violência que demandam

a presença de helicópteros no interior do Estado, reduzindo significativamente o tempo resposta no

atendimento a ocorrências. Os helicópteros têm apresentado resultados substanciais na valorosa

missão de salvar vidas e proteger a população alagoana.

2.4. O Estado possui, atualmente, aeronaves locadas, sendo determinado pelo Exmo Sr.

Governador do Estado a substituição por aeronaves próprias. Para tanto, justificam-se as seguintes

características:

a. Helicóptero Policial
Constantemente citado como "multiplicador de forças", o helicóptero tornou-se parte

indispensável dos ativos de muitos departamentos de polícia. Recentes estudos mostraram

que equipes de helicópteros/carros têm um índice de prisões por crimes capitais seis vezes

maior que equipes com carros apenas. O helicóptero também tem mostrado ser capaz de dar

apoio ou cobertura a até vinte e seis veículos terrestres dentro de uma área geográfica de

responsabilidade.

As razões para esse índice de sucesso podem ser facilmente explicadas. A vantagem

aérea dá ao helicóptero cerca de 15 vezes mais capacidade de patrulhamento, comparada

com uma unidade terrestre isolada. Esta vantagem, somada à velocidade com que o

helicóptero pode levar um observador treinado sobre a cena de um crime (normalmente

menos que 15 minutos), proporciona o confinamento essencial para assegurar uma prisão. A

chave está na eficiência com que a prisão é efetuada sem precisar chamar outras unidades

de patrulhamento e retirá-las de suas áreas de responsabilidade.

I. Patrulhamento



A constante e persistente presença do helicóptero de patrulhamento diminui a

criminalidade.

Estudos mostraram que os assaltos são reduzidos em 30% enquanto os crimes de rua,

como estupros, assaltos, roubos de automóveis, etc. são reduzidos pela metade pela simples

presença da aeronave.

O patrulhamento aéreo é mais eficiente quando executado dia e noite evitando rotas e

esquemas rotineiros. O observador do helicóptero patrulhando a 60 milhas por hora (100 kph)

a uma altitude de 500 a 800 pés (150 a 250 metros) pode manter em vista um objeto no chão

dez vezes mais longe que um oficial de uma unidade terrestre rodando pelas ruas em

velocidade normal.

Dependendo das necessidades de uma investigação ou missão, o patrulhamento por

helicóptero pode ser evidente ou encoberto. Estas missões podem requerer equipamento

especial de observação para a obtenção das provas (como câmeras fotográficas ou de vídeo,

imagens térmicas, "donwnlink" com capacidade para gravação, etc.)

II. Tempo de Resposta do Patrulhamento

O incrível índice de prisões com sucesso efetuadas por equipes de helicópteros/carros

depende da velocidade em que a presença policial chega na cena do crime. Um helicóptero

em patrulhamento tem uma vantagem distinta e pode chegar ao cenário em dois minutos

após ter recebido a chamada. Esta é uma importante consideração quando da determinação

do tamanho da área de patrulhamento por helicóptero.

É claro que tanto o observador como o piloto devem ter um completo conhecimento da

região. O helicópero e sua tripulação, ainda no chão, devem estar sobre a cena de um crime

entre cinco e sete minutos após a chamada. Um tempo prolongado de resposta pode ser uma

indicação de que o heliporto está muito longe da área de patrulhamento.

O valor intrínseco de um helicóptero da polícia é apenas notado quando ele está

voando. Apenas quando no ar ele pode proporcionar observação, comunicação, resposta

rápida, segurança do policial, etc. O risco de um pouso não-programado em um local

estranho deve ser apenas motivado por uma situação extraordinária. No chão o helicóptero

passa a ser muito vulnerável aos danos. Por isso, considerações cuidadosas devem ser

avaliadas antes de arriscar o helicóptero, e talvez todo o programa de apoio aéreo, em um

pouso nessas condições.

I. Segurança do Policial

A vantagem visual do helicóptero não apenas melhora a eficiência das unidades

terrestres de patrulhamento como também aumenta a segurança dos policiais no chão.

Estatisticamente, o helicóptero é o primeiro a chegar na cena do crime 63% das vezes em

que é chamado. A chegada por via aérea permite "limpar" visualmente a área antes da

chegada das unidades terrestres.

O helicóptero tem o comando visual de todo o cenário. Ele pode ver ao redor das

esquinas, por trás de uma cerca, sobre os telhados e fornece à unidade terrestre que está a



caminho uma visão geral da situação ou preveni-la de uma emboscada ou outro perigo

oculto.

A presença do helicóptero também aumenta a probabilidade de fazer-se uma prisão

sem luta ou perseguição.

II. Perseguição

Os riscos que correm os policiais e civis, inerentes a perseguições em alta velocidade,

tornam-se desnecessários quando uma equipe helicóptero/carro trabalha em conjunto. É

virtualmente impossível um veículo suspeito evadir-se de um helicóptero. Isso permite que o

carro-patrulha diminua para uma velocidade segura sem correr o risco de perder o suspeito

de vista. O helicóptero pode informar o caminho do suspeito aos carros perseguidores e

informar as melhores rotas de interceptação, além de informá-los dos perigos a serem adiante

enfrentados. Sem ver um carro-patrulha na sua cola, o suspeito possivelmente dirigirá em

velocidade mais baixa, assim reduzindo o perigo para civis inocentes.

Um grande departamento de polícia da Califórnia adotou uma nova política para

perseguições que incorpora táticas bem definidas para determinar primeiramente se o

suspeito fugitivo não tem a intenção de parar depois que as luzes vermelhas e a sirene foram

ativadas. Baseado nesta determinação, é feita uma chamada para a unidade aérea e um

"Modo de Patrulhamento" é iniciado. À unidade aérea foi dada autoridade para tomar total

controle de perigosas perseguiçõers em alta velocidade e poder determinar uma

descontinuidade do envolvimento ativo de qualquer ou de todas as unidades terrestres.

O envolvimento da unidade aérea permite que as unidades terrestres sigam o suspeito

a uma distância segura e longe da vista do veículo fugitivo. Sob essa nova política, o número

de policiais envolvidos em acidentes caiu para zero, comparado com oito acidentes ocorridos

no mesmo período do ano anterior. O índice de prisões com o auxílio aéreo foi 100% contra

71% sem o envolvimento da unidade aérea e o tempo médio da perseguição caiu de 2

minutos e 50 segundos para 1 minuto e 42 segundos.

III. Equipes Especiais

Atuando como um transporte aéreo de tropas, o helicóptero pode rapidamente

desdobrar uma equipe completamente armada em uma área estratégica para proporcionar

uma vantagem tática em uma situação onde a rapidez é essencial. Ele pode proporcionar

apoio total pelo tempo necessário e depois retirar toda a força quando a ação for completada.

A simples existência de uma unidade do BOPE bem treinada e de rápida reação é uma

valiosa fonte dissuasora da atividade terrorista.

O helicóptero pode ser também utilizado para transportar equipes médicas para locais

de desastres, equipes caninas, investigadores, visitantes, sobreviventes bem como um

grande número de ferramentas e materiais que podem ser utilizados no ar e em terra.

IV. Comando e Controle



Uma importante característica do helicóptero no caso de levantes urbanos e violentas

manifestações populares é a habilidade em trabalhar perto do cenário sem a necessidade do

apoio de um aeroporto.

Para comandar e controlar ele pode subir sobre os obstáculos ou a confusão e ter

acesso rápido a toda a situação. A presença de um helicóptero da polícia é muito útil durante

uma desordem civil porque é uma ameaça à anonimidade da multidão. O medo de ser

identificado é um fator predominante para evitar que uma multidão se transforme em uma

massa destrutiva. As tendências da multidão podem ser continuamente monitoradas,

gravadas em vídeo e transmitidas via downlink para o quartel general para uma reação a

tempo.

Não há melhor maneira para levar o comandante ao cenário para que ele possa ali

obter conhecimentos em primeira mão da situação. Ele pode visualizar todo o quadro e

depois pousar, se necessário, para fazer um estudo detalhado. Um serviço local-a-local

rápido e direto poupa tempo e dinheiro. A rápida reação também salva vidas.

Outras tarefas do helicóptero em sitiuações catastróficas são transporte de carga,

ressuprimento de forças terrestres de resgate ou distribuir rapidamente sacos de areia,

comida, unidades auxiliares de energia e, até, hospitais de campanha inteiros. Quando as

artérias principais foram cortadas, os helicópteros também têm a tarefa de transportar

veículos de emergência e equipamento de sobrevivência através do bloqueio.

V. Dissuasor do Tráfico de Drogas

O helicóptero é um insuperável veículo de patrulhamento que permite localizar e

prender suspeitos que usam variadas táticas de evasivas para transportar e vender drogas

ilícitas. À noite, um helicóptero com FLIR ("Forward Looking Infra Red" ou Sistema de Visão

Infravermelha à Frente) pode seguir um suspeito no escuro e direcionar as unidades

terrestres para interceptá-lo.

Quando transportando pessoal armado, helicópteros podem pousar imediatamente

para ajudar os policiais a prenderem suspeitos em áreas remotas.

Utilizando helicópteros com equipamento de aspersão, em um ano foram eliminadas 70

porcento das papoulas cultivadas para a produção de ópio no México. Se a aspersão for

indesejável, o helicóptero pode ser usado para inserir pessoal ou tropas na área para cortar e

destruir os vegetais ilegais.

Se uma embarcação está envolvida no tráfico de drogas, o helicóptero não só a

persegue como também tem a capacidade de recolher as provas jogadas na terra ou na

água.

VI. Fiscalização ambiental

Helicópteros desempenham um papel importante fiscalização ambiental. A aeronave a

serviço da lei é primariamente utilizada como uma plataforma de observação aérea para

visualizar a situação e proporcionar uma clara descrição do problema e como combatê-lo

para as unidades terrestres e outras aeronaves. A movimentação de equipamentos e a

procura de fontes de água são outras aplicações no combate a incêndios.



A visualização de uma área desmata se torna relativamente fácil com a observação

aérea e o operador pode direcionar as equipes de terra tanto para combater como para inibir

o desmatamento.

Mais uma vez convém ressaltar que essa aeronave não expressa a real necessidade

de Alagoas uma vez que inviabiliza alguns tipos de operação, tais como transporte de tropas

para cidades distantes da capital, porém é o que encontramos com o menor valor disponível

no mercado brasileiro que condiz com a situação econômica do Estado de Alagoas.

IX. Resgate Aéreo

Para a prestação de um serviço completo necessitamos que possua características,

também, para realizar o atendimento pré-hospitalar (APH) rápido e eficiente.

Arapiraca possui muitas rodovias em que ocorrem constantes acidentes

automobilísticos que necessitam de uma rápida intervenção, ideal para o atendimento com a

aeronave.

O deslocamento terrestre rápido para locais mais distantes da região metropolitana de

Arapiraca ou rodovias próximas, para realizar o atendimento às emergências principalmente

decorrentes de acidentes de trânsito, tem se tornado inviável em função das grandes

distâncias a serem percorridas. O deslocamento aéreo é bem mais rápido e a redução do

tempo resposta do socorro é um dos fatores mais importantes para salvar vidas, a utilização

da aeronave de asa rotativa pode reduzir o tempo de transporte de uma vítima em 75%.

Com os helicópteros especialmente equipados e capazes de cumprir múltiplas missões

de resgate, salvamento e transporte de enfermos e policiamento, apropriados para pronto

emprego e ações de defesa civil, sob a ótica do custo/benefício, a partir de Arapiraca é

possível chegar diretamente a locais distantes e de difícil acesso em minutos de vôo, sem

necessidade de parar no meio do percurso para reabastecer. Aumentando assim a

probabilidade de socorrer as vítimas em menos tempo.

Além das justificativas aqui apresentadas, segue em anexo um artigo científico cujo tema é:

“ANÁLISE DO TIPO DE HELICÓPTERO MAIS ADEQUADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE

AEROMÉDICO EM ALAGOAS”.

O referido artigo chega à conclusão de que a aeronave biturbina é a mais adequada ao

serviço, pincipalmente por oferecer uma maior segurança à tripulação e às vítimas atendidas, porém

o presente Termo de Referência traz também especificações de helicópteros monoturbina, em

virtude de este possuir um custo menor em relação ao biturbina, ficando a cargo dos gestores a

decisão pelo tipo de máquina a se adquirida.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1 Os objetos a serem adquiridos são de natureza comum nos termos do parágrafo único, do

art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:



4.1 O prazo máximo de entrega dos bens é de 12 (doze) meses após a assinatura do contrato,

de acordo com o cronograma de fabricação a ser apresentado pela contratada.

4.2 O local de entrega será em nossa base operacional na região metropolitana de Maceió-Al,

que atualmente fica no aeródromo de designativo SNML, sendo recebida nos termos do inc. II do

art. 73 da Lei nº 8.666/93, por Comissão de Recebimento Específica, designada pelo Secretário de

Estado da Segurança Pública, acompanhada pelo fiscal do contrato.

4.3 Os recebimentos provisório e definitivo serão realizados nos termos do art. 73 da Lei nº

8.666/93, acompanhados e fiscalizados por uma comissão de recebimento especialmente

designada, os quais deverão atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e

correta entrega do objeto para fins de pagamento, assim como pelo fiscal do contrato.

4.4 A contratante se reserva ao direito de proceder visitas técnicas ao local de fabricação da

aeronave e de instalação dos equipamentos e acessórios como condição prévia de recebimento

pela comissão de recebimento e pelo fiscal do contrato.

4.5 As despesas de viagem inerentes às visitas técnicas serão custeadas pelo contratante.

4.6 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da

entrega da aeronave, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para

efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo

de Referência.

4.7. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de 30

(trinta) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da

aplicação das penalidades.

4.8. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do

recebimento provisório, após sanar a verificação da qualidade e quantidade do material e

consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.9. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do

esgotamento do prazo.

4.10. O recebimento provisório será realizado no local de fabricação/montagem da aeronave,

sendo o recebimento definitivo realizado no local estabelecido para entrega no Brasil (Base do

Grupamento Aéreo na Região Metropolitana de Maceió-Al).

4.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

5.1 São obrigações da CONTRATANTE:

5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e

recebimento definitivo;

5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;



5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de

comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou

subordinados.

5.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e

perfeita execução do objeto e, ainda:

5.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

5.3.1.1. Entregar a aeronave completa e em plenas condições de voo, no local estabelecido;

5.3.1.2. Apresentar, na entrega da aeronave, certificados de aeronavegabilidade referente ao ano

da entrega, com matrícula nacional definitiva;

5.3.1.3. Entregar a aeronave com o grafismo a ser definido pela Contratante no prazo de 15 dias a

partir de apresentação de proposta pela contratada, devendo a instalação de todos equipamentos

ser submetidos previamente à aprovação do Contratante nos mesmos prazos;

5.3.1.4. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e

da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso.

5.3.1.5. A contratada deverá prover garantia total mínima de 36 meses ou 2.000 horas de voo, o que

ocorrer primeiro, não pro-rateadas, para a aeronave e todos seus equipamentos, incluindo as
manutenções preventivas e periódicas durante a vigência da garantia, conforme manual do

fabricante ou outras manutenções mandatórias em cumprimento de documentos emitidos pelo

fabricante ou órgãos regulamentadores, disponibilizando o fornecimento de miscelâneas. As

manutenções corretivas não cobertas pela garantia, decorrentes de discrepâncias, serão custeadas

pelo contratante (operador da aeronave).

5.3.1.6. A aeronave adquirida deverá ser entregue com seu registro brasileiro definitivo e as demais

documentações exigidas pela legislação aeronáutica brasileira.

5.3.1.7. A contratada deverá disponibilizar, impressa e/ou em meio digital, a documentação técnica

especializada, abrangendo todos os aspectos técnicos, funcionais e operacionais necessários à

completa e correta operação e manutenção da aeronave, motor, acessórios e equipamentos,

mantendo o serviço de atualização, no mínimo, durante o período de garantia.

5.3.1.8. A fornecedora deverá propiciar, sob seu total ônus, o treinamento de adaptação ao modelo,

bem como suas devidas habilitações junto à Agência Nacional de Aviação Civil, para 10 (dez)

comandantes e 3 (três) mecânicos indicados pelo Contratante, por aeronave adquirida.

5.3.2. Elaborar o cronograma de montagem da aeronave e apresentá-lo à comissão de

recebimento e ao fiscal do contrato, no prazo de 10 dias da assinatura do contrato;

5.3.3. Disponibilizar o acesso à linha de montagem à comissão de recebimento e ao fiscal do

contrato, quando solicitado, a partir da data proposta para início da fabricação da aeronave no

cronograma;



5.3.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,

13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

5.3.4.1. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados à Administração em

decorrência da entrega, incluindo, também, os danos causados a terceiros, a qualquer título;

5.3.4.2. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da entrega dos equipamentos e sua

posterior devolução, caso seja necessária, assim como por todos os custos e atividades inerentes à

internalização dos equipamentos;

5.3.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Contrato, o

objeto com avarias ou defeitos;

5.3.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

comprovação;

5.3.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

5.3.9. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante, não eximirá a

Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as

partes.

5.4 - Para atuação perante as autoridades aduaneiras e de comércio exterior, o contratante emitirá a

respectiva procuração aos despachantes aduaneiros da contratada, assim como o devido registro

no SISCOMEX e RADAR.

6. DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

7. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

7.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos

na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo

à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do

contrato.

8. CONTROLE DA EXECUÇÃO

8.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou

defeitos observados.

8.1.1. A empresa contratada sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do fiscal

do contrato designado para acompanhar e fiscalizar, ao qual deverão ser reportadas todas as

ocorrências de execução do contrato, sendo comunicadas ao gestor do contrato para eventuais

medidas necessárias.



8.1.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado

a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência dessa, não implica corresponsabilidade

da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666,

de 1993.

8.2.1. A fiscalização e acompanhamento realizado pela Administração não isenta a contratada da

boa e regular execução do contrato, nem de provocação de medidas necessárias à adequada

consecução do objeto nos termos contratados.

8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as

providências cabíveis.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de

2002, e da Lei 12.846, de 2013, a Contratada que:

9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da

contratação;

9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

9.1.3. Fraudar na execução do contrato;

9.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

9.1.5. Cometer fraude fiscal;

9.1.6. Não mantiver a proposta;

9.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato

administrativo;

9.1.8. Obtiver vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato

convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

9.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a

administração pública;

9.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas Lei nº 8.666, de

1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, observado o Decreto nº 4.054, de 19 de

setembro de 2008;

9.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a

Contratada que:

9.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

9.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;



9.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos

ilícitos praticados;

9.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto da contratação, o Contratante poderá, garantida a

defesa prévia, aplicar à fornecedora as sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002,

ficando estipuladas os seguintes valores de multas:

9.4.1. Multa de mora no percentual correspondente a 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por dia

de atraso, incidente sobre o valor dos equipamentos/materiais não entregues, até a data do efetivo

adimplemento, observando o limite de 25 dias.

9.4.1.1. A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da inadimplência, contado

da data definida para o regular cumprimento da obrigação.

9.4.1.2. Decorridos 25 dias sem o cumprimento da obrigação, será considerada a inexecução.

9.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto, no caso de inexecução total ou

parcial, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem

embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela inexecução.

9.4.2.1. A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória

eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicada cumulativamente.

9.5. As sanções oriundas do descumprimento das demais obrigações contratuais serão

aplicadas em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, sendo

estabelecido o valor de 0,1% do valor do contrato nas penalidades de multa moratória, por dia de

atraso no cumprimento da obrigação, se o descumprimento não originar sanção mais grave.

9.6. Serão aplicadas as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 10.520/2002,

em conformidade com o estabelecido no contrato.

9.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 6.161, de 2000;

9.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,

observado o princípio da proporcionalidade.

10. DO TREINAMENTO DA TRIPULAÇÃO

10.1. O treinamento de adaptação para os pilotos deverá conter conhecimentos técnicos teóricos

e práticos de voo (mínimo de seis horas na aeronave adquirida ou de propriedade do fornecedor),

requeridos para operação de aeronave tipo objeto desta especificação, que assegurem a máxima

proficiência de pilotagem e a condução segura da aeronave durante emergências previstas no

Manual de Voo do modelo, conforme previsto pelo fabricante e de acordo com as exigências legais

da Agência Nacional de Aviação Civil.

10.2. O treinamento teórico deverá abranger o Ground School do fabricante acrescido de

treinamento teórico de operação dos equipamentos de aviônicos ofertados, de modo a garantir o

pleno conhecimento dos sistemas pelos pilotos;

10.3. Caso a aeronave a ser utilizada no treinamento seja a mesma objeto do contrato de

compra, o contratado deverá providenciar seguro total e de responsabilidade civil por seu único e

exclusivo ônus para os treinamentos.



10.4. O treinamento em aeronaves homologadas IFR deverá contemplar ainda um adicional de

treinamento prévio de seis horas de voo simulado (simulador) da respectiva aeronave.

10.5. Caso a contratada não disponha de simulador da respectiva aeronave, deverá ser

considerado o mesmo treinamento adicional em voo real, utilizando aeronave da contratada, sob

seu único e exclusivo ônus.

10.6. O treinamento para os mecânicos deverá conter conhecimentos teóricos de célula, motor,

aviônicos e acessórios.

10.7. Todo treinamento deverá ser ministrado na língua portuguesa, sendo os manuais e

materiais gráficos em português ou inglês fornecidos pela contratada.

10.8. Todos os custos decorrentes do treinamento correrão por conta da contratada, em local por

ela definido.

10.9. A CONTRATADA deverá providenciar, às suas custas, o treinamento e check tipo/classe para

todos os comandantes da CAESP, que atualmente são 10, devendo arcar, inclusive, com os

pagamentos de todas as taxas necessárias para sua execução.

11. DOS PROCEDIMENTOS DE IMPORTAÇÃO

11.1. Em atendimento ao inc. X do art. 55 da Lei nº 8666/93 c/c o art. 9º da Lei nº 10520/2002,em

caso de fornecimento por empresa estrangeira, eventual importação dos equipamentos será

realizada em nome do contratante, na modalidade preferencial INCOTERMS DDU, com ressalva de

que toda responsabilidade pelo desembaraço aduaneiro, incluindo taxas, despachantes,

emolumentos, tarifas ou qualquer outro custo fiscal ou parafiscal decorrente do processo de

importação, solicitações de isenções ou imunidades, interposição de recursos, assim como a

eventual responsabilidade por multas aplicadas, serão exclusivamente da contratada.

11.1.1. Para atuação perante as autoridades aduaneiras e de comércio exterior, o contratante

emitirá a respectiva procuração aos despachantes aduaneiros da contratada, assim como devido

registro no SISCOMEX e RADAR.

12. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

12.1 - A Proposta de Preços deverá conter:

12.1.1 - Identificação da licitante, contendo:

12.1.1.1 - Licitante brasileira:

a) Razão Social;

b) Número no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF;

c) Inscrição Estadual/Distrital/Municipal;

d) Nome do responsável/dados de contato;

e) Endereço completo, número de telefone e fac-símile, sítio da internet e endereço eletrônico (se

aplicáveis).

12.1.1.2 - Licitante estrangeira:

a) Dados contidos no subitem 12.1.1.1 equivalentes no país de origem;

12.1.1.3 - Caso a licitante não possua qualquer um dos dados descritos, deverá indicar a expressão

“não possui” para o dado.



12.1.2 - A descrição completa do item cotado, informando ainda, além das especificações,

claramente:

a) país de origem;

b) marca;

c) fabricante;

d) modelo e código do catálogo.

12.1.2.1 - No caso de subitem proposto por licitante estrangeira e configurando

equipamento/material a ser importado, deverá informar adicionalmente:

a) local previsto para embarque;

b) Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), com o respectivo destaque;

12.1.2.2 - Os subitens propostos por licitante brasileira, mesmo que importados, somente serão

admitidos na condição de nacionalizados, visto a impossibilidade de a Secretaria de Estado da

Segurança Pública atuar como importador perante licitante brasileira.

12.1.2.3 – Não será permitida a cotação de diversidade de modelos/marcas/fabricantes, devendo o

item cotado referir-se a único modelo/marca/fabricante.

12.1.3 – Cotação de Preços, constituída de:

a) Especificação do preço do item, de forma clara e inequívoca, sem alternativas de preços ou

qualquer outra condição que induza a classificação a ter mais de um resultado;

b) Valor único global da proposta, com os preços unitário e total do item proposto, em algarismo e

por extenso, sendo que somente serão aceitos os preços unitário e global que atendam ao limite

máximo fixado;

c) Detalhamento do valor unitário da aeronave, contemplando: aeronave standard; acessórios e

pintura.

12.1.3.1 - Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso.

Ocorrendo discordância entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário.

12.1.3.2 - O detalhamento de valores ficará restrito ao centesimal. Exemplo: R$ 0,00 ou US$ 0.00.

12.1.3.3 - A moeda corrente da cotação de preços é o Real (R$), sendo admitida a cotação em

dólares dos Estados Unidos (US$), tanto para a licitante estrangeira quanto para a licitante brasileira.

12.1.3.4 - A licitante deverá optar por única moeda para composição da cotação, não sendo

admitida a apresentação de proposta contendo moedas diversas.

12.1.3.5 - O Preço Global apresentado deverá ser devidamente identificado e destacado na

proposta, na moeda apresentada.

12.1.3.6 - No caso de proposta de preços apresentada por licitante estrangeira, deverá considerar:

a) modalidade INCOTERM 2000 Entregue Direitos Pagos - Delivered Duty Paid (DDP) Base da

Chefia Especial Aérea de Segurança Pública - CAESP, localizada na região metropolitana da cidade

de Maceió-Al – Brasil, para a importação, em atendimento ao §4º do art. 42 da Lei nº 8666/1993, c/c

o art. 9º da Lei nº 10520/2002;

b) importadora a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas, com objeto destinado a

órgão de Segurança Pública, Saúde ou Defesa Civil;

c) deverá fazer constar, de forma destacada, os possíveis gravames dos mesmos tributos que

onerem exclusivamente os licitantes brasileiros quanto à operação final de venda, na forma da

legislação vigente, especialmente o ICMS (considerado o o Estado de Alagoas para efeitos fiscais),

PIS e COFINS;



d) o depósito alfandegário de interesse como destino alfandegário na zona primária,

responsabilizando-se o licitante por eventuais trânsitos aduaneiros ou trânsito com a mercadoria já

nacionalizada decorrentes da chegada dos equipamentos em outra localidade.

12.1.3.7 - A condição da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas como importadora

somente será considerada no caso do objeto ser fornecido por licitante estrangeira.

12.1.3.8 - Os valores deverão ser considerados para entrega do objeto como destino final Base da

Chefia Especial Aérea de Segurança Pública - CAESP, localizada na região metropolitana da cidade

de Maceió-Al – Brasil, na forma descrita pelo edital.

12.1.3.9 - A licitante contratada permanecerá fiel depositária dos equipamentos até a tradição,

mantendo a guarda e conservação sob sua inteira responsabilidade e ônus.

12.1.3.10 - Os preços cotados são fixos e irreajustáveis na respectiva moeda de cotação, aplicando-

se para o pagamento à licitante nacional que apresente cotação em dólares dos Estados Unidos

(US$) o disposto no §2º do art. 42 da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 9º da Lei nº 10520/2002.

12.1.3.11 - A Proposta de Preços apresentada e considerada para efeito de julgamento será da

exclusiva e total responsabilidade da licitante, inclusive quanto à consideração de isenções ou

incidências de custos, seguros, frete, montagem, treinamento, garantia, assistência técnica,

responsabilidade técnica, transporte, tributos, impostos, contribuições fiscais, contribuições

parafiscais, taxas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros ou mão-de-obra, devidos no país

de origem ou no Brasil, conforme o caso, e outros custos que venham a incidir direta ou

indiretamente no objeto licitado.

12.1.3.12 - Será da exclusiva e total responsabilidade da licitante obter, dos órgãos competentes,

seja no exterior, seja no Brasil, informações sobre a incidência ou não de tributos, impostos e taxas

de qualquer natureza devidas para o fornecimento do objeto desta licitação, nos mercados interno

e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras

correlatas, bem como considerar os respectivos gravames nas suas propostas.

12.1.3.13 - Para constituição e apresentação da proposta de preços, deverão ser consideradas as

isenções fiscais concedidas à União e órgãos de segurança pública, relativas à aquisição de

materiais e equipamentos de segurança pública.

12.1.3.14 - A isenção do Imposto de Importação somente deverá ser considerada nos casos em que

figurar a Secretaria de Estado da Segurança Pública como importadora.

12.1.3.15 - Às licitantes brasileiras não se aplica a condição de a Secretaria de Estado da

Segurança Pública como importadora, visto que eventual objeto importado deverá ser nacionalizado

sob inteira responsabilidade da proponente brasileira, conforme disposto pelo Regulamento

Aduaneiro do Brasil.

12.1.3.16 - As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o

inc. IV do art. 43 da Lei nº 8.666/93.

12.1.3.17 – Os valores apresentados na proposta serão convertidos para a moeda nacional (R$) de

acordo com o câmbio PTAX fechamento do dólar comercial vigente no dia útil anterior à abertura da

sessão de pregão e divulgado pelo Banco Central do Brasil. Após realizado o pregão, os valores

serão novamente convertidos à mesma taxa de câmbio para a contratação e registro de preços,

sendo, por ocasião do pagamento, aplicado o disposto no §2º do art. 42 da Lei nº 8.666/93, para os

valores registrados em moeda estrangeira.

12.1.4 - Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da sua

apresentação.



12.1.5 - Declaração da licitante de que na sua proposta os valores apresentados englobam todas as

despesas e custos que incidam direta ou indiretamente no valor cotado que venha a onerar o objeto

da licitação.

12.1.5.1 - A omissão de qualquer despesa ou custo necessário à perfeita execução do objeto desta

licitação será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante

pleitear quaisquer acréscimos após a entrega da proposta.

12.1.6 - Declaração do fabricante ou do exportador, quando a licitante se enquadrar na categoria de

distribuidora, representante ou revendedora, nessas condições habilitada para a presente licitação,

autorizando a comercialização do objeto proposto.

12.1.7 - A licitante deverá apresentar uma cópia do Certificado de Homologação de Tipo (CHT) do

modelo ofertado, emitido pela Autoridade Aeronáutica Brasileira competente, por ocasião da entrega

de proposta, e as cópias dos Certificados de Homologação Suplementar de Tipo (CHST) emitidos

pela Gerência Geral de Certificação de Produtos – GGCP da Agência Nacional de Aviação Civil –

ANAC ou seus correspondentes no país de origem (STC, Form337,....) em caso de material

estrangeiro, dos opcionais a serem propostos, por ocasião da entrega da aeronave;

12.1.8 - Declaração da licitante de que os equipamentos atendem aos requisitos necessários para

operação e certificação no Brasil e que providenciará o provimento da montagem, colocação em

operação e manutenção dos equipamentos nas normas estabelecidas pela Agência Nacional de

Aviação Civil e demais requisitos exigidos.

12.1.9 - Declaração da licitante de que todas as licenças, autorizações, licenciamentos,

homologações, certificações, registros referentes ao objeto proposto por ocasião desta licitação

reverterão em benefício da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

12.1.10 - Declaração da licitante de que entregará, juntamente com os equipamentos, um manual

de usuário por unidade, traduzido para o idioma brasileiro ou inglês; e um manual de manutenção,

em idioma brasileiro ou português ou inglês, a cada unidade, incluindo os manuais de célula e motor.

12.1.11 - Declaração da licitante de que se compromete a prestar suporte técnico e treinamento, em

como prover a assistência técnica e atualização do equipamento em conformidade com as

exigências estabelecidas no Edital, indicando o prazo de garantia dos equipamentos não inferior a

36 (trinta e seis meses) ou 2000 (duas mil) horas de voo, contra quaisquer defeitos de fabricação,

desgaste precoce ou montagem, a contar da data de recebimento definitivo, incluindo assistência

técnica gratuita a ser prestada pelo fornecedor, composta de mão-de-obra, substituição, reposição

de peças e componentes, salvo se constatada a indevida utilização do equipamento pelo operador

final, caso fortuito ou força maior, indicando os locais e empresas homologadas no Brasil para a

respectiva manutenção e autorizadas pelo fabricante.

12.1.12 - A licitante deverá apresentar solução de fornecimento, de treinamento e de apoio logístico

com itens de suprimento e manutenção no país, de forma a garantir a operação da aeronave e dos

sistemas de inspeção em voo por um prazo de, no mínimo, 10 (dez) anos.

12.1.13 - Declaração de que disponibilizará manutenção no Brasil, no mínimo, durante toda a

vigência da garantia técnica, com todo o instrumental e ferramental necessário e suficiente à

manutenção completa dos equipamentos.

12.1.14 - Cronograma de Execução da entrega e de realização das obrigações acessórias,

adequado aos limites estabelecidos pelo edital.



12.1.15 - Declaração da licitante que se obriga a aceitar acréscimos ou supressões de até 25%

(vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, de acordo com o §1º do art. 65 da Lei nº

8.666/93.

12.2 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta apresentada,

tanto no que se refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em

modificação nos seus termos originais.

12.3 - Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos respectivos

encargos, salvo quando se referirem a equipamentos, materiais e instalações de propriedade do

próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

12.3.1 - Excetua-se da vedação estabelecida a proposta de preços global ou unitários simbólicos,

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos

respectivos encargos, se a licitante demonstrar sua viabilidade através de documentação que

comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de

produtividade são compatíveis com a execução do objeto.

12.3.2 - No caso de admissão de proposta na forma deste item, a Administração promoverá

diligências destinadas a apurar a viabilidade da execução, inclusive com verificação de dados

circunstanciais do licitante.

12.4 - As propostas deverão ser grafadas no idioma brasileiro ou traduzido para o vernáculo

nacional por tradutor público juramentado, na forma do art. 224 do Código Civil Brasileiro e dos

artigos 156 e 157 do Código de Processo Civil Brasileiro, sob pena de desclassificação da licitante.

12.4.1 - Excetuam-se do previsto apenas as expressões estritamente técnicas que não possuam

tradução compatível ou adequada no vernáculo.

12.5 - É facultado às licitantes a apresentação de prospectos, folhetins, manuais de usuário,

manuais técnicos ou qualquer outra publicação impressa ou em mídia referente aos equipamentos

propostos, os quais constituirão apensados da proposta de preços e não serão conhecidos para

efeitos de julgamento do certame ou considerações acerca da proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. Em atendimento ao disposto pelos incisos IX e XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93, o

pagamento será efetuado na seguinte forma:

a) adiantamento de 40% (quarenta por cento) do valor contratado, para efeitos de cumprimento da

reserva de posição, mediante a apresentação de seguro de pagamento no mesmo valor, tendo

como beneficiário direto o contratante e vinculado ao adimplemento da entrega da aeronave por

aceite do contratante, em até 20 (vinte) dias da apresentação do seguro de pagamento pela

contratada;

b) 60% (sessenta por cento) restantes do valor contratado, após o recebimento definitivo e

consequente aceitação pela contratada;

13.1.1Caso a contratada não apresente o seguro pagamento no prazo de 30 (trinta) dias da

contratação, o pagamento será realizado em parcela única, após o recebimento definitivo da

aeronave e consequente aceitação;

13.2. O pagamento à licitante brasileira será realizado da seguinte forma:



a) Se a proposta for realizada em moeda brasileira: crédito em favor da empresa, após consulta “On

Line” ao SICAF para verificação da sua regularidade fiscal, por meio de “Ordem Bancária” indicada

na proposta de preços, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco e da agência,

localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;

b) Se a proposta for realizada em moeda estrangeira: crédito em favor da empresa, após consulta

“On Line” ao SICAF para verificação da sua regularidade fiscal, por meio de “Ordem Bancária”

indicada na proposta de preços, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco e da agência,

localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, em conformidade com

o previsto pelo §2º do art. 42 da Lei nº 8.666/93.

13.2.1. O pagamento à licitante estrangeira será efetuado por crédito direto após apresentação de

documentação ou por emissão de crédito documentário irrenunciável e irrevogável (UCP600) em

favor do contratado, ou por transferência direta (wire transfer).

13.2.1.1. Para recebimento do crédito documentário, o contratado deverá emitir contra-garantia (hot

credit) no mesmo valor, tendo como beneficiário o contratante e liberação vinculada à apresentação

do Termo de Recebimento Definitivo (mediante aceite), consoante o disposto pela alínea “e” do inc.

XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Deverão ser indicadas as garantias dadas à aeronave, às partes, aos componentes e aos

acessórios, as quais não deverão ser inferiores às garantias exigidas.

14.2. Os sistemas incorporam todos os requisitos para o completo funcionamento do equipamento

(provisões e equipamento).

14.3. As provisões (partes fixas) referem-se a todas instalações necessárias para a operação do

equipamento não removíveis da aeronave.

14.4. Os equipamentos com a observação “se aplicável” serão complementares aos existentes na

aeronave ou existentes na configuração completa, não sendo requeridos se sua completa operação

assim o permitir.

14.5. Por ocasião da convocação para assinatura do contrato, a Contratante se reserva o direito de

cancelar ou aditar um ou mais itens, sistemas, equipamentos, acessórios, opcionais ou provisões,

de acordo com as limitações legais.

14.6. Deverão ser indicados os locais no Brasil, onde poderão ser realizadas as

revisões/manutenções previstas.

14.6.1. Poderão ser subcontratados serviços de manutenção, garantia, importação, despacho

aduaneiro, e demais serviços acessórios, desde que autorizados pela Administração.

Maceió, 31 de janeiro de 2018.

André Alessandro Madeiro de Oliveira – Cel BM

Chefe Especial Aéreo de Segurança Pública



ANEXO A

TERMO DE REFERÊNCIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2017

Processo Administrativo nº 2100-0615/2016

1. DO OBJETO
1.1. Constitui-se objeto do presente Termo de Referência a contratação, com formação de
ata de registro de preços, de empresa especializada para fornecimento de terminais
transceptores fixos, móveis e portáteis no protocolo TETRA (Terrestrial Trunked Radio), na
frequência de 380MHz, para a Secretaria e Estado da Segurança Pública, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item Descrição (Especificação técnica – anexo único) Unidade Quantidade
1 Terminais Transceptores Fixos Un 300
2 Terminais Transceptores Móveis Un 500
3 Terminais Transceptores Portáteis Un 2400
4 Terminais Transceptores Portáteis Discretos Un 2400

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. Justificativa

Com a presente contratação pretende-se a modernização e expansão do Sistema de
radiocomunicação digital da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas –
SSP/AL. A aquisição dos bens acima listados atenderá às necessidades da Secretaria do
Estado de Segurança Pública para o perfeito funcionamento do sistema de radiocomunicação
TETRA em toda a área territorial do estado de Alagoas, fazendo com que a rede de rádio do
estado de Alagoas amplie sua cobertura de forma permanente, possibilitando assim uma
comunicação mais eficiente durante as operações rotineiras que forem desenvolvidas.

TETRA é uma tecnologia de rádio móvel profissional (PMR) aberta, digital e
personalizada para usuários profissionais de setores como: Segurança Pública, Empresas de
Transporte, Indústrias, Aeroportos, etc. Profissionais de todo o mundo utilizam sistemas
TETRA para garantir comunicações de voz e dados de maneira segura e confiável.

O conceito de radiocomunicação não se resume ao estabelecimento de chamadas de
voz, mas agrega uma série de funcionalidades, a fim de fomentar e ampliar a atuação dos
órgãos da segurança pública, proporcionando aos servidores das Corporações maior acesso à
informação interna e externa, inclusive com outros órgãos de segurança, dispondo de maior
velocidade e alta definição das informações; compartilhando transmissão de voz,
rastreamento (GPS), consulta de bases de dados, comunicação com mensagens curtas
(SMS), sistema de encriptação de comunicação (segurança), entre outras.

Esse sistema de radiocomunicação digital permite um sofisticado mecanismo de
criptografia para comunicação de voz e dados, evitando escutas impróprias. Com esse
moderno sistema de radiocomunicação digital, a SSP/AL garante qualidade e sigilo na
comunicação entre seus usuários durante as operações críticas. Todas as informações
sensíveis estarão protegidas, aprimorando assim a segurança geral de todas as operações dos
usuários da Secretaria.



A SSP/AL vem implantando a primeira fase do sistema digital. Assim, faz-se
necessário sua expansão para a totalidade da área do Estado, e ainda, que possa garantir as
condições necessárias à articulação e a operação dos serviços de Segurança Pública do
Estado de Alagoas e demais Forças de Segurança integradas que possam vir a utilizá-lo em
função dos referidos eventos.

Existe também, a necessidade de atendimento às normas da Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL, órgão responsável pela regulamentação de normas
referentes aos serviços de Telecomunicações do Brasil, para a migração dos serviços de
Segurança Pública para a nova faixa de operação que lhes foi destinada, ou seja 380 MHz
(Resolução 557 de 20 de dezembro de 2010).

2.2. Objetivos
Aquisição com instalação de terminais transceptores fixos, móveis e portáteis

TETRA (Terrestrial Trunked Radio) e acessórios, conforme especificações definidas no
presente Termo de Referência;

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1. Entende-se que a aquisição pretendida pode ser classificada como bem comum, haja
vista que, nos termos do parágrafo único do Art. 1º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho 2002,
do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005. Consideram-se bens e serviços
comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
4.1. O prazo de entrega dos bens é de 90 (noventa) dias corridos, contados do
recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa única, na sede da Secretaria de Estado
da Segurança Pública, situada na Rua Zadir Índio, n° 213, Centro, Maceió, Alagoas, CEP:
57020-480.
4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pelo(a)(s)
responsável(eis) pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência.
4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de
90 (noventa) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.
4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.4.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.6. Nos preços já deverão estar computados os impostos, frete, seguro, material, taxas e
demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto.
4.7. Todos os equipamentos devem ser compatíveis entre si, devendo ter total conectividade
entre seus hardware e software.
4.8. Toda a configuração e compatibilidade dos equipamentos são de responsabilidade da
CONTRATADA.
4.9. Fica a critério da CONTRATANTE a solicitação de teste de campo que comprove a
conformidade das funcionalidades exigidas de acordo com as especificações dos
equipamentos do parque tecnológico existente na SSP.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA



5.1. São obrigações da Contratante:
5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou
corrigido;
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
5.1.6. Atestar as Faturas/Notas Fiscais e as atividades realizadas em conformidade com
o Termo de Referência.
5.1.7. Prestar prontamente à CONTRATADA, as informações necessárias à execução
do objeto, quando disponíveis, ou prestá-las em prazo razoável, quando for obrigação da
CONTRATANTE.
5.1.8. Coordenar e monitorar as ações pertinentes ao desenvolvimento das atividades
executados pela empresa CONTRATADA;
5.1.9. Definir mecanismos de gerenciamento e controle das atividades desenvolvidas pela
CONTRATADA, assim como avaliar a execução das atividades em andamento;
5.1.10. Responsabilizar-se por todas as despesas de deslocamentos e estadias de seus
funcionários, necessárias a fiscalização das atividades previstas no presente Termo de
Referência.
5.1.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.
5.2. São obrigações da Contratada:
5.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
5.2.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia ou validade;
5.2.1.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso;
5.2.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
5.2.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Contrato, o objeto com avarias ou defeitos;
5.2.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;
5.2.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.2.1.7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou decréscimos que
forem pertinentes ao objeto do presente Termo de Referência, em até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato, de acordo com a Lei 8.666/93;
5.2.1.8. Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas as atividades que lhe
forem confiadas, com pessoal qualificado e mediante emprego de técnica e ferramentas
adequadas, de acordo com as especificações de fábrica e eventuais complementações da
CONTRATANTE, conforme documentos integrantes deste Contrato e rigorosa observância
aos demais detalhes e Ordens de Serviços emanadas pela CONTRATANTE;



5.2.1.9. Elaborar os relatórios de acompanhamento de execução e finais de conclusão das
atividades;
5.2.1.10. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto contratual, independente da
fiscalização exercida pela CONTRATANTE, assumindo de forma integral o ônus decorrente
desta fiscalização;
5.2.1.11. Prestar todas as informações a CONTRATANTE relativas à execução do objeto
contratual, sempre que solicitado pela mesma, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos,
por escrito em documento datado e assinado por funcionário devidamente designado para
este fim;
5.2.1.12. Assumir total responsabilidade pela qualidade e integridade das peças,
componentes acessórios e equipamentos fornecidos, assim como pelo transporte, montagem
e configuração dos mesmos, cabendo a CONTRATANTE apenas fiscalizar o grau de
desempenho requerido, de acordo com as especificações;
5.2.1.13. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas a deslocamentos, e estadias de
seus funcionários, necessárias a realização das atividades previstas no presente Termo de
Referência;
5.2.1.14. Assumir total e exclusiva responsabilidade por danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pelo
órgão interessado;
5.2.1.15. Assumir total responsabilidade pelo uso de quaisquer inventos patenteados,
marcas, desenhos, base de dados ou equivalentes, protegidos pela legislação em vigor,
eximindo a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade ou custo adicional neste caso;
5.2.1.16. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato;
5.2.1.17. Responsabilizar-se pelo pagamento das multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades, Federais, Estaduais ou Municipais, em consequência de fato a ela
imputável ou por atos de seu pessoal;
5.2.1.18. Cumprir todas as obrigações fiscais decorrentes da execução do contrato
responsabilizando-se por quaisquer infrações fiscais daí advindas;
5.2.1.19. Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidem ou
venham incidir sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo a
CONTRATANTE com relação aos mesmos, exceto em relação às obrigações cujo seu
cumprimento, por imposição legal, seja de responsabilidade da mesma. A CONTRATADA
responderá por qualquer recolhimento tributário indevido e por quaisquer infrações fiscais
cometidas, decorrentes da execução do objeto contratual;
5.2.1.20. Responsabilizar-se integralmente pelo bom desempenho de seu pessoal na
execução do contrato, sendo garantido a CONTRATANTE o direito de exigir a imediata
substituição de qualquer funcionário cuja atuação julgue inadequada;
5.2.1.21. Contratar profissionais para a realização das atividades com a capacitação
adequada;
5.2.1.22. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e
vigentes durante a execução do contrato, sendo a única responsável por prejuízos
decorrentes de infrações a que houver dado causa;
5.2.1.23. Proteger as informações confidenciais da CONTRATANTE que lhe forem
fornecidas para execução do objeto, divulgando-as apenas aos funcionários que tenham
necessidade de conhecê-las e utilizá-las para cumprimento do objeto do presente Termo de
Referência, e tenham sido informados, e formalmente concordado em proteger integralmente
as informações. Tais informações não poderão ser divulgadas para terceiros sem o prévio
consentimento por escrito da CONTRATANTE por pessoa legalmente constituída e
somente após o comprometimento formal dos mesmos em cumprir integralmente tal
exigência;

6. DA SUBCONTRATAÇÃO
6.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório



7. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
7.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

8. CONTROLE DA EXECUÇÃO
8.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.
8.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade
competente.
8.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº
10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, a Contratada que:
9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
9.1.3. Fraudar na execução do contrato;
9.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
9.1.5. Cometer fraude fiscal;
9.1.6. Não mantiver a proposta;
9.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato
administrativo;
9.1.8. Obtiver vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações
ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em
lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
9.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados com a administração pública.
9.1.10. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas
Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, observado o
Decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008.
9.1.11. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, a Contratada que:
9.1.12. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
9.1.13. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
9.1.14. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.



9.1.15. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 6.161, de
2000.
9.1.16. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Maceió/AL, 29 de março de 2017.

Edilson Resende Ramos de Aquino Thyago Manoel das Chagas Coutinho
Superintendente de Projetos e Convênios SSP/AL Gerente de Comunicações SSP/AL



ANEXO UNICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.1. TRANSCEPTORES DE RÁDIO FIXOS
1.1. Transceptor de comunicação por frequência de rádio, dentro da faixa estipulada, de
tecnologia digital, com recursos de criptografia interface aérea, para operação em modo
troncalizado e convencional (direto) e capaz de operar em modo semiduplex e/ou full-
duplex.
1.2. Painel frontal do equipamento deve possuir todos os controles necessários à utilização
do equipamento como ajuste de volume, selecionador de canais e grupos e outros, visor
alfanumérico com capacidade de receber mensagens curtas de texto (pelo menos 100
caracteres por mensagem), apresentar identificação do chamador, do grupo selecionado e/ou
do registrado e outras informações.
1.3. Botão de sinalização de emergência e de chamada em prioridade de fácil localização e
acionamento.
1.4. Botões para seleção de grupos de chamada de acesso direto, ou seja, sem necessidade de
acionar comando no menu sendo a seleção realizada apenas pelo pressionamento dos botões.
1.5. Teclado padrão com numerais de 0 a 9, símbolos “#” e “*” e caracteres alfabéticos,
similar ao utilizado em telefonia.
1.6. Capacidade de varredura de canais (SCAN) configurável e acionada diretamente no
terminal ou por meio de programação via aplicativo designado para esse fim.
1.7. O equipamento deverá estar habilitado com as funções DMO Gateway e DMO
Repeater sendo apenas necessária sua programação. A mudança de frequência do canal de
Gateway deverá ser feita através do teclado sem modificações no hardware do equipamento.
1.8. Capacidade de gerar e receber chamadas de voz e dados individuais, em grupo ou um
para todos (broadcast), todas criptografadas na interface aérea, padrão aberto.
1.9. Capacidade para configuração e operação de ao mínimo 16 (dezesseis) grupos de
conversação.
1.10. Capacidade para conexão, através de cabo, a equipamento periférico de dados tipo
computador portátil (notebook) ou de mesa (desktop) através de conector padrão USB ou
RS-232.
1.11. Potência de saída de áudio mínima de 4 (quatro) watts (RMS);
1.12. Conector de RF padrão para uso de antena externa ao terminal com perda máxima de 1
dB por unidade;
1.13. As antenas de transmissão/recepção, instaladas em conjunto com os transceptores, no
alto da torre ou haste de comunicação, devem ser apropriadas e dimensionadas a fornecer a
cobertura exigida, bem como os elementos que compõe o sistema irradiante – cabos,
conectores e outros, que devem ser fornecidas com o equipamento.
1.14. Os cabos coaxiais, devem apresentar uma atenuação máxima de 5,0 dB/100m (com
½”);
1.15. Os suportes das antenas externas deverão ser de ferro-galvanizado de 2 polegadas de
diâmetro e 6m de altura. Os mesmos deverão ser fornecidos e adaptados pela
CONTRATADA em conjunto com os kits de instalações, para fixar as antenas yagis dos
transceptores fixos.
1.16. A antena deverá ser do tipo outdoor diretiva, yagi, apresentando um ganho mínimo de
14 dBi para a faixa de operação entre 380 e 400 MHz;
1.17. As antenas, bem como sua instalação, devem estar em conformidade com as
regulamentações legais, em especial as da Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL).
1.18. Microfone de mesa de fácil conexão ao terminal com baixa captação de ruído
ambiente, tecla PTT.
1.19. O terminal deve ser acondicionado em gabinete de mesa de fácil acesso pelo operador
e painel frontal exposto para visualização.
1.20. O transceptor deve possuir características físicas, elétricas e de radiofrequência nas
condições estabelecidas abaixo:
a) Faixa de frequência de operação de 380 a 400 MHz;



b) Temperatura de operação de pelo menos -20ºC a +55ºC;
c) Possibilidade de operar em ambientes com umidade relativa do ar superior a 75%;
d) Largura de faixa de canal 25 kHz conforme normatização da ANATEL e conforme
padrão Radiocomunicação TETRA;
e) Separação entre portadoras de transmissão e recepção de 10 MHz;
f) Resistente a choques e vibrações, pó e água, de acordo com a classificação de proteção
IP54, ou melhor;
g) Potência de saída do transceptor mínima de 10 (dez) watts, compatível com o padrão de
potência dos equipamentos adquiridos pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do
Estado de Alagoas e com os requisitos de cobertura definidos no sistema de
radiocomunicação desta Secretaria, e em conformidade com normas ANATEL;
h) Possuir Certificado de Homologação emitido pela ANATEL.
i) Certificado de Interoperabilidade IOP TETRA, emitido pela entidade de certificação
indicada pela TCCA (TETRA – Critical Communications Association) entre o transceptor
ofertado e a infraestrutura que compõe a plataforma instalada de Radiocomunicação Digital
da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas.
1.21. Os terminais devem ter garantia de fábrica, mínima de 12(doze) meses, a partir da
data de entrega definitiva;
1.21.1. A contratada deverá fornecer termo de Garantia;
1.21.2. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção corretiva,
de acordo com os manuais e normas técnicas específicas do fabricante, durante o prazo de
garantia, com a finalidade de manter os terminais em perfeitas condições de uso;
1.21.3. A licitante deverá obrigatoriamente anexar junto à proposta comercial, o manual do
equipamento ofertado, contendo todas as informações, parâmetros técnicos, dimensões,
pesos e demais características técnicas.
1.21.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a remover os defeitos de
fabricação apresentados pelos terminais, compreendendo substituições de peças, ajustes,
reparos e correções necessárias;
1.21.5. A assistência técnica consistirá da disponibilização obrigatória por parte da
CONTRATADA de central de atendimento (“help-desk”), através de acesso telefônico fixo
preferencialmente gratuito, e de equipe técnica capacitada e certificada para realização das
intervenções necessárias para a manutenção do serviço, seja de forma remota ou no local.
1.21.6. Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados pelo CONTRATANTE
1.22. GPS
1.22.1. Precisão (50% probabilidade): 5m;
1.22.2. Protocolo LIP: ETSI EN 300 392-18-1;
1.23. Alimentação:
1.23.1. Deverá ser fornecido sistema de alimentação ininterrupta e redundante para garantir
a alimentação dos equipamentos, que permita operação do sistema mesmo na falta de
energia fornecida pela concessionária, com autonomia de funcionamento mínima de 2 (duas)
horas à pelo menos 90% da capacidade nominal máxima, acondicionado em recipiente
específico com fechamento mecânico;
1.23.2. Tensão de entrada do sistema de alimentação ininterrupta de 127/220V +-10% com
frequência de rede elétrica de 60Hz;
1.23.3. Tensão de saída do sistema de alimentação ininterrupta de 127V por 60Hz, senoidal;
1.24. Características do transmissor:
1.24.1. Saída final do transmissor de no mínimo 10 (dez) watts (RMS) ajustável por
software;
1.24.2. Impedância de RF de 50 ohms com variação máxima de 1%;
1.24.3. Desvio de modulação máximo conforme padrão de Radiocomunicação TETRA;
1.24.4. Estabilidade de frequência máxima conforme padrão de Radiocomunicação TETRA;
1.25. Característica do Receptor
1.25.1. Sensibilidade dinâmica do receptor igual ou melhor que -103 dBm para taxa de bits
errados (BER) de no máximo 5%;
1.25.2. Estabilidade máxima de frequência conforme padrão de Radiocomunicação TETRA;



1.26. Sistema Irradiante: as antenas deverão ser de tecnologia específica para atender as
condições de instalação nas infraestruturas disponíveis e possibilitar a cobertura da área de
interesse, sendo o projeto dimensionado a partir das estações fixas para a cobertura
especificada neste edital e conforme normatização da ANATEL;
1.27. O transceptor deve permitir o envio e recebimento de mensagens curtas de dados a
partir de aplicação remota para todos os usuários do sistema (broadcast) e para grupo ou
terminal em particular;
1.28. O transceptor deve ser entregue instalado e configurado pela contratada com todos os
seus acessórios;
1.29. Devem ser inclusos todos os componentes, materiais, peças, acessórios e serviços
necessários e suficientes à correta e plena operação do sistema conforme descrito.
1.30. Possuir, ao mínimo, protocolo de comunicação de interface aérea definido por padrão
de radiocomunicação especificado por organismo padronizador nacional e/ou internacional,
em especial nos quesitos de transmissão de voz e dados, segurança e criptografia e
sinalização e autenticação de terminal na rede;
1.31. Deve estar homologado pela ANATEL, na forma de sua regulamentação, tanto o
equipamento quanto os demais agregados citados que se enquadrem como emissores de
radiofrequência.
1.32. Deverão ser incluídos os aplicativos, licenças de uso e manuais de operação,
manutenção e configuração inclusos no fornecimento, sendo os manuais ou no idioma
Português (Brasil), em mídia impressa ou digital.
1.33. Todas as licenças de uso devem ser ilimitadas e emitidas em nome da
CONTRATANTE, sem custos adicionais.
1.34. Os terminais de radiocomunicação digital TETRA deverão ser personalizados com a
inscrição/gravação das iniciais da Secretaria da Segurança Pública (SSP) em local visível no
painel frontal de cada terminal;
1.35. Os terminais deverão possuir display colorido personalizado com a tela de abertura
com fundo que apresente logomarca da Secretaria da Segurança Pública (SSP).
1.36. Certificações de interoperabilidade TETRA
1.36.1. Tetra Association TTR0001-01: Core.
1.36.1.1. Registration;
1.36.1.2. Group Management;
1.36.1.3. Group call;
1.36.1.4. Individual call;
1.36.1.5. Status messages;
1.36.1.6. Pré-emptive Priority Call;
1.36.1.7. Emergency Call;
1.36.1.8. Cell Re-selection;
1.36.1.9. PSTN interconnect;
1.36.1.10. In Call signalling;
1.36.1.11. Common Secundary Control Channels;
1.36.1.12. BS Fallbac Operation;
1.36.1.13. Transmit Inhibit;
1.36.2. Tetra Association TTR001-02:SDS.
1.36.2.1. SDS-TL;
1.36.3. Tetra Association TTR001-04:Auth.
1.36.3.1. SwMI initiated (non-mutual) Authentication;
1.36.3.2. SwMI initiated Authentication made Mutual by MS;
1.36.4. Tetra Association TTR001-05:PD.
1.36.4.1. Context Management;
1.36.4.2. Single Slot Packet Data, Multi Slot Packet Data;
1.36.5. Tetra Association TTR001-09:AL.
1.36.5.1. Ambience Listening;
1.36.6. Tetra Association TTR001-10:E2EE.
1.36.6.1. E2EE Voice Call;



1.36.7. Tetra Association TTR001-11:AIE.
1.36.7.1. Security Class 3 Air Interface Encryption;
1.36.8. Tetra Association TTR001-12:SI.
1.36.8.1. MS initiated Service Interaction;
1.36.8.2. SwMI initiated Service Interaction;
1.36.9. Tetra Association TTR001-13:ED.
1.36.9.1. Enable and temporary disable of an MS;
1.36.9.2. Permanent disable of an MS;
1.36.10. Tetra Association TTR001-19:LIP;
1.36.10.1. Location information Protocol;
1.37. Deverá ser fornecido cabo de programação para os equipamentos contratados (um cabo
de programação a cada dez equipamentos contratados).
1.38. Deverá ser ofertado treinamento para capacitação dos profissionais indicados pela
CONTRATANTE, garantindo a transferência de conhecimento para operação, manutenção,
instalação e programação dos equipamentos contratados.

2. TRANSCEPTORES DE RÁDIO MÓVEIS
2.1. Transceptor de comunicação por frequência de rádio, dentro da faixa estipulada, de
tecnologia digital, com recursos de criptografia interface aérea, para operação em modo
troncalizado e convencional (direto) e capaz de operar apenas em modo semiduplex e/ou
full-duplex.
2.2. Painel frontal do equipamento deve possuir todos os controles necessários à utilização
do equipamento como ajuste de volume, selecionador de canais e grupos e outros, visor
alfanumérico com capacidade de receber mensagens curtas de texto (pelo menos 100
caracteres por mensagem), apresentar identificação do chamador, do grupo selecionado e/ou
do registrado e outras informações.
2.3. O Terminal móvel deverá permitir operações/funções tipo DMO-gateway e DMO-
repeater quer seja por licença disponibilizada para habilitação do terminal ou não.
2.4. O menu de opções no display do terminal deverá ser no idioma português brasileiro.
2.5. Botão de sinalização de emergência e de chamada em prioridade de fácil localização e
acionamento.
2.6. Botões para seleção de grupos de chamada de acesso direto, ou seja, sem necessidade de
acionar comando no menu sendo a seleção realizada apenas pelo pressionamento dos botões.
2.7. Teclado padrão com numerais de 0 a 9, símbolos “#” e “*” e caracteres alfabéticos,
similar ao utilizado em telefonia.
2.8. A console deverá permitir ser instalada na parte dianteira dos veículos, e o transceptor
na parte traseira interconectados através de cabos com metragem mínima de 5m, o terminal
deverá possuir frente removível.
2.9. Capacidade de varredura de canais (SCAN) configurável e acionada diretamente no
terminal ou por meio de programação via aplicativo designado para esse fim.
2.10. O equipamento deverá estar habilitado com as funções DMO Gateway e DMO
Repeater sendo apenas necessária sua programação. A mudança de frequência do canal de
Gateway deverá ser feita através do teclado sem modificações no hardware do equipamento.
2.11. Capacidade de gerar e receber chamadas de voz e dados individuais, em grupo ou um
para todos (broadcast), todas criptografadas na interface aérea, padrão aberto.
2.12. Capacidade para configuração e operação de ao mínimo 16 (dezesseis) grupos de
conversação.
2.13. Capacidade para conexão, através de cabo, a equipamento periférico de dados tipo
computador portátil (notebook) ou de mesa (desktop) através de conector padrão USB ou
RS-232;
2.14. Potência de saída de áudio mínima de 4 (quatro) watts (RMS), com auto-falante
integrado no rádio;
2.15. Conector de RF padrão para uso de antena externa ao terminal;



2.16. A antena de transmissão/recepção, fornecida em conjunto com o terminal, deve ser
apropriada à sua utilização em veículos, bem como os elementos que compõe sistema
irradiante – cabos, conectores e outros, devendo ser instalado em veículo para operação em
movimento ou estacionado;
2.17. A antena deve ser para a faixa de 380 a 400MHz, e a antena de GPS devem ser
instaladas em local adequado a não interferir no pleno funcionamento do veículo, bem como
alcançar o melhor desempenho quanto ao ganho do sistema irradiante;
2.18. A instalação deve ainda contemplar a plena vedação das partes e peças do veículo
envolvidas com a fixação do kit veicular;
2.19. As antenas, bem como sua instalação, devem estar em conformidade com as
regulamentações legais, em especial as da Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL).
2.20. Microfone de mão com PTT de fácil conexão ao terminal com baixa captação de ruído
ambiente com tecla aperte para falar.
2.21. O transceptor deve ser entregue instalado nos veículos, pela contratada, com todos os
seus acessórios.
2.22. Devem ser fornecidos, com o conjunto, componentes para instalação em veículos (kit
veicular) que permitam fácil acesso pelo operador ao terminal e painel frontal exposto para
visualização, resistente a choques e vibrações, pó e água, de acordo com a classificação de
proteção IP54, ou melhor.
2.23. As datas, horários e locais para as instalações dos transceptores móveis deverão ser
previamente agendadas entre contratada e contratante, ou quem esta designar, visando à
programação logística dos deslocamentos das unidades móveis.
2.24. O transceptor deve possuir características físicas, elétricas e de radiofrequência nas
condições estabelecidas abaixo:
a) Faixa de frequência de operação de 380 a 400 MHz;
b) Temperatura de operação de pelo menos -20ºC a +55ºC;
c) Possibilidade de operar em ambientes com umidade relativa do ar superior a 75%;
d) Largura de faixa de canal 25 kHz conforme normatização da ANATEL e conforme
padrão Radiocomunicação TETRA;
e) Separação entre portadoras de transmissão e recepção de 10 MHz;
f) Resistente a choques e vibrações, pó e água, de acordo com a classificação de
proteção IP54 ou melhor.
g) Potência de saída do transceptor mínima de 10 (dez) watts, compatível com o padrão
de potência dos equipamentos adquiridos pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do
Estado de Alagoas e com os requisitos de cobertura definidos no sistema de
radiocomunicação desta Secretaria, e em conformidade com normas ANATEL;
h) Possuir Certificado de Homologação emitido pela ANATEL.
i) Certificado de Interoperabilidade IOP TETRA, emitido pela entidade de certificação
indicada pela TCCA (TETRA – Critical Communications Association) entre o transceptor
ofertado e a infraestrutura que compõe a plataforma instalada de Radiocomunicação Digital
da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas.
2.25. Os terminais devem ter garantia de fábrica, mínima de 12(doze) meses, a partir da
data de entrega definitiva;
2.25.1. A contratada deverá fornecer termo de Garantia;
2.25.2. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção corretiva,
de acordo com os manuais e normas técnicas específicas do fabricante, durante o prazo de
garantia, com a finalidade de manter os terminais em perfeitas condições de uso;
2.25.3. A licitante deverá obrigatoriamente anexar junto à proposta comercial, o manual do
equipamento ofertado, contendo todas as informações, parâmetros técnicos, dimensões,
pesos e demais características técnicas;
2.25.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a remover os defeitos de
fabricação apresentados pelos terminais, compreendendo substituições de peças, ajustes,
reparos e correções necessárias;



2.25.5. A assistência técnica consistirá da disponibilização obrigatória por parte da
CONTRATADA de central de atendimento (“help-desk”), através de acesso telefônico fixo
preferencialmente gratuito, e de equipe técnica capacitada e certificada para realização das
intervenções necessárias para a manutenção do serviço, seja de forma remota ou no local;
2.25.6. Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados pelo CONTRATANTE.
2.26. GPS
2.26.1. Precisão (50% probabilidade): 5m;
2.26.2. Protocolo LIP: ETSI EN 300 392-18-1;
2.27. Alimentação:
2.28. Tensão de alimentação do sistema de 12 VCC com fusível e fiação blindada e
exclusivos para conexão direta ao sistema de bateria do veículo, visando evitar a captação de
ruídos gerados pelo motor do veículo e a emissão de RF do próprio transceptor embarcado;
2.29. Converter, se necessário, a alimentação de entrada para a alimentação nominal
compatível com os equipamentos.
2.30. Características do Transmissor:
2.30.1. Saída final do transmissor de no mínimo de mínima de 10 (dez) watts ajustável por
software;
2.30.2. Impedância de RF de 50 ohms com variação máxima de 1%;
2.31. Desvio de modulação máximo conforme padrão Radiocomunicação TETRA;
2.32. Estabilidade de frequência máxima conforme padrão Radiocomunicação TETRA;
2.33. Característica do Receptor:
2.33.1. Sensibilidade dinâmica do receptor igual ou melhor que -103 dBm, em movimento,
para taxa de bits errados (BER) de no máximo 5%;
2.33.2. Estabilidade máxima de frequência conforme padrão de Radiocomunicação TETRA;
2.34. O transceptor deve permitir o envio e recebimento de mensagens curtas de dados a
partir de aplicação remota para todos os usuários do sistema (broadcast) e para grupo ou
terminal em particular;
2.35. Se necessários aplicativos adicionais para a plena utilização deste recurso estes devem
ser fornecidos com suas licenças de uso irrestrito à Contratante; será de responsabilidade da
CONTRATANTE a integração com banco de dados e/ou outros recursos para pleno
funcionamento na aplicação de dados nos terminais;
2.36. Sistema de posicionamento global (GPS) integrado ao terminal com possibilidade de
transmissão automática, temporizada e configurável (de segundos a minutos), e sempre
quando realizada chamada das informações de georeferenciamento como latitude e
longitude, bem como permitir sua visualização pelo visor e envio da informação a
equipamento periférico de dados conectado ao terminal.
2.37. O processamento e a transmissão das informações de georeferencimento transmitidas
pelo sistema GPS deverão ser efetuados através do sistema de radiocomunicação digital
TETRA adquirido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Alagoas.
2.38. O sistema GPS descrito deverá ser interno ao terminal com uso de antena de recepção
externa ou interna, com nível de recepção adequado. Se externa, deve preferencialmente ser
fixada no veículo, podendo ser também de base magnética, desde que a estrutura de base
magnética suporte o deslocamento do veículo a pelo menos 120 km/h, ou ainda será
admitida antena dupla banda, ou seja, antena única para radiocomunicação e GPS;
2.39. Desvio máximo de geoposicionamento de 5 metros em campo aberto.
2.40. A informação de geoposicionamento do terminal deverá ser disparada em formato LIP
conforme padrão de Radiocomunicação TETRA.
2.41. Inclusos todos os componentes, materiais, peças, acessórios e serviços necessários e
suficientes à correta e plena operação do sistema conforme descrito.
2.42. Possuir, ao mínimo, protocolo de comunicação de interface aérea definido por padrão
de radiocomunicação especificado por organismo padronizador nacional e/ou internacional,
em especial nos quesitos de transmissão de voz e dados, segurança e criptografia e
sinalização e autenticação de terminal na rede;



2.43. Deve estar homologado pela ANATEL, na forma de sua regulamentação, tanto o
equipamento quanto os demais agregados citados que se enquadrem como emissores de
radiofrequência.
2.44. Deverão ser incluídos os aplicativos, licenças de uso e manuais de operação,
manutenção e configuração inclusos no fornecimento, sendo os manuais ou no idioma
Português (Brasil) ou no idioma Inglês, em mídia impressa ou digital.
2.45. Todas as licenças de uso devem ser ilimitadas e emitidas em nome da contratante, sem
custos adicionais.
2.46. Os terminais de radiocomunicação digital TETRA deverão ser personalizados com a
inscrição/gravação das iniciais da Secretaria da Segurança Pública (SSP) em local visível no
painel frontal de cada terminal;
2.47. Os terminais deverão possuir display colorido personalizado com a tela de abertura
com fundo que apresente logomarca da Secretaria da Segurança Pública (SSP).
2.48. Certificações de interoperabilidade TETRA
2.48.1. Tetra Association TTR0001-01: Core.
2.48.1.1. Registration;
2.48.1.2. Group Management;
2.48.1.3. Group call;
2.48.1.4. Individual call;
2.48.1.5. Status messages;
2.48.1.6. Pré-emptive Priority Call;
2.48.1.7. Emergency Call;
2.48.1.8. Cell Re-selection;
2.48.1.9. PSTN interconnect;
2.48.1.10. In Call signalling;
2.48.1.11. Common Secundary Control Channels;
2.48.1.12. BS Fallbac Operation;
2.48.1.13. Transmit Inhibit;
2.48.2. Tetra Association TTR001-02:SDS.
2.48.2.1. SDS-TL;
2.48.3. Tetra Association TTR001-04:Auth.
2.48.3.1. SwMI initiated (non-mutual) Authentication;
2.48.3.2. SwMI initiated Authentication made Mutual by MS;
2.48.4. Tetra Association TTR001-05:PD.
2.48.4.1. Context Management;
2.48.4.2. Single Slot Packet Data, Multi Slot Packet Data;
2.48.5. Tetra Association TTR001-09:AL.
2.48.5.1. Ambience Listening;
2.48.6. Tetra Association TTR001-10:E2EE.
2.48.6.1. E2EE Voice Call;
2.48.7. Tetra Association TTR001-11:AIE.
2.48.7.1. Security Class 3 Air Interface Encryption;
2.48.8. Tetra Association TTR001-12:SI.
2.48.8.1. MS initiated Service Interaction;
2.48.8.2. SwMI initiated Service Interaction;
2.48.9. Tetra Association TTR001-13:ED.
2.48.9.1. Enable and temporary disable of an MS;
2.48.9.2. Permanent disable of an MS;
2.48.10. Tetra Association TTR001-19:LIP
2.48.10.1. Location information Protocol
2.49. Deverá ser fornecido cabo de programação para os equipamentos contratados (um cabo
de programação a cada dez equipamentos contratados).

3. TRANSCEPTORES DE RÁDIO PORTÁTEIS



3.1 Transceptor de comunicação por frequência de rádio, dentro da faixa estipulada, de
tecnologia digital TETRA, com recursos de criptografia interface aérea, para operação em
modo troncalizado e convencional (direto) e capaz de operar apenas em modo semi-duplex
e/ou full-duplex;
3.2. O terminal deve possuir todos os controles necessários à utilização do mesmo como
ajuste de volume, selecionador de canais e grupos e outros, e visor alfanumérico com
capacidade de receber mensagens curtas de texto (pelo menos 100 caracteres por
mensagem), apresentar identificação do chamador, do grupo selecionado e/ou do registrado
e outras informações.
3.3. O menu de opções no display do terminal deverá ser no idioma português brasileiro.
3.4. Botão de sinalização de emergência e de chamada em prioridade de fácil localização e
acionamento.
3.5. Botões para seleção de grupos de chamada de acesso direto, ou seja, sem necessidade de
acionar comando no menu sendo a seleção realizada apenas pelo pressionamento dos botões.
3.6. Teclado padrão com numerais de 0 a 9, símbolos “ # ” e “ * ” e caracteres alfabéticos,
similar ao utilizado em telefonia.
3.7. Capacidade de varredura de canais (SCAN) configurável e acionada diretamente no
terminal ou por meio de programação via aplicativo designado para esse fim.
3.8. Capacidade de gerar e receber chamadas de voz e dados individuais, em grupo ou um
para todos (broadcast), todas criptografadas interface aérea.
3.9. Capacidade para configuração e operação de, ao mínimo, 30 (trinta) grupos de
conversação.
3.10. Permitir alocação de grupos dinâmicos (DGNA);
3.11. Função de repetidor com chamadas de voz de grupo DMO (modo direto) quando a
rede estiver indisponível e for necessário estender a comunicação em modo direto;
3.12. O terminal deve realizar comunicação de voz e dados na área de cobertura do sistema
de forma automatizada, sem necessidade de intervenção do operador para selecionar canal
e/ou portadora.
3.13. Potência de saída de áudio mínima ou superior a 1 (um) watt (RMS);
3.14. Os acessórios clip de cinto, capa em couro, ou em outro material resistente, com alça
regulável, microfone de lapela e fone auricular e microfone com alto-falante remoto tipo
pera com respectivo PTT e classificação de proteção IP55 ou melhor, bateria e antena
adicional sobressalentes são itens integrantes do terminal portátil e devem ser fornecidos
pela CONTRATADA.
3.15. Antena de transmissão/recepção fornecida em conjunto com o terminal, do tipo
flexível recoberta de borracha resistente às intempéries. Deve ser apropriada à sua utilização
em movimento ou estático.
3.16. A antena deve estar em conformidade com as regulamentações legais, em especial as
da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), e deve possibilitar a plena operação
do terminal.
3.17. O transceptor deve possuir características físicas, elétricas e de radiofrequência nas
condições estabelecidas abaixo:
3.18. O terminal deve possuir características físicas, elétricas e de radiofrequência nas
condições mínimas estabelecidas abaixo:
a) Faixa de frequência de operação de 380 a 400 MHz;
b) Temperatura de operação de pelo menos -20ºC a +55ºC;
c) Possibilidade de operar em ambientes com umidade relativa do ar superior a 75%;
d) Largura de faixa de canal de 25 kHz, conforme normatização da ANATEL e
conforme padrão de Radiocomunicação TETRA;
e) Separação entre portadoras de transmissão e recepção de 10 MHz;
f) Resistente a choques e vibrações, pó e água, de acordo com a classificação de
proteção IP67 ou melhor.
g) Possuir Certificado de Homologação emitido pela ANATEL.
i) Certificado de Interoperabilidade IOP TETRA, emitido pela entidade de certificação
indicada pela TCCA (TETRA – Critical Communications Association) entre o transceptor



ofertado e a infraestrutura que compõe a plataforma instalada de Radiocomunicação Digital
da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas.
3.19. Os terminais devem ter garantia de fábrica, mínima de 12(doze) meses, a partir da
data de entrega definitiva;
3.19.1. A contratada deverá fornecer termo de Garantia;
3.19.2. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção corretiva,
de acordo com os manuais e normas técnicas específicas do fabricante, durante o prazo de
garantia, com a finalidade de manter os terminais em perfeitas condições de uso;
3.19.3. A licitante deverá obrigatoriamente anexar junto à proposta comercial, o manual do
equipamento ofertado, contendo todas as informações, parâmetros técnicos, dimensões,
pesos e demais características técnicas;
3.19.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a remover os defeitos de
fabricação apresentados pelos terminais, compreendendo substituições de peças, ajustes,
reparos e correções necessárias;
3.19.5. A assistência técnica consistirá da disponibilização obrigatória por parte da
CONTRATADA de central de atendimento (“help-desk”), através de acesso telefônico fixo
preferencialmente gratuito, e de equipe técnica capacitada e certificada para realização das
intervenções necessárias para a manutenção do serviço, seja de forma remota ou no local;
3.19.6. Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados pelo CONTRATANTE.
3.20. GPS
3.20.1. Precisão (50% probabilidade): 5m;
3.20.2. Protocolo LIP: ETSI EN 300 392-18-1;
3.21. Alimentação:
3.21.1. Alimentação de energia apropriada ao equipamento por meio de bateria recarregável
inteligente (sem efeito memória), de elevado ciclo de vida útil, com autonomia mínima de 8
(oito) horas ininterruptas, a plena carga, em nível de operação de transmissão de 5% (cinco
por cento) do tempo e recepção em 95% (noventa e cinco por cento) do tempo. Devendo ser
fornecida bateria adicional para reserva em cada equipamento.
3.21.2. Componente para recarregamento rápido inteligente de duas posições, permitindo a
carga na bateria reserva e na bateria acoplada ao terminal portátil, com tensão de entrada 127
e 220 VAC +/- 10%.
3.21.3. Converter, se necessário, a alimentação de entrada para a alimentação nominal
compatível com os carregadores.
3.22. Características do Transmissor:
a) Potência do transmissor mínima de 1 (um) watts, compatível com o padrão de potência
dos equipamentos adquiridos pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de
Alagoas e com os requisitos de cobertura definidos no sistema de radiocomunicação desta
Secretaria, e em conformidade com normas ANATEL, nos modos TMO e DMO;
b) Desvio de modulação máxima conforme padrão de Radiocomunicação TETRA;
c) Estabilidade de frequência máxima conforme padrão de Radiocomunicação TETRA;
3.23. Característica do Receptor:
a) Sensibilidade dinâmica do receptor igual ou melhor que -103 dBm, em movimento, para
taxa de bits errados (BER) de no máximo 5%;
b) Estabilidade máxima de frequência conforme padrão de Radiocomunicação TETRA;
3.24. O transceptor deve permitir o envio e recebimento de mensagens curtas de dados a
partir de aplicação remota para todos os usuários do sistema (broadcast) e para grupo ou
terminal em particular;
3.25. Se necessários aplicativos adicionais para a plena utilização deste recurso estes devem
ser fornecidos com suas licenças de uso irrestrito à Contratante; será de responsabilidade da
CONTRATANTE a integração com banco de dados e/ou outros recursos para pleno
funcionamento na aplicação de dados nos terminais;
3.26. Sistema de posicionamento global (GPS) integrado ao terminal com possibilidade de
transmissão automática, temporizada e configurável (de segundos a minutos), e sempre
quando realizar chamada das informações de georeferenciamento como latitude e longitude,



bem como permitir sua visualização pelo visor e envio da informação a equipamento
periférico de dados conectado ao terminal.
3.27. O processamento e a transmissão das informações de georeferenciamento transmitidas
pelo sistema GPS deverão ser efetuados através do sistema de radiocomunicação digital
TETRA adquirido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Alagoas.
3.28. O sistema GPS descrito deverá ser interno ao terminal, com antena de recepção.
3.29. Desvio máximo de geoposicionamento de 5 metros em campo aberto.
3.30. A informação de geoposicionamento do terminal deverá ser disparada em formato LIP
conforme padrão de Radiocomunicação TETRA.
3.31. Inclusos todos os componentes, materiais, peças, acessórios e serviços necessários e
suficientes à correta e plena operação do sistema conforme descrito.
3.32. Possuir, ao mínimo, protocolo de comunicação de interface aérea definido por padrão
de radiocomunicação especificado por organismo padronizador nacional e/ou internacional,
em especial nos quesitos de transmissão de voz e dados, segurança e criptografia e
sinalização e autenticação de terminal na rede.
3.33. Deve estar homologado pela ANATEL, na forma de sua regulamentação, tanto o
equipamento quanto os demais agregados citados que se enquadrem como emissores de
radiofrequência.
3.34. Deverão ser incluídos os aplicativos, licenças de uso e manuais de operação,
manutenção e configuração inclusos no fornecimento, sendo os manuais ou no idioma
Português (Brasil), em mídia impressa ou digital.
3.35. Todas as licenças de uso devem ser ilimitadas e emitidas em nome da contratante, sem
custos adicionais.
3.36. O terminal deve contemplar função de autodiagnostico produzindo alertas visuais,
sonoros e mensagens com indicação de falha no sistema, sendo as informações visíveis no
visor. Se necessário aplicativos adicionais para plena utilização deste recurso estes devem
ser fornecidos com suas licenças de uso irrestrito pela Contratante.
3.37. O terminal deve permitir o envio de mensagens curtas de dados (mínimo 100
caracteres por mensagem) a partir do teclado do painel frontal ou por meio de equipamento
periférico de dados, por meio de aplicação instalada, para todos os usuários do sistema
(broadcast) e para grupo ou terminal em particular. Se necessários aplicativos adicionais
para plena utilização deste recurso estes devem ser fornecidos com suas licenças de uso
irrestrito pela Contratante, sem custos adicionais.
3.38. O terminal devera suportar o recebimento de mensagem status, permitindo que a
mensagem seja aberta diretamente no visor do transceptor e opcionalmente armazenada na
caixa de entrada de mensagens.
3.39. O terminal deve possuir a função “Man Down” (alerta de homem caído) com
acionamento de alerta audível ou envio de mensagem de status, configurável através de
software.
3.40. Os terminais de radiocomunicação digital TETRA deverão ser personalizados com a
inscrição/gravação das iniciais da Secretaria da Segurança Pública (SSP) em local visível no
painel frontal de cada terminal;
3.41. Os terminais deverão possuir display colorido personalizado com a tela de abertura
com fundo que apresente logomarca da Secretaria da Segurança Pública (SSP).
3.42. Os terminais de radiocomunicação digital TETRA deverão possuir a funcionalidade de
conexão, preferencialmente através de Bluetooth® integrado ao terminal, para permitir a
possibilidade de uso de acessórios de uso discreto e encoberto;
3.43. Certificações de interoperabilidade TETRA
3.43.1. Tetra Association TTR0001-01: Core.
3.43.1.1. Registration;
3.43.1.2. Group Management;
3.43.1.3. Group call;
3.43.1.4. Individual call;
3.43.1.5. Status messages;
3.43.1.6. Pré-emptive Priority Call;



3.43.1.7. Emergency Call;
3.43.1.8. Cell Re-selection;
3.43.1.9. PSTN interconnect;
3.43.1.10. In Call signalling;
3.43.1.11. Common Secundary Control Channels;
3.43.1.12. BS Fallbac Operation;
3.43.1.13. Transmit Inhibit;
3.43.2. Tetra Association TTR001-02:SDS.
3.43.2.1. SDS-TL;
3.43.3. Tetra Association TTR001-04:Auth.
3.43.3.1. SwMI initiated (non-mutual) Authentication;
3.43.3.2. SwMI initiated Authentication made Mutual by MS;
3.43.4. Tetra Association TTR001-05:PD.
3.43.4.1. Context Management;
3.43.4.2. Single Slot Packet Data, Multi Slot Packet Data;
3.43.5. Tetra Association TTR001-09:AL.
3.43.5.1. Ambience Listening;
3.43.6. Tetra Association TTR001-10:E2EE.
3.43.6.1. E2EE Voice Call;
3.43.7. Tetra Association TTR001-11:AIE.
3.43.7.1. Security Class 3 Air Interface Encryption;
3.43.8. Tetra Association TTR001-12:SI.
3.43.8.1. MS initiated Service Interaction;
3.43.8.2. SwMI initiated Service Interaction;
3.43.9. Tetra Association TTR001-13:ED.
3.43.9.1. Enable and temporary disable of an MS;
3.43.9.2. Permanent disable of an MS;
3.43.10. Tetra Association TTR001-19:LIP.
3.43.10.1. Location information Protocol.
3.44. Deverá ser fornecido cabo de programação para os equipamentos contratados (um cabo
de programação a cada dez equipamentos contratados).

4. TRANSCEPTORES DE RÁDIO PORTÁTEIS DISCRETOS
4.1 Transceptor de comunicação por frequência de rádio, dentro da faixa estipulada, de
tecnologia digital TETRA, com recursos de criptografia interface aérea, para operação em
modo troncalizado e convencional (direto) e capaz de operar apenas em modo semi-duplex
e/ou full-duplex;
4.2. O terminal deve possuir todos os controles necessários à utilização do mesmo como
ajuste de volume, selecionador de canais e grupos e outros, e visor alfanumérico com
capacidade de receber mensagens curtas de texto (pelo menos 100 caracteres por
mensagem), apresentar identificação do chamador, do grupo selecionado e/ou do registrado
e outras informações.
4.3. O menu de opções no display do terminal deverá ser no idioma português brasileiro.
4.4. Botão de sinalização de emergência e de chamada em prioridade de fácil localização e
acionamento.
4.5. Botões para seleção de grupos de chamada de acesso direto, ou seja, sem necessidade de
acionar comando no menu sendo a seleção realizada apenas pelo pressionamento dos botões.
4.6. Teclado padrão com numerais de 0 a 9, símbolos “ # ” e “ * ” e caracteres alfabéticos,
similar ao utilizado em telefonia.
4.7. Capacidade de varredura de canais (SCAN) configurável e acionada diretamente no
terminal ou por meio de programação via aplicativo designado para esse fim.
4.8. Capacidade de gerar e receber chamadas de voz e dados individuais, em grupo ou um
para todos (broadcast), todas criptografadas interface aérea.



4.9. Capacidade para configuração e operação de, ao mínimo, 30 (trinta) grupos de
conversação.
4.10. Permitir alocação de grupos dinâmicos (DGNA);
4.11. Função de repetidor com chamadas de voz de grupo DMO (modo direto) quando a
rede estiver indisponível e for necessário estender a comunicação em modo direto;
4.12. O terminal deve realizar comunicação de voz e dados na área de cobertura do sistema
de forma automatizada, sem necessidade de intervenção do operador para selecionar canal
e/ou portadora.
4.13. Potência de saída de áudio mínima ou superior a 1 (um) watt (RMS);
4.14. Os acessórios clip de cinto, capa em couro, ou em outro material resistente, com alça
regulável, microfone de lapela e fone auricular e microfone com alto-falante remoto tipo
pera com respectivo PTT e classificação de proteção IP55 ou melhor, bateria e antena
adicional sobressalentes são itens integrantes do terminal portátil e devem ser fornecidos
pela CONTRATADA.
4.15. Antena de transmissão/recepção fornecida em conjunto com o terminal, do tipo
flexível recoberta de borracha resistente às intempéries. Deve ser apropriada à sua utilização
em movimento ou estático.
4.16. A antena deve estar em conformidade com as regulamentações legais, em especial as
da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), e deve possibilitar a plena operação
do terminal.
4.17. O transceptor deve possuir características físicas, elétricas e de radiofrequência nas
condições estabelecidas abaixo:
4.18. O terminal deve possuir características físicas, elétricas e de radiofrequência nas
condições mínimas estabelecidas abaixo:
a) Faixa de frequência de operação de 380 a 400 MHz;
b) Temperatura de operação de pelo menos -20ºC a +55ºC;
c) Possibilidade de operar em ambientes com umidade relativa do ar superior a 75%;
d) Largura de faixa de canal de 25 kHz, conforme normatização da ANATEL e
conforme padrão de Radiocomunicação TETRA;
e) Separação entre portadoras de transmissão e recepção de 10 MHz;
f) Resistente a choques e vibrações, pó e água, de acordo com a classificação de
proteção IP67 ou melhor.
g) Os terminais de radiocomunicação digital TETRA deverão possuir dimensões máximas
em milímetros de 125mm x 55mm x 23mm, ou em centímetros de 12,5cm x 5,5cm x 2,3 cm;
consideradas apenas as dimensões do corpo/carcaça/invólucro do terminal, excluindo-se
destas dimensões as medidas dos acessórios e antena, será ainda admitida uma tolerância de
até 10% nas dimensões máximas exigidas.
h) Possuir Certificado de Homologação emitido pela ANATEL.
i) Certificado de Interoperabilidade IOP TETRA, emitido pela entidade de certificação
indicada pela TCCA (TETRA – Critical Communications Association) entre o transceptor
ofertado e a infraestrutura que compõe a plataforma instalada de Radiocomunicação Digital
da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas.
3.19. Os terminais devem ter garantia de fábrica, mínima de 12(doze) meses, a partir da
data de entrega definitiva;
3.19.1. A contratada deverá fornecer termo de Garantia;
3.19.2. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção corretiva,
de acordo com os manuais e normas técnicas específicas do fabricante, durante o prazo de
garantia, com a finalidade de manter os terminais em perfeitas condições de uso;
3.19.3. A licitante deverá obrigatoriamente anexar junto à proposta comercial, o manual do
equipamento ofertado, contendo todas as informações, parâmetros técnicos, dimensões,
pesos e demais características técnicas;
3.19.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a remover os defeitos de
fabricação apresentados pelos terminais, compreendendo substituições de peças, ajustes,
reparos e correções necessárias;



3.19.5. A assistência técnica consistirá da disponibilização obrigatória por parte da
CONTRATADA de central de atendimento (“help-desk”), através de acesso telefônico fixo
preferencialmente gratuito, e de equipe técnica capacitada e certificada para realização das
intervenções necessárias para a manutenção do serviço, seja de forma remota ou no local;
3.19.6. Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados pelo CONTRATANTE.
4.20. GPS
4.20.1. Precisão (50% probabilidade): 5m;
4.20.2. Protocolo LIP: ETSI EN 300 392-18-1;
4.21. Alimentação:
4.21.1. Alimentação de energia apropriada ao equipamento por meio de bateria recarregável
inteligente (sem efeito memória), de elevado ciclo de vida útil, com autonomia mínima de 8
(oito) horas ininterruptas, a plena carga, em nível de operação de transmissão de 5% (cinco
por cento) do tempo e recepção em 95% (noventa e cinco por cento) do tempo. Devendo ser
fornecida bateria adicional para reserva em cada equipamento.
4.21.2. Componente para recarregamento rápido inteligente de duas posições, permitindo a
carga na bateria reserva e na bateria acoplada ao terminal portátil, com tensão de entrada 127
e 220 VAC +/- 10%.
4.21.3. Converter, se necessário, a alimentação de entrada para a alimentação nominal
compatível com os carregadores.
4.22. Características do Transmissor:
a) Potência do transmissor mínima de 1 (um) watts, compatível com o padrão de potência
dos equipamentos adquiridos pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de
Alagoas e com os requisitos de cobertura definidos no sistema de radiocomunicação desta
Secretaria, e em conformidade com normas ANATEL, nos modos TMO e DMO;
b) Desvio de modulação máxima conforme padrão de Radiocomunicação TETRA;
c) Estabilidade de frequência máxima conforme padrão de Radiocomunicação TETRA;
4.23. Característica do Receptor:
a) Sensibilidade dinâmica do receptor igual ou melhor que -103 dBm, em movimento, para
taxa de bits errados (BER) de no máximo 5%;
b) Estabilidade máxima de frequência conforme padrão de Radiocomunicação TETRA;
4.24. O transceptor deve permitir o envio e recebimento de mensagens curtas de dados a
partir de aplicação remota para todos os usuários do sistema (broadcast) e para grupo ou
terminal em particular;
4.25. Se necessários aplicativos adicionais para a plena utilização deste recurso estes devem
ser fornecidos com suas licenças de uso irrestrito à Contratante; será de responsabilidade da
CONTRATANTE a integração com banco de dados e/ou outros recursos para pleno
funcionamento na aplicação de dados nos terminais;
4.26. Sistema de posicionamento global (GPS) integrado ao terminal com possibilidade de
transmissão automática, temporizada e configurável (de segundos a minutos), e sempre
quando realizar chamada das informações de georeferenciamento como latitude e longitude,
bem como permitir sua visualização pelo visor e envio da informação a equipamento
periférico de dados conectado ao terminal.
4.27. O processamento e a transmissão das informações de georeferenciamento transmitidas
pelo sistema GPS deverão ser efetuados através do sistema de radiocomunicação digital
TETRA adquirido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Alagoas.
4.28. O sistema GPS descrito deverá ser interno ao terminal, com antena de recepção.
4.29. Desvio máximo de geoposicionamento de 5 metros em campo aberto.
4.30. A informação de geoposicionamento do terminal deverá ser disparada em formato LIP
conforme padrão de Radiocomunicação TETRA.
4.31. Inclusos todos os componentes, materiais, peças, acessórios e serviços necessários e
suficientes à correta e plena operação do sistema conforme descrito.
4.32. Possuir, ao mínimo, protocolo de comunicação de interface aérea definido por padrão
de radiocomunicação especificado por organismo padronizador nacional e/ou internacional,
em especial nos quesitos de transmissão de voz e dados, segurança e criptografia e
sinalização e autenticação de terminal na rede.



4.33. Deve estar homologado pela ANATEL, na forma de sua regulamentação, tanto o
equipamento quanto os demais agregados citados que se enquadrem como emissores de
radiofrequência.
4.34. Deverão ser incluídos os aplicativos, licenças de uso e manuais de operação,
manutenção e configuração inclusos no fornecimento, sendo os manuais ou no idioma
Português (Brasil), em mídia impressa ou digital.
4.35. Todas as licenças de uso devem ser ilimitadas e emitidas em nome da contratante, sem
custos adicionais.
4.36. O terminal deve contemplar função de autodiagnostico produzindo alertas visuais,
sonoros e mensagens com indicação de falha no sistema, sendo as informações visíveis no
visor. Se necessário aplicativos adicionais para plena utilização deste recurso estes devem
ser fornecidos com suas licenças de uso irrestrito pela Contratante.
4.37. O terminal deve permitir o envio de mensagens curtas de dados (mínimo 100
caracteres por mensagem) a partir do teclado do painel frontal ou por meio de equipamento
periférico de dados, por meio de aplicação instalada, para todos os usuários do sistema
(broadcast) e para grupo ou terminal em particular. Se necessários aplicativos adicionais
para plena utilização deste recurso estes devem ser fornecidos com suas licenças de uso
irrestrito pela Contratante, sem custos adicionais.
4.38. O terminal devera suportar o recebimento de mensagem status, permitindo que a
mensagem seja aberta diretamente no visor do transceptor e opcionalmente armazenada na
caixa de entrada de mensagens.
4.39. O terminal deve possuir a função “Man Down” (alerta de homem caído) com
acionamento de alerta audível ou envio de mensagem de status, configurável através de
software.
4.40 Os terminais de radiocomunicação digital TETRA deverão ser personalizados com a
inscrição/gravação das iniciais da Secretaria da Segurança Pública (SSP) em local visível no
painel frontal de cada terminal;
4.41 Os terminais deverão possuir display colorido personalizado com a tela de abertura com
fundo que apresente logomarca da Secretaria da Segurança Pública (SSP).
4.42 Os terminais de radiocomunicação digital TETRA deverão possuir a funcionalidade de
conexão, preferencialmente através de Bluetooth® integrado ao terminal, para permitir a
possibilidade de uso de acessórios de uso discreto e encoberto;
4.43. Certificações de interoperabilidade TETRA
4.43.1. Tetra Association TTR0001-01: Core.
4.43.1.1. Registration;
4.43.1.2. Group Management;
4.43.1.3. Group call;
4.43.1.4. Individual call;
4.43.1.5. Status messages;
4.43.1.6. Pré-emptive Priority Call;
4.43.1.7. Emergency Call;
4.43.1.8. Cell Re-selection;
4.43.1.9. PSTN interconnect;
4.43.1.10. In Call signalling;
4.43.1.11. Common Secundary Control Channels;
4.43.1.12. BS Fallbac Operation;
4.43.1.13. Transmit Inhibit;
4.43.2. Tetra Association TTR001-02:SDS.
4.43.2.1. SDS-TL;
4.43.3. Tetra Association TTR001-04:Auth.
4.43.3.1. SwMI initiated (non-mutual) Authentication;
4.43.4.2. SwMI initiated Authentication made Mutual by MS;
4.43.4. Tetra Association TTR001-05:PD.
4.43.4.1. Context Management;
4.43.4.2. Single Slot Packet Data, Multi Slot Packet Data;



4.43.5. Tetra Association TTR001-09:AL.
4.43.5.1. Ambience Listening;
4.43.6. Tetra Association TTR001-10:E2EE.
4.43.6.1. E2EE Voice Call;
4.43.7. Tetra Association TTR001-11:AIE.
4.43.7.1. Security Class 3 Air Interface Encryption;
4.43.8. Tetra Association TTR001-12:SI.
4.43.8.1. MS initiated Service Interaction;
4.43.8.2. SwMI initiated Service Interaction;
4.43.9. Tetra Association TTR001-13:ED.
4.43.9.1. Enable and temporary disable of an MS;
4.43.9.2. Permanent disable of an MS;
4.43.10. Tetra Association TTR001-19:LIP.
4.43.10.1. Location information Protocol.
4.44. Deverá ser fornecido cabo de programação para os equipamentos contratados (um cabo

de programação a cada dez equipamentos contratados).
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