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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O PROCESSO DE ADJUDICAÇÃO DO 
CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DAS MIU E JMCU 

PARA O PROJETO DE COOPERAÇÃO SEAPORT III-IV (SEACOP III-IV) 
(IFS/2014/352-450) 

 
 

1. INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 
 
A Fundação Internacional e Ibero-americana de Administração e Políticas Públicas 
(FIIAPP) é uma fundação espanhola, do setor público, sem fins lucrativos, cujas 
atividades recaem no âmbito da esfera da cooperação internacional direcionada 
para a modernização institucional, a reforma das Administrações Públicas e o 
reforço da governabilidade democrática. 
 
A Fundação está registrada no Registro das Fundações, tem personalidade e 
capacidade jurídica plenas para o cumprimento de quaisquer atos considerados 
necessários para o cumprimento dos seus objetivos, de acordo com as disposições 
da lei. 
 
O Projeto SEACOP é financiado pelo Instrumento da UE, que contribui para a 
Estabilidade e Paz e constitui parte do Programa Rota da Cocaína. Este projeto foi 
adjudicado pela Comissão Europeia à FIIAPP em dezembro de 2014 e está em 
funcionamento sob abrigo de um Acordo de Delegação de Gestão Indireta (IMDA). 
 
O âmbito geográfico do projeto cobre países na América Latina e na África, tais 
como República Dominicana, Jamaica, Panamá, Guiana, Brasil, Argentina e Guiné-
Bissau.  
 
O objetivo global desta Ação é apoiar o combate ao tráfico marítimo ilícito e às redes 
criminosas associadas nos países e regiões-alvo. Isto ajudará, em última análise, a 
aliviar o impacto negativo do tráfico ilícito (drogas) na saúde pública, na 
governabilidade e na economia social dos países beneficiários. 
 
Um dos objetivos específicos do projeto SEACOP é reforçar as capacidades dos 
países selecionados para combater o tráfico marítimo ilícito, proporcionando 
formação especializada e equipamento nas Unidades Conjuntas de Controle 
Marítimo (JMCU) e nas Unidades de Informação Marítima (MIU). O equipamento 
objeto deste concurso foi identificado como sendo necessário para reforçar as 
capacidades dos países. O equipamento será doado aos países beneficiários e será 
usado pelos organismos de aplicação da lei naqueles países, para buscas em 
embarcações e navios de carga e outras atividades.  
 
 
 

2. OBJETIVO DO CONTRATO 
 

A FIIAPP pretende adjudicar um contrato para o fornecimento de vestuário e 
equipamento de busca, tais como monóculos, computadores portáteis, binóculos, 
pés-de-cabra, monitores de gás, capacetes de segurança, macacões, botas, luvas, 
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óculos de proteção, etc., que serão usados para criar capacidades nos países 
destinatários supracitados para o combate ao tráfico marítimo ilícito e redes 
criminosas associadas. 

 
 

3. DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS QUE CONSTITUEM O OBJETO 
DESTE PROCESSO DE ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

 
3.1  Materiais 

 
Os fornecimentos que constituem o objeto deste processo de adjudicação do 
contrato são detalhados abaixo:  
 

A. EQUIPAMENTO DE BUSCA DAS MIU  
Cada tabela será entregue à República Dominicana, Jamaica, Panamá, 
Guiana, Fortaleza (Brasil), Salvador (Brasil), Recife (Brasil) e Argentina 
 

Qtd. ARTIGO Especificações 

1 Câmara de longo 
alcance 

Sensor (resolução efetiva) 12.1MP MOS 1/2,3-
polegadas, Espectro de sensibilidade ISO 100-
3200/ISO 6400 (exp), Lentes (35 mm ou 
equivalente) 24x f2.8 25-600 mm, Foco mais 
próximo 0,4 polegadas (1 cm), Disparo contínuo 
5,5 fps (12 fps com foco fixo), Viewfinder 
eletrônico 0,21 polegada/1312 K pontos, 
cobertura 100 por cento, Autofoco 23-área de 
contraste AF, Obturador 60-1/4000 s, Flash Sim, 
Hot shoe Sim, LCD ângulo livre de 3 polegadas 
460 K pontos, Estabilização ótica da imagem, 
Vídeo (melhor qualidade) AVCHD 
1080/60p/60i/30p, Áudio Estéreo, entrada de 
microfone, Zoom ótico durante a gravação Sim, 
Conectividade sem fios Nenhuma, Duração da 
bateria (classificação CIPA) 540 disparos.  

1 Binóculos 20 x 80. Ampliação 20 x Diâmetro da Lente 80 mm. 
Material de vidro: Revestimento da lente. BAK 
4: FMC, Pupila de saída com revestimento 
integral múltiplo: 4 mm. Intensidade da luz: 16.  
Campo de visão: 56 m a 1000 m.  
Redução do olho: 17 mm. 



 

 3 

2 Monóculo de visão 
noturna para múltiplos 
fins 

Monóculo de visão noturna,  
diâmetro das lentes de ampliação 5 x 60 
milímetros,  
peso 660 gramas, Dimensões: 23,4 x 11,8 x 
9,2 centímetros, Bateria incluída CR123A, 
Alcance até 250-y 300 metros, Resolução de 40 
linhas/mm,   
Sistema Iluminador IV em escuridão total, 
Adaptável ao tripé 
Geração IIT 1+ 

 
1 

 
Computador portátil 
e bolsa para transporte 

 
Com câmara integrada e wi-fi 
Processador: i5; 8GB RAM; 13,3” + Office  
 
Mais bolsa protetora para transporte  
 

1 Câmara de ação à 
prova de água tipo 
GoPro 
(Modelo GoPro, Nilox 
ou tipo similar) 

Câmara de ação à prova de água com bolsa. 
Resolução do vídeo 1080p, 720p, 720 
SuperView, MicroUSB, Micro SD, 64 GB 
Cabos de ligação para PC/computador portátil 
Pilhas. 

1 Acessórios de 
montagem para 
corpo/peito 

Arnês/correias para o peito para a câmara de 
ação à prova de água 

1 Montagem para o 
veículo  

Ventosas para fixar ao veículo a câmara 
superior 

1 Montagem da fita para 
a cabeça 

Fita para a cabeça + QuickClip para a câmara 
superior 
 

 
B. EQUIPAMENTO DE BUSCA E VESTUÁRIO PARA AS JMCU 
Cada tabela será entregue à República Dominicana, Jamaica, Guiana e 
Argentina. 
 

B.1. Equipamento de busca 
 

Qtd. ARTIGO Especificações 

1 Berbequim portátil 
recarregável com 
conjuntos de brocas 
para madeira, aço e 
pedra 

Tensão - 18 V 
Capacidade do mandril - 1,5 - 13 mm 
Potência de Saída - 350 Watts 
Velocidade sem carga - 0-600/2000 rpm 
Torque Máx. - 60 Nm 
Capacidade Máx. de Perfuração [Madeira] - 
38 mm 
Capacidade Máx. de Perfuração [Metal] - 13 mm 
Capacidade da bateria - 4,0 Ah 
Carregador multitensão 
2 pilhas deslizantes 
Caixa Kit de elevada resistência 
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1 Extensão do cabo 
elétrico de 30 metros 

Rolo do cabo de 30 metros com tambor aberto. 

2 Câmaras de inspeção 
com fibroscópio  

Câmara de inspeção CA100. Câmaras de 
inspeção com microfibroscópio portátil que 
permite uma inspeção detalhada em zonas de 
difícil acesso.  Especificações: desenho da pega 
da pistola confortável e controles virados para a 
frente. Tela LCD (3.5’’) leve e com grande 
visibilidade. Rotação de imagem de 360º, 4 
luzes LED e excelente qualidade de imagem. 
Saída de vídeo para PAL e NTSC.  Bolsa de 
transporte em plástico resistente. Cabo de saída 
de vídeo RCA 1 x 90 cm. Peso não superior a 
4 kg.  Comprimento do cabo:  de 0,9 m até 30 m, 
Resistente à água até 3 metros (pique), 
Acessórios:  gancho, imã e pacote de espelhos, 
Tela:  LCD 3,5 polegadas a cores (resolução 
320 x 240 ou superior). 

2 Monitores de gás Capacidade de Ligar/Desligar 
Monitores únicos de gás para H2S, O2, CO, SO2 
Funcionamento simples com um só botão 
Exibe o valor em tempo real 
Registro de dados padrão 
Inclui um menu integralmente programável para 
alarmes e definições de trancado/não trancado 
Alarmes: audível, visual, vibração, Tempo Médio 
Ponderado (TWA), Limite de Exposição de Curto 
Prazo (STEL), pilha fraca e acabada 
Grampo em aço inoxidável resistente 
2 anos de garantia (dependendo da utilização) 
Visor LCD retroiluminado 
IP67 – à prova de pó e à prova de água até 
1m/3ft 
Enviado em embalagem reciclável 

2 Dispositivo laser para 
medição da distância e 
corta-vergalhão 

Pacote de medição de distância a laser de 330 ft   
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1 Mini esmeril para 
ângulos com discos de 
corte 

Tensão: 18 V 
Capacidade da bateria: Li-Ion 4,0 Ah 
Diâmetro Máx. do Disco: 125 mm 
Potência de saída: 405 Watts 
Sem velocidade de carga: 7000 rpm 
Rosca do eixo: M14 
Pega lateral com 2 posições 
Proteção sem chave 
Chave de lâmina 
Carregador multitensão 
2 baterias deslizantes 
Caixa do kit resistente 

12 Maçaricos seguros à 
prova de água e 
intrinsecamente 
seguros para uso em 
ambientes perigosos   
(com baterias) 

Pilhas: 3 x C-Cell 
Reservatório: Xênon 
Tempo de queima: 5 horas 
Watts: 3,3 W 
Lúmen: 33 

1 Conjunto de 
ferramentas sortidas 

Incluído num Armário de Ferramentas com 4 
Gavetas 
Nº de Peças 242 
Conteúdo do Armário e Pacote de Ferramentas 

3 Alicates - compridos e 
normais com pegas 
isoladas 

Alicates compridos Ergomulti 8” com funções 
para descamar e comprimir cabos 

3 Espelho de pesquisa 
extensível (pequena 
cabeça do espelho)  

Espelho de Inspeção com Rodas Giratórias 
Design de espelho convexo para uma maior 
área de visualização 
Pega telescópica com alça almofada ajustável 
entre 37” e 51” 

2 Pé-de-cabra ou 
alavanca 

Conjunto de 5 peças 
Inclui barras de salvamento, barras utilitárias e 
barra de nível 
Adequado para arrancar pregos, salvamento, 
desmantelamento, forçar, alinhar furos de 
parafusos e ferragens de ligação 

2  Caixa de ferramentas 
portátil 

Caixa de ferramentas extragrande com bandeja 
removível.  
Reservatório grande de 0,5 galões. 
Capacidade de carga 88 lbs, resistente. 

12 Canivete/múltiplas 
ferramentas 

Canivete suíço Trailmaster 

12 X-atos Faca de aparar retrátil 
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B.2 Vestuário 

Qtd. ARTIGO Especificações 

18 Capacetes de 
segurança 

Arnês de cabeça ajustável, armação em 
polietileno de alta densidade, leve. 

18 Macacões, algodão 
leve 

Leve, com fita refletora, dois bolsos no peito 
com fechos de nylon à frente, dois bolsos 
atrás, bolso de ferramentas, bolso para 
régua e alça para martelo, Action back, 
Bolsas nos joelhos, 100% Algodão, Cor: 
azul-marinho. 

18 Botas de segurança 
(biqueira de aço, 
antiderrapantes) 

Tênis tipo bota para trabalho geral com 
biqueira de aço e meia sola essencial para 
trabalho no local. Parte superior em 
camurça. Antiestático com absorção no 
calcanhar. Cor: preto. 

  18 

Luvas de trabalho Polegar lateral, palma com reforço duplo 
em couro, correia para os nós dos dedos 
em couro, ponto duplo ToughGrip, pontas 
dos dedos reforçadas, punho de segurança 
revestido a borracha. 

15 Óculos de proteção 
Uvex 

Óculos de proteção ventilados. Com lentes 
fabricadas com policarbonato rijo, energia 
média, impactos de alta velocidade até 
120 m/s (270 mph). As lentes são claras e 
resistentes aos raios UV.  

2 caixas 
(20 

unidades 
por 

caixa) 

Máscara descartável 
para pó 

Não há necessidade de molas para o nariz 
Correia de alça para aplicação fácil 
DuraMesh® para retenção ótima da forma e 
durabilidade 
Selo ActivForm® ajusta-se 
automaticamente a formas de rosto 
diferentes 
Válvula Ventex® reduz a umidade e o calor 
100% Sem PVC Poeiras e Fibras Não-
Tóxicas FFP1 

2 caixas 
(500 

unidades 
por 

caixa) 

Tampões descartáveis 
para os ouvidos 

Material reciclável. 

3 Creme Protetor (creme 
protetor para as mãos 
quando se lida com 
óleo, petróleo e 
substâncias similares) 

150 

 
  



 

 7 

 
 

Os fornecimentos que constituem o objeto deste processo de adjudicação do 
contrato são detalhados no Anexo I destas especificações. As especificações 
técnicas têm de ser tão semelhantes quanto possível às indicadas na coluna 3 do 
Anexo I. 
 
3.2 Equivalência das Normas e Códigos 
 
- Sempre que seja feita referência nas especificações técnicas a normas e códigos 
específicos a cumprir pelos bens fornecidos, aplicam-se as disposições da versão 
em vigor mais recente. 
 
- Não serão aceitos produtos copiados dos originais para qualquer dos produtos 
solicitados. Apenas as marcas originais que cumpram todos os regulamentos 
correspondentes no país destinatário serão aceitos. Todos os bens a fornecer serão 
concebidos e testados de acordo com as normas relevantes como CE, ISO, DIN, 
ANSI, TUV, NEC ou outros regulamentos e normas equivalentes internacionalmente 
reconhecidos. O trabalho de instalação elétrica tem de estar em conformidade com 
as normas elétricas da Região das Caraíbas, se aplicável. 
 
3.3 Especificações do material 

 
Os tamanhos do vestuário serão indicados no Contrato, bem como os pontos exatos 
de entrega.  
 

O logotipo do Cliente será gravado ou bordado em todos os artigos da seguinte 
forma:  

 
A organização dos logotipos será modificada para se ajustar a cada artigo.  
 
Equipamento de busca 

- O equipamento elétrico tem de cumprir as normas elétricas do Reino Unido e ser 
adequado para ligação a uma fonte de alimentação elétrica monofásica de 220 V 
RMS +-10% … Hz +-5% com ligação à terra, ou trifásica de … V RMS AC +-10% 
…Hz +-5% com ligação à terra. 

- Todo o equipamento tem de ter fornecimento de energia interno ou integrado. 

- Tem de cumprir a Norma Americana do Tipo de Ficha de Pernos AC3 (NEMA 5-
15) com ligação à terra (Tipo B) incluindo ligação à terra, ou o equivalente à 
norma britânica. 

- Tem de ter uma ligação à terra eficaz salvo se tiver isolamento duplo. 

- Tem de estar protegido por um disjuntor ou fusível HRC com o tamanho 
adequado. 
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- Caso haja risco de choque elétrico terá de ser incluída a proteção de terra.   

- Se o equipamento exigir mais do que uma tomada de 16 A padrão o Concorrente 
tem de integrá-lo. 

- O Concorrente incluirá todas as ligações dos cabos, interruptores e fusíveis que 
possam ser considerados necessários. 

- O equipamento tem de ser concebido de acordo com as condições a seguir 
indicadas, salvo se o contrário for referido. 

 Temperatura Ambiente Máxima: 45 graus Celsius 

 Umidade Relativa Máxima: 85% 

 Poeira: 0,40 g/m3 

 Temperatura Máxima da Sala com A/C 30 °C 

 Umidade Relativa Máxima da Sala com A/C 65% 

- O uso de unidades métricas é preferível salvo se o contrário for exigido pela 
especificação técnica. A rosca métrica ISO deve ser integrada na medida do 
possível. 

- Os instrumentos de medição, instrumentos, desenhos e dados serão no sistema 
métrico. 
 
 

Aplicam-se as seguintes condições ao fornecimento de hardware: 

 A) Os modelos/versões mais recentes do hardware do fabricante, no 
momento do envio, pelo menos igual ao nível de desempenho das 
especificações a concurso desde que não haja aumento do preço.  Se as 
especificações técnicas do equipamento descrito no contrato se tornarem 
obsoletas ou o próprio equipamento deixar de estar disponível devido a 
uma alteração do mercado, a Autoridade Contratante reserva-se o direito 
de solicitar uma configuração equivalente nas mesmas condições 
contratuais. 

 B) O material informático tem de ser fornecido pelo mesmo fabricante. 

 C) O material tem de cumprir as normas ISO de garantia de qualidade de 
fabricação. 

- Todos os programas padrão de aplicação de software têm de cumprir as seguintes 
especificações gerais: 

 a) Serão propostas licenças de usuário profissional. 

 b) A versão mais recente do software no momento do envio. 

 c) Licenças de software de aplicação adequadas ao número de usuários 
indicado nas especificações técnicas. 

 d) As licenças de software têm de conceder aos locais do projeto um uso 
do software permanente e sem restrições futuras. 

 e) O software tem de ser fornecido sem vírus. 
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 Se não for fabricado localmente, o software tem de ser uma versão de 
exportação, licenciado para uso na Região das Caraíbas.  

- Todos os materiais adicionais ou componentes passivos que possam ser 
necessários para completar as instalações do equipamento para garantir a 
configuração, conectividade e o funcionamento correto da rede serão fornecidos 
pelo Prestador de Serviços. O Prestador de Serviços deve incluir o custo desses 
matérias ou componentes nos preços unitários incluídos neste concurso. 

- O prestador de serviços procederá ao teste de todos os materiais.   

 

3.4 Garantia e Assistência Pós-venda 
 

- O concorrente tem de oferecer uma garantia de dois anos para todos os produtos 
solicitados, exceto consumíveis, com início na data em que os produtos são 
recebidos, comprometendo-se a, durante este período, realizar quaisquer 
modificações necessárias para sanar quaisquer falhas que sejam imputáveis à 
empresa adjudicada. 

- O concorrente reparará a expensas suas os defeitos ou danos. Caso o defeito ou 
dano não possa ser reparado dentro do prazo solicitado para a solução, o 
concorrente disponibilizará equipamento de substituição pelo período de tempo 
necessário para reparar o equipamento com defeito. Caso o defeito ou dano não 
possa ser reparado, o concorrente substituirá o artigo dentro do prazo estabelecido 
para a substituição. 

- Os tempos de resposta solicitados para a garantia e a assistência pós-venda para 
o hardware são os seguintes: 

 

- O Prestador de Serviços fornecerá ou garantirá o fornecimento de uma assistência 
pós-venda com base na garantia assegurando a manutenção no local, apoio 
técnico e o rápido abastecimento de peças sobresselentes e consumíveis durante 
um ano a contar da aceitação temporária.  A sua oferta técnica incluirá uma 
descrição da forma como a assistência será prestada por uma organização 
autorizada pelo fabricante, incluindo o nome da organização que presta a 
assistência, endereço postal, número de telefone e de fax e endereço de e-mail, 
juntamente com o comprovativo que esse acordo existe.  

- A assistência pós-venda tem de estar disponível se for solicitada pela Autoridade 
Contratante por um prazo adicional de 3 anos, como extensão de garantia, e para a 
qual será estabelecido um contrato em separado. 

- Têm de estar disponíveis peças sobresselentes e consumíveis por um prazo não 
inferior ao prazo coberto pela extensão de garantia. 

- O Prestador de Serviços enviará os certificados de garantia relativo a cada artigo 
para a Autoridade Contratante referindo a data de início como data da receção. 

Grupos Materiais Tempo de 
resposta 

Tempo de 
solução 

Prazo de Reparação/ 
Substituição 

1 Equipamento 
de busca 

Dentro de 72 
horas 

Dentro de 15 
dias úteis 

Dentro de 3 meses 
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PREPARAÇÃO E ENTREGA DOS FORNECIMENTOS 
 
O fornecimento dos bens tem de ser efetuado de acordo com o Incoterm CIP- (Porte 
e seguro pagos até - Incoterms 2010 da Câmara de Comércio Internacional.  
 
O prazo de entrega dos bens que constituem o objeto deste processo de 
adjudicação do contrato será de, no máximo, 30 dias contados da data em que o 
contrato seja formalizado.  
 
A identificação da embalagem destes bens dependerá da instituição destinatária.  A 
informação seguinte relativa àquela identificação aparecerá em cada embalagem 
individual: 
 

 Nome da instituição 

 Pessoa de contato 

 Endereço para entrega 

 Conteúdo 
 
A informação de entrega será indicada à empresa vencedora quando da assinatura 
do contrato.  
 
Serão aceitas entregas parciais. Todos os bens têm de ser entregues dentro do 
prazo estabelecido supracitado e nos locais estabelecidos.  
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ANEXO I: PROPOSTA TÉCNICA  
 

Título do contrato: PROJETO DE COOPERAÇÃO SEAPORT (SEACOP)  

FORNECIMENTO, ENTREGA E ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA DE EQUIPAMENTO DE BUSCA E VESTUÁRIO  
 
 
Instruções: 

 A Coluna 1-2 deve ser preenchida pela Autoridade Contratante 

 A Coluna 3-4 deve ser preenchida pelo Concorrente 

 A Coluna 5 está reservada à comissão de avaliação  
 
Solicita-se aos concorrentes que preencham o modelo nas páginas seguintes:   

 A Coluna 2 é preenchida pela Autoridade Contratante e mostra as especificações exigidas (não pode ser modificada pelo concorrente);  

 A Coluna 3 deve ser preenchida pelo concorrente e tem de detalhar o que é oferecido (por ex. as palavras “conforme” ou “sim” não são 
suficientes);    

 A Coluna 4 permite ao concorrente fazer comentários sobre o fornecimento proposto e fazer eventuais referências à documentação. 
A documentação eventualmente fornecida deve indicar claramente (sublinhada, marcado) os modelos oferecidos e as opções incluídas, se as 
houver, para que os avaliadores possam ver a configuração exata. A comissão de avaliação pode rejeitar ofertas que não permitam identificar 
precisamente os modelos e as especificações.  
A oferta tem de ser suficientemente clara para permitir aos avaliadores fazer uma fácil comparação entre as especificações solicitadas e as 
especificações oferecidas. 
 

A. EQUIPAMENTO DE BUSCA DAS MIU 

Cada tabela será entregue à República Dominicana, Jamaica, Panamá, Guiana, Fortaleza (Brasil), Salvador (Brasil), Recife 
(Brasil) e Argentina 

 
 

Coluna 
1 

Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 

Identif. 
Nº 

Especificações  Qtd. 
 

Especificações 
Oferecidas 

 Notas, 
observações,  

ref.ª à 
documentação 

L1.01 Câmara de longo alcance 
Sensor (resolução efetiva) 12.1MP MOS 1/2,3-polegadas, Espectro de 
sensibilidade ISO 100-3200/ISO 6400 (exp), Lentes (35 mm ou 
equivalente) 24x f2.8 25-600 mm, Foco mais próximo 0,4 polegadas 

1   
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Coluna 
1 

Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 

Identif. 
Nº 

Especificações  Qtd. 
 

Especificações 
Oferecidas 

 Notas, 
observações,  

ref.ª à 
documentação 

(1 cm), Disparo contínuo 5,5 fps (12 fps com foco fixo), Viewfinder 
eletrônico 0,21 polegada/1312 K pontos, cobertura 100 por cento, 
Autofoco 23-área de contraste AF, Obturador 60-1/4000 s, Flash Sim, 
Hot shoe Sim, LCD ângulo livre de 3 polegadas 460 K pontos, 
Estabilização ótica da imagem, Vídeo (melhor qualidade) AVCHD 
1080/60p/60i/30p, Áudio Estéreo, entrada de microfone, Zoom ótico 
durante a gravação Sim, Conectividade sem fios Nenhuma, Duração da 
bateria (classificação CIPA) 540 disparos. 

L1.02 Binóculos 20 x 80. 
Ampliação 20 x Diâmetro da Lente 80 mm. Material de vidro: 
Revestimento da lente. BAK 4: FMC, Pupila de saída com revestimento 
integral múltiplo: 4 mm. Intensidade da luz: 16.  
Campo de visão: 56 m a 1000 m.  
Redução do olho: 17 mm. 

1   

L1.03 Monóculo de visão noturna para múltiplos fins 
Monóculo de visão noturna,  
diâmetro das lentes de ampliação 5 x 60 milímetros,  
peso 660 gramas, Dimensões: 23,4 x 11,8 x 9,2 centímetros, Bateria 
incluída CR123A, Alcance até 250-y 300 metros, Resolução de 40 
linhas/mm,   
Sistema Iluminador IV em escuridão total, Adaptável ao tripé 
Geração IIT 1+ 

2   

L1.04 Computador portátil com bolsa de transporte  
Com câmara integrada e wi-fi 
Processador: i5; 8GB RAM; 13,3” + Office  
Mais bolsa protetora para transporte  

1   

L1.05 Câmara de ação à prova de água tipo GoPro 
(Modelo GoPro, Nilox ou tipo similar) 
Câmara de ação à prova de água com bolsa. 

1   
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Coluna 
1 

Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 

Identif. 
Nº 

Especificações  Qtd. 
 

Especificações 
Oferecidas 

 Notas, 
observações,  

ref.ª à 
documentação 

Resolução do vídeo 1080p, 720p, 720 SuperView, MicroUSB, Micro SD, 
64 GB 
Cabos de ligação para PC/computador portátil 
Pilhas. 

L1.06 Acessórios de montagem para corpo/peito 
Arnês/correias para o peito para a câmara de ação à prova de água 

1   

L1.07 Montagem para o veículo 
Ventosas para fixar ao veículo a câmara superior 

1   

L1.08 Montagem da fita para a cabeça 
Fita para a cabeça + QuickClip para a câmara superior 

1   

 

C. EQUIPAMENTO DE BUSCA E VESTUÁRIO PARA AS JMCU 
Cada tabela será entregue à República Dominicana, Jamaica, Guiana e Argentina. 

B.1. Equipamento de busca 
 
Coluna 

1 
Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 

Identif. 
Nº 

Especificações  Qtd. 
 

Especifica
ções 

Oferecidas 

 Notas, 
observações,  

ref.ª à 
documentação 

L2.01 Berbequim portátil recarregável com conjuntos de brocas para 
madeira, aço e pedra 
Tensão - 18 V 
Capacidade do mandril - 1,5 - 13 mm 
Potência de Saída - 350 Watts 
Velocidade sem carga - 0-600/2000 rpm 
Torque Máx. - 60 Nm 
Capacidade Máx. de Perfuração [Madeira] - 38 mm 
Capacidade Máx. de Perfuração [Metal] - 13 mm 

1   
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Coluna 
1 

Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 

Identif. 
Nº 

Especificações  Qtd. 
 

Especifica
ções 

Oferecidas 

 Notas, 
observações,  

ref.ª à 
documentação 

Capacidade da bateria - 4,0 Ah 
Carregador multitensão 
2 pilhas deslizantes 
Caixa Kit de elevada resistência 

L2.02 Extensão do cabo elétrico de 30 metros 
Rolo do cabo de 30 metros com tambor aberto. 

1   

L2.03 Câmaras de inspeção com fibroscópio 
Câmara de inspeção CA100. Câmaras de inspeção com microfibroscópio 
portátil que permite uma inspeção detalhada em zonas de difícil acesso.  
Especificações: desenho da pega da pistola confortável e controles 
virados para a frente. Tela LCD (3.5’’) leve e com grande visibilidade. 
Rotação de imagem de 360º, 4 luzes LED e excelente qualidade de 
imagem. Saída de vídeo para PAL e NTSC.  Bolsa de transporte em 
plástico resistente. Cabo de saída de vídeo RCA 1 x 90 cm. Peso não 
superior a 4 kg.  Comprimento do cabo:  de 0,9 m até 30 m, Resistente à 
água até 3 metros (pique), Acessórios:  gancho, imã e pacote de 
espelhos, Tela:  LCD 3,5 polegadas a cores (resolução 320 x 240 ou 
superior). 

2   

L2.04 Monitores de gás 
Capacidade de Ligar/Desligar 
Monitores únicos de gás para H2S, O2, CO, SO2 
Funcionamento simples com um só botão 
Exibe o valor em tempo real 
Registo de dados padrão 
Inclui um menu integralmente programável para alarmes e definições de 
trancado/não trancado 
Alarmes: audível, visual, vibração, Tempo Médio Ponderado (TWA), 
Limite de Exposição de Curto Prazo (STEL), pilha fraca e acabada 
Grampo em aço inoxidável resistente 

2   
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Coluna 
1 

Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 

Identif. 
Nº 

Especificações  Qtd. 
 

Especifica
ções 

Oferecidas 

 Notas, 
observações,  

ref.ª à 
documentação 

2 anos de garantia (dependendo da utilização) 
Visor LCD retroiluminado 
IP67 – à prova de pó e à prova de água até 1m/3ft 
Enviado em embalagem reciclável 

L2.05 Dispositivo laser para medição da distância e corta-vergalhão 
Pacote de medição de distância a laser de 330 ft 

2   

L2.06 Mini esmeril para ângulos com discos de corte 
Tensão: 18 V 
Capacidade da bateria: Li-Ion 4,0 Ah 
Diâmetro Máx. do Disco: 125 mm 
Potência de saída: 405 Watts 
Sem velocidade de carga: 7000 rpm 
Rosca do eixo: M14 
Pega lateral com 2 posições 
Proteção sem chave 
Chave de lâmina 
Carregador multitensão 
2 baterias deslizantes 
Caixa do kit resistente 

1   

L2.07 Maçaricos seguros à prova de água e intrinsecamente seguros para 
uso em ambientes perigosos   
(com baterias) 
Pilhas: 3 x C-Cell 
Reservatório: Xênon 
Tempo de queima: 5 horas 
Watts: 3,3 W 
Lúmen: 33 

12   

L2.08 Conjunto de ferramentas sortidas 
Incluído num Armário de Ferramentas com 4 Gavetas 

1   
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Coluna 
1 

Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 

Identif. 
Nº 

Especificações  Qtd. 
 

Especifica
ções 

Oferecidas 

 Notas, 
observações,  

ref.ª à 
documentação 

Nº de Peças 242 
Conteúdo do Armário e Pacote de Ferramentas 

L2.09 Alicates - compridos e normais com pegas isoladas 
Alicates compridos Ergomulti 8” com funções para descamar e comprimir 
cabos 

3   

L2.10 Espelho de pesquisa extensível (pequena cabeça do espelho) 
Espelho de Inspeção com Rodas Giratórias 
Design de espelho convexo para uma maior área de visualização 
Pega telescópica com alça almofada ajustável entre 37” e 51” 

3   

L2.11 Pé-de-cabra ou alavanca 
Conjunto de 5 peças 
Inclui barras de salvamento, barras utilitárias e barra de nível 
Adequado para arrancar pregos, salvamento, desmantelamento, forçar, 
alinhar furos de parafusos e ferragens de ligação 

2   

L2.12 Caixa de ferramentas portátil 
Caixa de ferramentas extragrande com bandeja removível.  
Reservatório grande de 0,5 galões. 
Capacidade de carga 88 lbs, resistente. 

2   

L2.13 Canivete/múltiplas ferramentas 
Canivete suíço Trailmaster 

12   

L2.14 X-atos 
Faca de aparar retrátil 

12   
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B.2 Vestuário 
 

Coluna 
1 

Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 

Identif. 
Nº 

Especificações  Qtd. 
 

Especifica
ções 

Oferecidas 

 Notas, 
observações,  

ref.ª à 
documentação 

L3.01 Capacetes de segurança 
Arnês de cabeça ajustável, armação em polietileno de alta densidade, 
leve. 
 

18   

L3.02 Macacões, algodão leve 
Leve, com fita refletora, dois bolsos no peito com fechos de nylon à 
frente, dois bolsos atrás, bolso de ferramentas, bolso para régua e alça 
para martelo, Action back, Bolsas nos joelhos, 100% Algodão, Cor: azul-
marinho. 

18   

L3.03 Botas de segurança (biqueira de aço, antiderrapantes) 
Tênis tipo bota para trabalho geral com biqueira de aço e meia sola 
essencial para trabalho no local. Parte superior em camurça. Antiestático 
com absorção no calcanhar. Cor: preto. 

18   

L3.04 Luvas de trabalho 
Polegar lateral, palma com reforço duplo em couro, correia para os nós 
dos dedos em couro, ponto duplo ToughGrip, pontas dos dedos 
reforçadas, punho de segurança revestido a borracha. 

18   

L3.05 Óculos de proteção Uvex 
Óculos de proteção ventilados. Com lentes fabricadas com policarbonato 
rijo, energia média, impactos de alta velocidade até 120 m/s (270 mph). 
As lentes são claras e resistentes aos raios UV. 

15   

L3.06 Máscara descartável para pó 
Não há necessidade de molas para o nariz 
Correia de alça para aplicação fácil 
DuraMesh® para retenção ótima da forma e durabilidade 
Selo ActivForm® ajusta-se automaticamente a formas de rosto diferentes 
Válvula Ventex® reduz a umidade e o calor 100% Sem PVC Poeiras e 

2 caixas (20 
unidades por 

caixa) 
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Coluna 
1 

Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 

Identif. 
Nº 

Especificações  Qtd. 
 

Especifica
ções 

Oferecidas 

 Notas, 
observações,  

ref.ª à 
documentação 

Fibras Não-Tóxicas FFP1 

L3.07 Tampões descartáveis para os ouvidos 
Material reciclável. 

2 caixas (500 
unidades por 

caixa) 

  

L3.08 Creme Protetor (creme protetor para as mãos quando se lida com 
óleo, petróleo e substâncias similares) 
150. 

3   

 


