
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL

ESCLARECIMENTO

Processo Administrativo n°. 120697/2017-SSP.

REF. PREGÃO PRESENCIAL N.° 17/2017

OBJETO: Aquisição de veículo zero quilómetro, tipo SUV (utilitário esportivo)

A Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP, através Comissão
Setorial de Licitação CSL, torna público o esclarecimento da Assessoria de
Planejamento e Ações Estratégica sobre as especificações^do sinalizador do veículo
tipo SUV destinado ao Gabinete do Secretário,

José Maipinheiro



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ÁÇÕES ESTRATÉGICAS

C.I N° 130 - ASPLAN/SSP-MA
São Luís, 10 de julho de 2017.

A Sua Senhoria a Senhora
ROSIRENÈ TRAVASSOS PINTO
Presidente da CSL
Nesta.

Assunto: Informação.

Anexo: Especificações referente ao sinalizador do veículo SUV, destinado ao Gabinete do

Secretário.

Senhora Presidente,

Encaminho a Vossa Senhoria, as especificações em anexo, referente ao

sinalizador a ser incluído no veículo, tipo SUV, destinado ao Gabinete do Secretário de

Estado da Segurança Pública.

Atenciosamente3

SANDRA HELENA BALDEZ CASTRO
Chefe da ÁSPLAN

COMISSÃO SETOR/AÍ. DE UCITAÇÃO-CSi/SSP

Recebido em__JO_/__2i_/_-i3 •
ÀS. JO-"43_

Avenida dos Franceses s/n° Outeiro da Cruz - São Luis - MA CEP: 65.036-283
Tel.: 3214 3790 E-mail: asplansspma@gmail.com



Sinalizador do para-brisas para veículos descaracterizados:

O sistema óptico deverá ser montado na parte superior do para-brisas de acordo com as

características do veículo, em chassis de alumínio ou aço com pintura eletrostática que não

interfira na projeção luminosa dos módulos de LED e crie um anteparo obstruindo qualquer

reflexão de luz para o interior do veículo que possa prejudicar o condutor, devendo ser

fixada mecanicamente a estrutura do veículo;

O sinalizador deverá incorporar-se de maneira harmónica ao design interno do veículo e ser

instalado atrás da película de proteção solar (caso esta não exista deverá ser criada uma

faixa com película de proteção solar simulando a faixa degrade), para que fique velado

enquanto desligado

Sinalizador do vidro vigia:

Sendo posicionados no vidro traseiro do veículo, e montados nos lados esquerdo e
direito.Cada sinalizador deve ser montado sobre chassis de alumínio ou aço com pintura
eletrostática que não interfira na projeção luminosa dos módulos de LED e crie um anteparo
obstruindo qualquer reflexão de luz para o interior do veículo que possa prejudicar o
condutor ou os outros passageiros; Deverá ser fixada mecanicamente a estrutura do veículo;
O sinalizador deverá incorporar-se de maneira harmónica ao design interno do veículo e ser
mstatado atrás da película de proteção solar.

Sinalizador acústico:

Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS, mínimo de três
tons de sirene e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 120 dB; Unidade sonofletora
blindada com drive para montagem sob o capo do veículo


