
 

 

ANEXO A 
SUGESTÕES E PROPOSTAS AOS RO, RTLI E ITENS DO SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES DE REQUISITOS OPERACIONAIS 

 
 

ROA ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA 

40 

Os armamentos principal e coaxial deverão ser instalados em na torre 
para, no mínimo, dois  homens (comandante e atirador). Dividir em dois requisitos visto que são duas ideias Os armamentos principal e coaxial deverão ser instalados em A torre 
deverá ser para, no mínimo, dois  homens (comandante e atirador). 

41 
Possuir indicador de deriva mecânico próximo ao posto do atirador. 
Possuir indicador de posição da torre em relação ao chassi para o 
motorista e para a guarnição (atirador ou comandante). 

Modernizar o sistema para melhor desempenho 

49 Possuir painel de controle do optrônico da câmera térmica para o 
atirador. Abranger tanto a câmera diurna quanto a noturna 

50 Possuir painel de controle do optrônico da câmera térmica para o 
comandante. Abranger tanto a câmera diurna quanto a noturna 

51 
Possuir sistema de geração de imagem termal que permita a utilização 
continuada do equipamento sem queda de rendimento ou qualidade da 
imagem para o comandante e o atirador. 

Não amarrar a solução 

55 e) 

e) com zoom que permita o reconhecimento do alvo (visão de caçar) e 
zoom que permita a identificação e o engajamento do alvo ( visão de 
matar) de 4X (quatro vezes) para a visão de caçar e de 12X (doze vezes) 
para visão de matar;  

Não amarrar a solução 

56 f) 

f) com zoom que permita o reconhecimento do alvo (visão de caçar) e 
zoom que permita a identificação e o engajamento do alvo ( visão de 
matar) de 4X (quatro vezes) para a visão de caçar e de 12X (doze vezes) 
para visão de matar; 

Não amarrar a solução 

 



 

 

64 

O sistema de controle de tiro deve permitir a avaliação da precisão por 
meio do teste dos cálculos que resultam nos ângulos de superelevação e 
precessão obtidos pelo sistema em comparação com os adotados pelo 
canhão.  

Excluir o requisito visto que não se conseguiu entender o 
significado do mesmo 

155 

O sistema de armas da VBC CC deverá possuir expectativa de impacto no 
primeiro tiro do canhão contra alvos, com velocidade mínima do alvo de 
10 km/h, 1500 m (mil e quinhentos metros) conforme a tabela abaixo, 
com velocidade mínima do alvo de 10 km/h. 
Inserir uma coluna com a distância de 1500 m (mil e quinhentos metros) 
no caso de alvo e veículo parado e a 1000 m (mil metros) nos demais 
casos. 

Adequação às distancias do Campo de Instrução Barão de São 
Borja (CIBSB-Saicã)/ CAEx (1000 m). 

ROD ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA 
- - - 

 
ROA ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA 
22 Possuir velocidade de giro que proporcione giro completo da torre em, no 

máximo, 23 (vinte e três) 22,5 (vinte e dois e meio) segundos. 
Manter a consistência entre o valor de velocidade angular 
apresentada pelo RTA 51.d) e o tempo para o giro completo da 
torre. 

ROD ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA 
48 Possuir sistema de visão noturna para o motorista que permita observar 

pelo menos 1.000 m (um mil metros) à frente. 
Possuir câmeras frontais, laterais e de ré para o motorista, todas com visão 
diurna e noturna, com utilização de telas tipo LCD ou similar, a fim de 
permitir a condução da viatura. 

O valor de 1.000 m é muito restritivo, considerando a 
necessidade operacional para a condução da viatura. 

 
ROA ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA 
16 Transpor, com o peso de combate e sem preparação ou sem acionamento 

e pressurização de sistemas auxiliares à navegação, cursos d'água de 
profundidade máxima igual a 1,2 m (um vírgula dois metros) 

Melhor entendimento do critério 



 

 

25 Possuir capacidade de inserção e alteração de dados balísticos no 
computador de tiro, que possibilite a solução balística (ajustes da 
pontaria) para munições padrão Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), para dados originais e de munições que venham a ser 
adotadas. 

Esclarecer e diferenciar do RTA 35 

30 Possuir capacidade para transportar, em segurança, sem risco de dano à 
guarnição e ao carro, no mínimo 39 (trinta e nove) 55 (cinquenta e cinco) 
munições 105 mm (cento e cinco milímetros), sendo destas, no mínimo, 
13 (treze), no compartimento de combate ou 10 (dez) 24 (vinte e quatro) 
munições 120mm (cento e vinte milímetros), de acordo com o armamento 
principal adotado sendo destas, no mínimo, 10 (dez) no compartimento 
de combate, 4.000 (quatro mil) munições para armamentos secundários e 
8 (oito) granadas fumígenas de 76 mm (setenta e seis milímetros). 

Retificar as quantidades com os dados do manual do Leopard 

55 
b) 

Com proteção laser nível L5, em caso de sistema óptico. No caso do sistema optrônico para o comandante possuir visão 
diurna ótica, esta deverá possuir filtro de proteção para laser 
nivel L5. No caso de sistema de visão digital, não é necessário o 
filtro de proteção. 

68 Ter ergonomia que permita a utilização dos sistemas de controle de tiro 
modernizados. 

Suprimir pois o texto é igual ao ROA 136 

133 3.1.17 Ventilação 
3.1.17 Travessia de Vau 

Alterar título 3.1.17 para “Travessia de vau”, Ventilação dá ideia 
de ventilação para a guarnição 

 A viatura deve ser equipada com um sistema capaz de manter a qualidade 
do ar para a guarnição após a realização de X disparos em um tempo Y do 
armamento principal e após a realização de A disparos em um tempo B do 
armamento coaxial 

Elaborar um ROA que reflita o RTA 31 a 33 em relação à 
exaustão dos gases provenientes do disparo do Canhão e da Mtr 
Coaxial, verificar a quantidade de disparos exigida com a 
DamePlan de emprego segundo os perfis de missão. 

ROD ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA 
01 Possuir Sistema de Navegação Inercial veicular posicionado de modo que 

seja visualizado pelo Comandante do Carro 
Veicular: atende melhor aos deslocamentos de veículos 
terrestres. 
Posição: O Comandante do carro é o responsável pela 
navegação da viatura no terreno.  



 

 

46 Falta elaborar o RTD CTEx deve elaborar requisito relativo ao ROD 
87 Passar para ROA (a ser discutido dentro das linhas de ações visando a RIS) O APU é um gerador que possibilita que a torre do carro 

funcione com o motor principal desligado. Doutrinariamente, os 
RCC, quando empregados em missões de guerra, participam de 
uma marcha para o combate, ocupando posições de bloqueio 
ou Zonas de Reunião sucessivas. Essas posições são estáticas e 
as VBC CC ficam em modo de vigilância, buscando alvos dentro 
dos seus setores de tiro, durante todo o período de ocupação. 
Atualmente, as VBC CC necessitam permanecer com o motor 
principal ligado, maximizando a possibilidade de percepção das 
posições por inimigos aéreos e terrestres, tanto pelo ruído 
excessivo, como também, pela exposição térmica. Cabe 
destacar que a VBC CC consome 10 litros por hora, quando 
parada, necessitando de 120 litros para permanecer funcional 
durante 12 horas de vigilância. Já o APU consome 3,6 litros por 
hora, necessitando de 43,5 litros para permanecer funcional 
durante o mesmo período, além de diminuir o ruído e a 
exposição térmica. Como consequência, o APU consome menos 
da metade do combustível que uma VBC CC necessita nesse 
mesmo período. Por fim, mundialmente, as VBC CC possuem 
APU para serem utilizadas nessas situações, diminuindo a 
possiblidade de exposição ao inimigo e aumentando a sua 
autonomia. 

 
ROA ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA 
30 Possuir capacidade para transportar, em segurança, sem risco de dano à 

guarnição e ao carro, no mínimo 52 (trinta e nove) munições 105 mm 
(cento e cinco milímetros), sendo destas, no mínimo, 13 (treze), no 
compartimento de combate ou 24 (vinte e quatro) munições 120mm 
(cento e vinte milímetros), sendo destas, no mínimo, 10 (dez) no 

Retificar as quantidades e obter comunalidade com os 
Requisitos da VBC Cav 8x8 (ROA 27) 



 

 

compartimento de combate, 4.000 (quatro mil) munições para 
armamentos secundários e 8 (oito) granadas fumígenas de 76 mm 
(setenta e seis milímetros). 

ROD ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA 
- - - 

 
  



 

 

SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES DE REQUISITOS TÉCNICOS 
 
 

RTA ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA 

50 i) 

-   possuir indicadores de deriva e elevação com marcadores 
luminosos de baixa assinatura infravermelha, de modo a facilitar 
a operação em disciplina de luzes ou em modo degradado; 
- Inserir ROA 41 na referência; 

 

50 r) Possuir colimador automático sistema de colimação de campo e 
com capacidade de ser operado em modo degradado 

Rever RTA 50 com base no ROA 33, uma vez que a palavra 
“automático” pode gerar interpretações erradas sobre a real 
necessidade do sistema 

51 a) 

• Inverter na Tabela 1 (Condições de execução (Viatura-
Alvo)): 

Linha 2: Estático-Movimento para Movimento-Estático; 
Linha 3: Estático-Movimento para Movimento-Estático; 
Linha 4: Movimento- Estático para Estático- Movimento; 
Linha 5: Movimento- Estático para Estático- Movimento; 
 

• Linhas 4 e 5 (Tipo de pista): “APG”  “-“   

  
•  Correção de erro de digitação 

 
 

•  Viatura estará parada. 

97 

Possuir interface de controle e exibição para o atirador capaz de 
exibir a imagem térmica da cena capturada, a imagem obtida do 
espectro do visível e uma imagem formada a partir de ambas por 
meio de um comando do atirador 

Tecnologia solicitada é muito avançada para o escopo do projeto 
de modernização. 

105 

Possuir interface de controle e exibição para o comandante capaz 
de exibir a imagem térmica da cena capturada, a imagem obtida 
do espectro do visível e uma imagem formada a partir de ambas 
por meio de um comando do comandante. 

Tecnologia solicitada é muito avançada para o escopo do projeto 
de modernização. Adequação com ROA 50 e 51. 

109 
Possuir sistema optrônico para o comandante com ao menos três 
tipos de campo de visão, selecionáveis pelo comandante: um 
com ampliação igual a 1X (uma vez) e campo de visão mais amplo, 

Adequar conforme proposta do ROA 55 e) caso seja modificado 



 

 

um com ampliação de, no mínimo ou igual a, 4X (quatro vezes) 
com campo de visão intermediário “visão de caçar” e um com 
ampliação, no mínimo ou igual a, 12X (doze vezes) com campo de 
visão restrito “visão de matar”. 

110 
Possuir sistema optrônico para o comandante com câmera diurna 
com campo de visão horizontal mais amplo igual ou superior a 
30° (trinta graus).  

Degradar para RTD para ampliar a concorrência  

134 

Possuir sistema optrônico para o atirador com ao menos três 
tipos de campo de visão, selecionáveis pelo atirador: um com 
ampliação igual a 1X (uma vez) e campo de visão mais amplo, um 
com ampliação de, no mínimo ou igual a, 4X (quatro vezes) com 
campo de visão intermediário “visão de caçar” e um com 
ampliação, no mínimo ou igual a, 12X (doze vezes) com campo de 
visão restrito “visão de matar”. 

Adequar conforme proposta do ROA 56 f) caso seja modificado  

135 
Possuir sistema optrônico para o atirador com câmera diurna 
com campo de visão horizontal mais amplo igual ou superior a 
30° (trinta graus).  

Degradar para RTD para ampliar a concorrência  

 ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA 

Novo 

Possuir interface de controle e exibição para o comandante capaz 
de exibir a imagem térmica da cena capturada, a imagem obtida 
do espectro do visível e uma imagem formada a partir de ambas  
por meio de um comando do comandante. 

O atual RTA 105 apresenta tecnologia muito avançada para ser 
considerado absoluto no escopo do projeto de modernização 

Novo 

Possuir interface de controle e exibição para o comandante capaz 
de exibir a imagem térmica da cena capturada, a imagem obtida 
do espectro do visível e uma imagem formada a partir de ambas 
por meio de um comando do comandante. 

O atual RTA 97 apresenta tecnologia muito avançada para ser 
considerado absoluto no escopo do projeto de modernização 

 
RTA ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA 
25 Possibilitar à viatura receber, sobre a blindagem, externa, a 

aplicação de material absorvedor de radiação eletromagnética 
A alteração da posição da vírgula visa evitar problemas de 
interpretação. 

G



 

 

com a finalidade de reduzir a sua detecção termal nas 
seguintes condições: 

25 O requisito deve se tornar um Requisito Técnico Desejável. O requisito está relacionado com um Requisito Operacional 
Desejável (ROD 17). 

51.c) possuir velocidade angular mínima de elevação e azimute de, 
no máximo, 0,017°/s (zero vírgula zero dezessete graus por 
segundo) 0,033º/s (zero vírgula trinta e três graus por 
segundo); 

Existem empresas com giro elétrico que não atendem ao 
requisito, motivo pelo qual sugere-se que seja verificado se a 
viatura, em sua configuração atual, atende ao requisito. Nesse 
contexto, foi estabelecido um valor de 0,033º/s, de tal forma que 
o aparelho de pontaria seja capaz de percorrer um alvo de 2,3m 
x 2,3m, posicionado a uma distância de 1000m em, no mínimo, 4 
segundos. 

50.f) movimento entre os limites máximos, em elevação e deriva, 
deve ser realizado em, no máximo, 5,3 s (cinco vírgula três 
segundos) e 23 (vinte e três) 22,5 (vinte e dois e meio), 
respectivamente; 

Manter a consistência entre o valor de velocidade angular 
apresentada pelo RTA 51.d) e o tempo para o giro completo da 
torre. 

RTD ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA 
- - - 

 
 

RTA ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA 
7 Transpor, com o peso de combate e sem preparação ou sem 

acionamento e pressurização de sistemas auxiliares a 
navegação, cursos d'agua de profundidade de pelo menos 
1,20 m (um vírgula vinte metros, com correnteza de até 1,5 
m/s (um vírgula cinco metros por segundo), na direção do eixo 
longitudinal da viatura e nos dois sentidos de movimento, 
conforme método de ensaio definido na Norma NEB/T M-237, 
item 5.1 

Retificar o ROA 16 está correto. 

15 Possuir, em ordem de marcha, altura máxima até o teto da 
viatura de, no máximo 3,00 m (três vírgula zero metros) 3,30 

Adequar o requisito à modernização do SCT onde possivelmente 
será inserido um dispositivo optrônico na posição da atual Luneta 



 

 

m (três vírgula trinta metros), incluindo o sistema de armas 
principal e excluindo peças automovíveis 

TRP do Comandante do Carro, sendo assim a altura máxima 
aumentará. 

25 Tornar desejável Ref ROD 17  (Observar relação com ar-condicionado) 
26 e 27 Passar para Desejável Acompanhar o ROD 46 

27 Dispor de sistema automático de detecção e extinção de 
incêndio para o compartimento do motor com tempo de 
detecção e acionamento de no máximo 4s. 

Manter um texto coerente com o sistema atual delimitando um 
tempo de detecção e acionamento. 

31 Verificar as normas brasileiras referentes à segurança de 
trabalho. 

 

51  Retificar a tabela 1 relativa a letra a)  
53 a)  40 (quarenta) 55 (cinquenta e cinco) munições 105mm (cento 

e cinco milímetros), na plataforma veicular sendo no mínimo, 
10 (dez) munições para uso imediato 13 (treze) no 
compartimento de combate ou 24 (vinte e quatro) munições 
120mm (cento e vinte milímetros), sendo no mínimo, 10 (dez) 
no compartimento de combate. (acondicionados em 
compartimento tipo colmeia com porta corta fogo com 
abertura assistida e manual). 

 

 Elaborar RTA referente ao ROA 155 (CTEx) Há um similar no RTLI da VBC Cav 8x8  
57 a) a) falha no sistema de controle remoto de tiro Erro de digitação 
60 a) Possuir carregamento remoto quando estiver previamente 

alimentada 
Suprimir não é uma característica da viatura atual 

81 Tornar desejável ou apagar Não é possível na viatura atual 
97 Virar desejável  

105 Virar desejável   
113 Possuir sistema optrônico para o comandante com filtro de 

proteção para laser nível L5, em caso de sistema óptico 
Retificar o texto original que não faz sentido 

132 Possuir sistema optrônico acoplado ao armamento principal 
para o atirador capaz de observar em qualquer azimute, com 

Dá a entender que o dispositivo é independente da torre. 



 

 

estabilização em dois eixos mesmo durante o carregamento 
do canhão e com o canhão sob seu controle  

135 Virar desejável  
152 Possuir sistema optrônico para o atirador com duas objetivas 

e duas oculares com eixos ópticos distintos binocular ou com 
tela 

Pode ser monitor 

163 Possuir sistema ótico tipo luneta para o atirador e o 
comandante que não perca suas capacidades e 
funcionalidades em caso de pane elétrica da viatura. 

Retirar comandante do texto 
1) Ficar coerente com o ROA 54 
2) Há necessidade do comandante realizar o tiro no modo 
degradado? 

164 Possuir sistema ótico tipo luneta para o atirador e o 
comandante com ajuste de dioptria da ocular variando, no 
mínimo de -5di (menos cinco dioptrias) a +1di (mais uma 
dioptria). 

Retirar comandante do texto 
1) Ficar coerente com o ROA 54 
 

165 Possuir sistema ótico tipo luneta para o atirador e o 
comandante com campo de visão amplo de, no mínimo, 4° 
(quatro graus). 

Retirar comandante do texto 
1) Ficar coerente com o ROA 54 
 

RTD ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA 
66 Possuir Sistema de Navegação Inercial (INS) veicular capaz de 

funcionar como redundância ao Sistema de Navegação Global 
por Satélite. Na indisponibilidade de sinal de satélite artificial, 
o INS deverá ser capaz de indicar o posicionamento da viatura 
com precisão de 5 m (cinco metros) 10 m (dez metros), com a 
viatura em movimento a velocidades inferiores a 90km/h 
(noventa quilômetros por hora), por um período máximo de 6 
h (seis horas) 

empresas criticaram (ASELSAN e SAFRAN) e acompanhando 
mudança no ROD 01 

89 Passar para RTA Acompanhar a alteração do ROD para ROA 
89 e) alimentação a diesel pelo tanque de combustível da viatura. Este item “amarra” uma solução.  

1) Há soluções que os APU possuem seus próprios reservatórios 
de combustível 



 

 

2) A alimentação pelos reservatórios de combustível da viatura 
implicará na instalação do equipamento no chassi da viatura. Há 
soluções com o APU instalado na torre da viatura 

89 f) A APU deve possuir sistema de bateria próprio, 
independente do banco de baterias da viatura. 

Acrescentar que o APU tenha sua própria bateria para minimizar 
o desgaste das baterias da viatura e possibilitar a utilização 
independente do sistema de carga da viatura 

 
RTA ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA 
53 a) 52 (cinquenta e dois) munições 105mm (cento e cinco 

milímetros), sendo no mínimo, 13 (treze) no compartimento 
de combate ou 24 (vinte e quatro) munições 120mm (cento e 
vinte milímetros), sendo no mínimo, 10 (dez) no 
compartimento de combate. 

 

RTA 39 Alterar a referência de ROD 124 para ROA 124 Não existe um ROD 124, e sim um ROA 124 que relaciona-se com 
o RTA 39 

RTD ALTERAÇÃO JUSTIFICATIVA 
- - - 

  



 

 

SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES DO SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
 

Item do 
Sumário 

Executivo 
Sugestão/Proposta Argumentação Geral 

Geral 

Inserir um item para que as empresas respondam no formato.  
Por exemplo: “A empresa deverá responder aos questionamentos 

detalhadamente e no formato indicado (Apêndice 1, 2, etc.). A pontuação da 
empresa, para fins de classificação, será baseada apenas nas respostas 
apresentadas nos formatos. É permitido que a empresa faça referência a 
documentos adicionais e em outros formatos, desde que a indicação esteja 
expressamente descrita no modelo de referência para a resposta (Apêndice 
1, 2, etc.)” 

Muitas empresas não responderam às perguntas 
do sumário executivo no padrão estabelecido. 

Geral 
Assim como foi feito no processo da VBC Cav, sugere-se incluir como 

anexo uma tabela elencando todos os RO e RTLI solicitando às empresas que 
informem o atendimento ou não e apresentem suas ponderações 

Facilitar a análise das propostas durante o 
processo 

Geral Inserir uma tabela solicitando os valores separados por subsistemas e do 
SLI 

Facilitar a análise das propostas durante o 
processo 

Nova pergunta 
Inserir pergunta sobre a existência ou previsão de bases ou parcerias 

relacionadas ao SLI. A empresa já elaborou linhas de ação relacionadas ao 
estabelecimento de bases ou parcerias visualizando apoiar o SLI? 

Análise do risco relacionado ao SLI 

1.2.5.1 Algumas empresas informaram o balanço em anexos mas não citaram no 
documento das respostas Pedir para referenciar os anexos se tiver 

1.3.5.2 Excluir item Itens 1.3.5.1 e 1.3.5.2 são iguais 

1.3.8 Retirar o item do sumário executivo 

Uma vez que a empresa vencedora já foi 
definida, a pergunta perdeu seu sentido já que é 
considerada em outros itens relativos à 
comunalidade com viaturas do Forças Blindadas 



 

 

2.2.1 Inserir os ROA 26, 38, 47, RTA 47, 50 a), 50 b), 54 na referência Requisitos sem perguntas no sumário executivo. 
RTA 47 e 54 (Segurança do SCT). 

2.2.1.3 Substituir “55 b), 55 c), 55 d), 55 e), 55 f), 55 g), 55h), 55j), 55 k” por “56 
b), 56 c), 56 d), 56 e), 56 f), 56 g), 56h), 56 i) 56j), 56 k)” 

Correção de 55 para 56, pois se refere ao atirador 
e não ao Comandante. Obs: faltou o i) na versão 
atual 

2.2.1.4.1 
(Sugestão de 

nova pergunta) 

A empresa propõe uma solução integrada para o SCT, uma solução com 
substituição parcial de componentes ou uma solução com a modernização 
dos já existentes? 

Melhor avaliação do risco do projeto 

2.2.1.4.2 
(Sugestão de 

nova pergunta) 

A empresa já realizou alguma entrega de projeto de modernização de 
viatura blindada de combate? Caso positivo, informar quais viaturas e o seu 
país. 

Melhor avaliação do risco do projeto e do seu 
grau de maturidade 

2.2.1.5 Excluir item 
A pergunta é meramente informativa e não 

constitui informação que deve ser levada em 
consideração para a avaliação das empresas 

2.2.1.12 Excluir item 
A pergunta é meramente informativa e não 

constitui informação que deve ser levada em 
consideração para a avaliação das empresas 

2.2.1.13 
2.2.1.17 
2.2.1.21 
2.2.4.6 

2.2.8.20 
2.2.9.5 

2.2.10.9 
2.2.11.7 

Sugere-se a inclusão das mesmas perguntas, porém abordando 
experiências em veículos no exterior (quantidade de veículos entregues, ano 
das entregas e países envolvidos) 

Melhor julgamento da maturidade e da capacidade 
das soluções apresentadas 

2.2.1.27 
- A empresa visualiza ser tecnicamente viável a instalação dos demais 

componentes do SCT no espaço físico disponível originalmente na torre VBC 
CC Leopard 1 A5 BR? 

Dividir em duas perguntas para melhor 
especificação 



 

 

- A empresa visualiza a necessidade de substituição do contato-contínuo 
(ou anel coletor - slip-ring) original da viatura e/ou necessidade de alteração 
no circuito de carga da viatura)? 

2.2.1.29 

A empresa visualiza ser necessário modernizar o sistema de estabilização 
da viatura ou algum componente que influenciaria diretamente na precisão 
do tiro, tais como os giroscópios? Caso positivo, apresentar a proposta. (A 
modernização é vista de maneira positiva) 

Definir se a troca é um parâmetro positivo ou não 

2.2.1.30 
(Proposta de 

nova redação) 

Na proposta da empresa existem componentes desenvolvidos 
especificamente para este projeto de SCT? Caso positivo, quais seriam os 
referidos componentes? 

Melhorar entendimento, pois as empresas 
interpretaram de maneira diferente 

2.2.1.31 
Na proposta da empresa existem componentes-chave no SCT que 

atualmente não são fabricados no Brasil? Caso positivo, informar quais 
seriam os componentes e o respectivo país fabricante. 

Melhorar entendimento, pois as empresas 
interpretaram de maneira diferente 

Sugestão de 
nova pergunta 

Explicar detalhadamente o funcionamento dos diversos níveis de modo 
degradado do SCT. Melhorar o entendimento sobre esse item 

2.2.2 Inserir RTA 81 na referência Requisito sem pergunta 

2.2.2.1 Acrescentar uma pergunta posterior para que a empresa apresente a 
solução proposta 

Melhorar a compreensão e  a avaliação da solução 
apresentada. 

2.2.2.6 

A empresa entende que há “possui condições de” ou “pretende” de realizar 
os testes de interferência eletromagnética (EMI) e compatibilidade 
eletromagnética (EMC) no Brasil? Caso negativo, qual a solução proposta? 

 

Evitar interpretações equivocadas, com o fito de 
obter respostas mais alinhadas com o desejado. 

2.2.3.1 

Qual é a concepção que a empresa visualiza aplicar para implementar o 
sistema de visão noturna e diurna para o motorista? Apresente uma 
arquitetura simplificada, as identificações, nome, nome do fabricante e 
especificações técnicas dos componentes. 

Aglutinar as informações essencialmente técnicas 
em uma única pergunta. 

2.2.3.3 

Quais são as identificações, nome, nome do fabricante e especificações 
técnicas, o Número de Referência (Part Number), e o Número de Estoque da 
OTAN (NSN), se houver, do sistema de visão noturna e diurna para o 
motorista?  

Retirar as informações técnicas de um item 
essencialmente relacionado à Catalogação. 



 

 

2.2.3.4 

O sistema óptico a ser ofertado pela empresa prevê o aproveitamento (total 
ou parcial) da estrutura física dos alojamentos dos 03 (três) periscópios de 
visão diurna do motorista situados no compartimento do condutor do VBC 
CC Leopard 1 A5 BR? 

Aglutinar a pergunta 2.2.3.6 com a pergunta 2.2.3.4 

2.2.3.5 
Caso positivo para a resposta acima, como seria este aproveitamento total e 
quais seriam os fabricantes, modelos e especificações técnicas dos novos 
periscópios? 

Adaptação textual tendo em vista a junção das 
perguntas. 

2.2.3.6 Excluir item. 

Sugere-se exclusão do item e aglutinação com o 
item 2.2.3.4, visando evitar redundâncias de 
perguntas - e, por consequência, facilitar a 
avaliação.  

2.2.3.7 Excluir item. 

Sugere-se exclusão do item e aglutinação com o 
item 2.2.3.5, visando evitar redundâncias de 
perguntas – e, por consequência, facilitar a 
avaliação.  

2.2.3.8 
Qual é o tipo de tecnologia (visão termal ou intensificador de luz residual) e 
qual a geração (caso aplicável) que a empresa pretende ofertar para atender 
aos requisitos?  

Aglutinar a pergunta 2.2.3.9 com a pergunta 2.2.3.8 

2.2.3.9 Excluir item. Entende-se que as perguntas do item já foram 
abordadas em outros subcritérios (2.2.3.1 e 2.2.3.8). 

2.2.3.10 Excluir item. Entende-se que as perguntas do item já foram 
abordadas em outros subcritérios (2.2.3.1). 

2.2.3.14 Sugere-se que o item seja reposicionado, de maneira que todos os itens 
relacionados ao Lead Time estejam juntos. 

Tal sugestão visa proporcionar uma organização 
melhor do sumário executivo, de tal sorte que as 
empresas respondam mais facilmente no padrão. 

2.2.3.15 Sugere-se que o item seja reposicionado, de maneira que todos os itens 
relacionados ao tempo de instalação estejam juntos. 

Tal sugestão visa proporcionar uma organização 
melhor do sumário executivo, de tal sorte que as 
empresas respondam mais facilmente no padrão. 



 

 

2.2.4.2 Existe(m) ressalva(s) por parte da empresa para o atendimento pleno aos 
requisitos do sistema de ar-condicionado? Caso positivo, qual(is)? Justifique. 

Aglutinar a pergunta 2.2.4.3 com a pergunta 2.2.4.2, 
visando manter padronização e simplificar o 
sumário e a avaliação. 

2.2.4.3 Excluir item. 

Sugere-se exclusão do item e aglutinação com o 
item 2.2.4.2, visando evitar redundâncias de 
perguntas - e, por consequência, facilitar a 
avaliação.  

2.2.5.1 

Sugere-se que o item seja reposicionado, de maneira que todos os itens 
relacionados ao preço estejam juntos. 
Sugere-se ainda que haja uma pergunta de preços para cada trabalho da L Aç 
1. 

Tal sugestão visa proporcionar uma organização 
melhor do sumário executivo, de tal sorte que as 
empresas respondam mais facilmente no padrão. 
O detalhamento dos preços em cada trabalho da L 
Aç 1 visa proporcionar mais informações 
pertinentes. 

2.2.5.2 

Sugere-se que o item seja reposicionado, de maneira que todos os itens 
relacionados ao preço estejam juntos. 
Sugere-se ainda que haja uma pergunta de preços para cada trabalho da L Aç 
1. 

Tal sugestão visa proporcionar uma organização 
melhor do sumário executivo, de tal sorte que as 
empresas respondam mais facilmente no padrão. 
O detalhamento dos preços em cada trabalho da L 
Aç 1 visa proporcionar mais informações 
pertinentes. 

2.2.5.3 Sugere-se que o item seja reposicionado, de maneira que todos os itens 
relacionados ao Lead Time estejam juntos. 

Tal sugestão visa proporcionar uma organização 
melhor do sumário executivo, de tal sorte que as 
empresas respondam mais facilmente no padrão. 

2.2.6.1 

Na forma como a Linha de Ação 1 foi estabelecida pelo EB (Modernizar o SCT, 
integrar/ instalar o SC2, instalara um optrônico para o motorista e instalar um 
Sistema de ar-condicionado), a empresa já realizou modernização 
semelhante? 

Correção textual 

2.2.7.1 

A empresa visualiza ser tecnicamente viável a instalação de um sistema de 
detecção laser na VBC CC Leopard 1 A5 BR modernizada? Quais são as 
identificações, nome, nome do fabricante e especificações técnicas dos 
componentes? 

Aglutinar as informações essencialmente técnicas 
em uma única pergunta. 



 

 

2.2.7.3 
Quais são as identificações, nome, nome do fabricante e especificações 
técnicas, o Número de Referência (Part Number), e o Número de Estoque da 
OTAN (NSN), se houver, do sistema de detecção laser proposto?  

Retirar as informações técnicas de um item 
essencialmente relacionado à Catalogação. 

2.2.7.4 Excluir item. 
Tal pergunta é meramente informacional. Entende-
se que não se aplica para a fase de RFP uma 
pergunta meramente informacional. 

2.2.7.7 
2.2.7.8 
2.2.9.9 

2.2.9.10 

Os itens 2.2.7.7; 2.2.7.8; 2.2.9.9 e 2.2.9.10 tratam dos prazos para 
chegada do material e para instalação do sistema de detecção laser e da 
navegação inercial. 
Seria interessante acrescentar perguntas semelhantes para giro e elevação 
da torre, sistema anti-incêndio e unidade auxiliar de energia, completando, 
dessa forma, todos os itens da L Aç 2. 

Melhorar a compreensão e  a avaliação da solução 
apresentada. 

2.2.7.7 Sugere-se que o item seja reposicionado, de maneira que todos os itens 
relacionados ao Lead Time estejam juntos. 

Tal sugestão visa proporcionar uma organização 
melhor do sumário executivo, de tal sorte que as 
empresas respondam mais facilmente no padrão. 

2.2.7.8 Sugere-se que o item seja reposicionado, de maneira que todos os itens 
relacionados ao tempo de instalação estejam juntos. 

Tal sugestão visa proporcionar uma organização 
melhor do sumário executivo, de tal sorte que as 
empresas respondam mais facilmente no padrão. 

2.2.7.9 Sugere-se que o item seja reposicionado, de maneira que todos os itens 
relacionados ao preço estejam juntos. 

Tal sugestão visa proporcionar uma organização 
melhor do sumário executivo, de tal sorte que as 
empresas respondam mais facilmente no padrão. 

2.2.7.10 Sugere-se que o item seja reposicionado, de maneira que todos os itens 
relacionados ao preço estejam juntos. 

Tal sugestão visa proporcionar uma organização 
melhor do sumário executivo, de tal sorte que as 
empresas respondam mais facilmente no padrão. 

2.2.7.11 Sugere-se que o item seja reposicionado, de maneira que todos os itens 
relacionados ao preço estejam juntos. 

Tal sugestão visa proporcionar uma organização 
melhor do sumário executivo, de tal sorte que as 
empresas respondam mais facilmente no padrão. 

2.2.7.12 Sugere-se que o item seja reposicionado, de maneira que todos os itens 
relacionados ao preço estejam juntos. 

Tal sugestão visa proporcionar uma organização 
melhor do sumário executivo, de tal sorte que as 
empresas respondam mais facilmente no padrão. 



 

 

2.2.7.13 Sugere-se que o item seja reposicionado, de maneira que todos os itens 
relacionados ao preço estejam juntos. 

Tal sugestão visa proporcionar uma organização 
melhor do sumário executivo, de tal sorte que as 
empresas respondam mais facilmente no padrão. 

2.2.8 Retirar a referência RTA 50 i) Não se aplica ao sistema de giro e elevação elétrico 

2.2.8 Incluir referência RTA 50 k) Componente faz parte do sistema de acionamento 
de giro e elevação 

2.2.8.1 

Qual é a proposta que a empresa visualiza apresentar para o sistema de giro 
da torre e elevação do canhão elétrico? Apresentar uma arquitetura 
simplificada para tal subsistema. Quais são as identificações, nome e o nome 
do fabricante dos componentes? 

Aglutinar as informações essencialmente técnicas 
em uma única pergunta. 

2.2.8.3 

Quais são as identificações, nome, nome do fabricante, o Número de 
Referência (Part Number), e o Número de Estoque da OTAN (NSN), se houver, 
dos componentes-chave do sistema proposto e quais as especificações 
técnicas e características de desempenho ele possui, tais como, velocidades 
máximas e mínimas?  

Retirar as informações técnicas de um item 
essencialmente relacionado à Catalogação. 

2.2.8.4 Excluir item. 
Tal pergunta é meramente informacional. Entende-
se que não se aplica para a fase de RFP uma 
pergunta meramente informacional. 

2.2.8.5 Excluir item. 
Tal pergunta é meramente informacional. Entende-
se que não se aplica para a fase de RFP uma 
pergunta meramente informacional. 

2.2.9.1 
Acrescentar um subitem em relação a apresentar a sua proposta de 

solução indicando o local de instalação, se depende do sistema elétrico da 
viatura, caso dependa, apresentar a demanda de energia. 

Melhorar a compreensão e  a avaliação da solução 
apresentada. 

2.2.10 Incluir referência RTA 37 Demanda do SLI para todos os subsistemas 
modernizados 

2.2.11.1 
Acrescentar um subitem em relação a apresentar a sua proposta de 

solução indicando o local de instalação, se possui reservatório de combustível 
próprio, local de passagem do cabeamento, posição do comando de  

Melhorar a compreensão e  a avaliação da solução 
apresentada. 



 

 

acionamento (perto do Cmt, At, Aux At e/ou Mot) e se possui baterias 
próprias para a partida. 

2.2.12.8 

Qual é o período aproximado necessário para a instalação da(s) 
solução(ões) proposta(s) na viatura? Entende-se como instalação apenas o 
período dos componentes na viatura, não compreendendo o período de 
entrega. 

Há empresas que não diferenciaram a instalação do 
período de aprovisionamento, desta forma seria 
interessante adicionarmos um texto definindo o 
que se trata o tempo de instalação 

2.2.12.10 
Qual é o preço aproximado para a implementação da(s) solução(ões) 

proposta(s) (serviços)? Entende-se serviço apenas a execução da instalação 
do material, não comtempla a aquisição do suprimento. 

Há empresas que não diferenciaram a execução do 
serviço e a aquisição do suprimento (material) 

2.3.1 Trata da Modernização dos Simuladores. 
Considerar incluir “Aquisição de Simuladores” 

Como 3/4 da frota não serão modernizados 
inicialmente, a maioria dos atuais simuladores 
permanecerão em serviço, logo não poderão ser 
modernizados. 
Levantar possibilidades de Modernização e 
Aquisição fornecerá subsídios para a decisão futura 
quanto aos simuladores dos modelos modernizados 
e não modernizados. 

2.3.1.1 

Qual é a concepção que a empresa visualiza aplicar no projeto de 
modernização dos simuladores da VBC CC Leopard 1 A5 BR modernizada 
levando em consideração que o EB tem necessidade de manter a capacidade 
de simulação da frota antiga? Apresente uma proposta de solução 
informando qual software vai ser instalado? 

Visualizou a necessidade de esclarecer as empresas 
do que acreditamos ser o ideal para o EB, que nesse 
caso se trata da não alteração dos poucos 
simuladores disponíveis no EB.  

Nova pergunta Incluir a seguinte pergunta: Qual o valor de modernização do Simulador 
de Procedimento de Torre (SPT)? 

Melhorar a compreensão, a avaliação da solução 
apresentada e os custos. 

Nova pergunta 
Incluir a seguinte pergunta: Qual o valor de aplicação de um Kit de Visão 

Noturna para o motorista (com extensão para o instrutor) na Viatura Especial 
Escola (VBE Escola)? 

Melhorar a compreensão, a avaliação da solução 
apresentada e os custos. 

Nova pergunta 
Incluir a seguinte pergunta: Qual o valor de modernização para um 

conjunto de Treinador Sintético Portátil (TSP), com 4 estações (Instrutor, 
motorista, comandante e atirador)? 

Melhorar a compreensão, a avaliação da solução 
apresentada e os custos. 



 

 

Nova pergunta 
A empresa possui algum Simulador ou Diagnóstico de Falhas que permita 

o procedimento de manutenção da torre, caso positivo, qual o valor do 
mesmo? 

Melhorar a compreensão, a avaliação da solução 
apresentada e os custos. 

4.1.7 

Considerando o item 8.2.5 PLANO DE TREINAMENTO do RTLI, qual é o 
preço estimado para o curso de operação (incluída a fase do curso de 
manutenção de 1 escalão) por aluno (informar o custo/aluno) a ser realizado 
no Brasil, relativa aos componentes dos sistemas/subsistemas 
modernizados, que compõem os pacotes de trabalho da L Aç 1? 

Visualizou a necessidade de esclarecer as empresas 
que o EB tem interesse de ter o treinamento no 
Brasil.  

4.1.8 
Considerando o item 8.2.5 PLANO DE TREINAMENTO do RTLI, qual é o 

preço estimado para o curso de manutenção (1, 2 e 3 escalões) por aluno 
(informar o custo/aluno) a ser realizado no Brasil? 

Visualizou a necessidade de esclarecer as empresas 
que o EB tem interesse de ter o treinamento no 
Brasil. 

4.1.9 
Considerando o item 8.2.5 PLANO DE TREINAMENTO do RTLI, qual é o 

preço estimado para o curso de instrutores de operação por aluno (informar 
o custo/aluno) a ser realizado no Brasil? 

Visualizou a necessidade de esclarecer as empresas 
que o EB tem interesse de ter o treinamento no 
Brasil. 

4.1.10 
Considerando o item 8.2.5 PLANO DE TREINAMENTO do RTLI, qual é o 

preço estimado para o curso de instrutores de manutenção (1, 2 e 3 escalões) 
por aluno (informar o custo/aluno) a ser realizado no Brasil? 

Visualizou a necessidade de esclarecer as empresas 
que o EB tem interesse de ter o treinamento no 
Brasil. 

 


