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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 
COMANDO LOGÍSTICO 

DIRETORIA DE MATERIAL 

Relatório Nº 01 – Equipe 
Modernização VBC CC 

Leopard 1 A5 BR 
(22 DEZ 22) 

RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA COMPLEMENTAR Nº 02/2022 – COLOG - SOLICITAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES SOBRE A MODERNIZAÇÃO DA VBC CC LEOPARD 1 A5BR 

1. OBJETIVOS 

a. Apresentar os resultados da análise das respostas das empresas à consulta pública 
complementar realizada entre 19 SET 22 e 23 NOV 22, com vistas à possível modernização da VBC 
CC Leopard 1 A5BR, divulgada publicamente por meio de Edital Nº 02/2022 – COLOG, de 13 SET 22; 

b. Apresentar as sugestões ainda existentes de retificação/ratificação de requisitos, oriundas das 
duas semanas de análise realizada por integrantes do(s) ODG/ ODS/ ODOP/ C Mil A, ligados ao 
referido processo, atendendo ao DIEx nº 593-CL IX_Bld/SDir_Mat/DMat, de 10 OUT 22; e 

c. Apresentar a metodologia adotada durante esta fase de análise das respostas da consulta 
pública complementar realizada. 

 

2. REFERÊNCIAS GERAIS 

a. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública. 

b. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal. 

c. Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010, que altera dispositivos, dentre outras, da Lei nº 
8.666. 

d. Lei nº 12.598, de 21 de março de 2012, que estabelece normas especiais para as compras, as 
contratações e o desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa e dispõe sobre regras de 
incentivo à área estratégica de defesa. 

e. Portaria do Comandante do Exército nº 233, de 15 de março de 2016, que aprovou as 
Instruções Gerais para a Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar (EB10-
IG-01.018), 1ª Ed., 2018. 

f. Diretriz de Iniciação do Projeto de Modernização da Viatura Blindada de Combate Carro de 
Combate Leopard 1 A5BR e cria a Equipe para a realização do Estudo de Viabilidade e elaboração da 
Proposta do Modelo de Obtenção (EB20-D-04.002), Portaria - EME/C Ex Nº 279, de 17 DEZ 20, 
publicada no Boletim do Exército nº 52, de 24 DEZ 20. 

g. Ata da 1ª RD do Projeto de Modernização da Viatura Blindada de Combate Carro de Combate 
Leopard 1 A5BR. 

h. Diretriz de Implantação do Projeto de Modernização da Viatura Blindada de Combate Carro de 
Combate Leopard 1 A5BR. 

i. Portaria – EME/C Ex Nº 847, de 29 de agosto de 2022, que aprova os Requisitos Operacionais 
da Viatura Blindada de Combate – Carro de Combate Corrente, VBC CC Corrente - (EB20-RO-04.060), 
2ª Edição, 2022. 
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j. Portaria – EME/C Ex No 848, de 29 de agosto de 2022, que aprova os Requisitos Técnicos, 
Logísticos e Industriais da Viatura Blindada de Combate – Carro de Combate Corrente, VBC CC 
Corrente - (EB20-RTLI-04.066), 2a Edição, 2022. 

k. Edital Nº 02/2022 – COLOG, de 13 SET 22. 

l. DIEx nº 593-CL IX_Bld/SDir_Mat/DMat, de 10 OUT 22 que solicita a participação de 
representantes dos do(s) ODG/ ODS/ ODOP/ C Mil A para análise das respostas. 

 

3. METODOLOGIA 

a. Histórico do processo: 
1) A Portaria do Estado-Maior do Exército nº 112, de 22 ABR 19, que aprovou a Diretriz de Cria-

ção do Grupo de Trabalho (GT) para a Formulação Conceitual dos Meios Blindados do Exército Bra-
sileiro, marcou o início do processo; 

2) O GT iniciou os trabalhos a partir daquela data e produziu, dentre outros documentos, a Di-
retriz de Iniciação do Projeto de Modernização da Viatura Blindada de Combate Carro de Combate 
Leopard 1 A5BR, criando a Equipe para a realização do Estudo de Viabilidade e elaboração da Pro-
posta do Modelo de Obtenção (EB20-D-04.002) (Portaria - EME/C Ex Nº 279, de 17 DEZ 20); 

3) A 3ª Reunião Decisória à Distância (3ª RDD), iniciada a 27 de abril e finalizada em 15 JUN 20, 
para tratar a continuidade do ciclo de vida da VBC CC Leopard 1 A5BR, decidiu por MODERNIZAR a 
Viatura, designando da Diretoria de Fabricação para conduzir o projeto; 

4) Posteriormente, a Diretoria de Material (D Mat) foi designada para conduzir estudos referen-
tes ao Projeto. Esta decisão foi tomada em função do entendimento de que na D Mat há um conhe-
cimento maior sobre a viatura e o seu processo de manutenção e, além disso, estar realizando a 
gestão do contrato de prestação de serviços de manutenção vigente até 2027 (Contrato 024/2017 - 
COLOG/ D Mat – KMW), que será impactado pelos resultados do projeto; 

5) a Diretoria de Material (D Mat) apresentou o relatório da 1ª Consulta Púbica em 09 de abril 
de 2022; 

6) A Ata da 1ª RD decidiu pela continuidade dos estudos e realização de uma nova Consulta 
Pública (RFI/ RFQ) para o levantamento de informações que se somem àquelas já conhecidas; e 

7) A consulta pública complementar (RFI/ RFQ) foi realizada e, dentro das etapas previstas, as 
empresas tiveram prazo limite até dia 23 de novembro de 2022 para apresentarem suas respostas. 

b. Pressupostos e Diretrizes Preliminares: 
A D Mat, participante dos trabalhos do GT Forças Blindadas, desde seu estabelecimento em 22 

ABR 19, realizou o planejamento inicial com vistas modernização da VBC CC Leopard 1 A5BR, se-
guindo os seguintes parâmetros norteadores: 

1) utilização dos antecedentes internacionais e, principalmente, dos ensinamentos e experiên-
cia trazidos pelos processos de consulta pública para a Modernização da VBR EE-9 CASCAVEL e para 
a Aquisição da VBC Cav-MSR 8x8; 

2) utilização de consulta pública para prospectar o mercado e como instrumento para retifica-
ção/ratificação os RO e os RTLI e identificação de oportunidades de melhorias no Sumário Executivo 
para futura elaboração do Request for Proposal (RFP); 

3) constituição de equipes multidisciplinares e multissetoriais, constituídas em período anterior 
a cada fase e com a adequada liberdade para trabalhar o tema na velocidade requerida para a to-
mada de decisões ou ações; 

4) aquisição de serviços e de materiais que apresentem sustentabilidade logística adequada e 
que se constitua na melhor opção para o Exército Brasileiro (EB), dentro dos recursos orçamentários 

Oh
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disponíveis e do ritmo demandado pela Força Terrestre; e 
5) intenção de, ao final do processo de consulta pública, se for o caso, investigar a exequibili-

dade, as estratégias para alcançar os objetivos, os prováveis resultados, os riscos, as previsões de 
prazos e custos do projeto e potenciais outras opções (linhas de ação) diferentes daquelas selecio-
nadas pelo Alto-Comando do Exército na 344ª RACE, para uma seleção compatível com o nível da 
capacidade a ser obtida, apresentação em Reunião de Integração Sistêmica (RIS). 

c. Etapas seguidas na Consulta Pública: 
Atividade Início Fim Responsável 

1ª Etapa - DIVULGAÇÃO E HABILITAÇÃO 

Divulgação do Edital (publicação do Edital no 
website da internet do COLOG, do Aviso no Diário 
Oficial da União, de solicitação de divulgação à 
ABIMDE e de publicação do Edital no website da 
internet da CEBW) 

16/09/2022 14/10/2022 COLOG/ D Mat 

2ª Etapa - REMESSA DA CONSULTA PÚBLICA ÀS EMPRESAS HABILITADAS 

Remessa da documentação complementar da 
Consulta Pública 19/09/2022 14/10/2022 D Mat 

3ª Etapa - ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS SOBRE A CONSULTA PÚBLICA 

Encaminhamento de questionamentos 19/09/2022 14/10/2022 Empresas 

Relatório FAQ 16/09/2022 14/10/2022 D Mat 

Divulgação do Relatório com as respostas 
consolidadas a todos os questionamentos 
recebidos (FAQ) 

 17/10/2022 D Mat 

4ª Etapa - ENTREGA DAS RESPOSTAS DAS EMPRESAS HABILITADAS 

Elaboração das respostas ao Sumário Executivo 19/09/2022 23/11/2022 Empresas 

5ª Etapa – ANÁLISE DAS RESPOSTAS 

Análise das respostas recebidas 28/11/2022 09/12/2022 Equipe 
Multidisciplinar 

6ª Etapa – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

RIS  15/12/2022 COLOG/ D Mat 

d. Cadastro e contatos com as empresas: 
1) Inicialmente, 16 (dezesseis) empresas nacionais e estrangeiras se habilitaram para participa-

rem da consulta pública apresentando as informações necessárias e receberam a documentação 
complementar (ANEXO IV - Requisitos Operacionais (EB20-RO-04.060), 2ª Edição; ANEXO V - Requi-
sitos Técnicos, Logísticos e Industriais (EB20-RTLI-04.066), 2ª Edição; ANEXO VI - Sumário Executivo 
e seus apêndices; ANEXO VII - Formulário de Esclarecimentos, Contribuições e Questionamentos); 

2) Dessas, apenas 08 (oito) empresas responderam as questões apresentadas no SUMÁRIO EXE-
CUTIVO. O número mais reduzido de respostas deveu-se, entre outras, do fato de que algumas em-
presas nacionais e internacionais se uniram para apresentar uma proposta conjunta; 

3) Para permitir a remessa de documentos e o esclarecimento de dúvidas e a apresentação de 
propostas e sugestões, foi disponibilizado um e-mail oficial (vbcccleoparddmat@dmat.eb.mil.br) 

Oh
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como canal de comunicação direto entre as empresas e a D Mat; 
4) Em 17 de outubro de 2022, foi enviado para as empresas o arquivo do Relatório – Esclareci-

mentos, Contribuições e Questionamentos - Consulta Pública Complementar N° 02-2022, contendo 
as respostas consolidadas a todos os questionamentos recebidos as respostas fornecidas pela D Mat 
e outras orientações julgadas pertinentes; e 

5) Essas ações do processo de refinamento para o entendimento da consulta pública tiveram 
como objetivo proporcionar isonomia entre os potenciais fornecedores, assegurar a padronização 
dos entendimentos e nivelar o conhecimento de todos os participantes. 

4. RESPOSTAS RECEBIDAS 
a. Em resumo, do total de 16 (dezesseis) empresas/representantes se habilitaram a participar da 

Consulta Pública (RFI/ RFQ) e, dentre essas, 8 (oito) apresentaram respostas à Consulta Pública (RFI/ 
RFQ). 

b. A Equipe Multidisciplinar, após análise das respostas, classificou as empresas de acordo com a 
estratégia apresentada: 

1) Linha de Ação 1: Sistema de Controle de Tiro (SCT); Sistema de Comando e Controle (SC2) 
básico; optrônico para o motorista; e sistema de ar-condicionado; 

2) Linha de Ação 2: sistema de detecção laser; sistema de giro da torre e de elevação do canhão 
para elétrico; sistema de navegação inercial (INS); sistema anti-incêndio automático; sistema de ali-
mentação auxiliar de energia (unidade de energia auxiliar (APU)). 

3) Linha de Ação alternativa (Outras linhas de ação): empresas que apresentaram outras solu-
ções que cumpram os RO e RTLI, incluindo os requisitos desejáveis, e que sejam consideradas por 
elas como sendo a melhor relação custo-benefício para o Exército Brasileiro e que sejam tecnica-
mente viáveis. 

5. ANÁLISE 

a. Para a condução da análise das respostas, uma equipe multidisciplinar foi dividida em quatro 
grupos, cada um com cerca de 6 integrantes de órgãos, diretorias e departamentos, ou comandos 
diversos. 

b. Os grupos foram divididos procurando-se equilibrar as áreas de conhecimento, as experiências 
e as unidades de origem, além da antiguidade dos militares, visando estimular as discussões internas. 

c. Cada grupo analisou um conjunto de itens apresentados nas respostas das empresas, 
aprimorando os critérios de avaliação já pré-estabelecidos para os 235 (duzentos e trinta e cinco) 
itens constantes do Anexo VI (Sumário Executivo) do Edital Nº 02/2022 – COLOG, de 13 SET 22. 

d. A equipe multidisciplinar aplicou a metodologia consagrada do AHP (Analytic Hierarchy 
Process), utilizando as 04 (quatro) áreas elencadas (Custos, Cronograma, Qualidade e Capacidade), 
31 (trinta e um) critérios e os 235 (duzentos e trinta e cinco) subcritérios, conforme a Figura que se 
segue. Note-se que a equipe procurou adotar áreas que possibilitassem a análise das respostas como 
um projeto e não como uma obtenção de um produto de prateleira. 

a
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Figura 1 – Árvore Hierárquica de Áreas, Critérios e Subcritérios utilizados no AHP 

para modernização da VBC CC Leopard 1 A5 BR 
 

e. Os itens e questões do Sumário Executivo consolidaram perguntas em pacotes de trabalho 
conforme as linhas de ação estabelecidas na Ata da 1ª RD do Projeto de Modernização da VBCCC 
Leopard 1 A5BR (344ª RACE). 

 
Figura 2 – Linhas de Ação estabelecidas na 1ª RD do projeto Modernização da VBC CC Leopard 1 A5BR 

 
f. Na sequência, os grupos classificaram as respostas apresentadas pelas empresas dentro de cada 

um dos critérios de avaliação previamente estabelecidos, obedecendo escalas que variaram nas 
faixas 0-3 (respostas simples, tipo sim ou não) ou 0-1-2-3 (critério diferenciado, com níveis 
intermediários que permitiram estabelecer padrões medianos de respostas). 

g. Cada grupo, então, preencheu sua faixa ou grupo distinto de itens na planilha. 

h. Não houve interferência da equipe multidisciplinar na estruturação do AHP. As avaliações dos 
quatro grupos foram estanques e direcionadas exclusivamente a suas respectivas faixas de itens em 
cada rodada. Os pesos de cada item ou subcritério não foram do conhecimento dos integrantes, 
como forma de preservar a lisura do processo. 

i. Considerando as respostas recebidas e a técnica empregada, as empresas foram pontuadas e 
classificadas como uma simulação para a próxima etapa RFP. 

G
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j. As empresas que responderam as questões do Sumário Executivo receberão a sua respectiva 
pontuação em cada área. 

k. Em relação aos percentuais gerais iniciais, obtidos utilizando a metodologia AHP, para as Áreas 
que concentram os critérios (Custos, Cronograma, Qualidade e Capacidade), pode-se notar que, 
nesta análise, os aspectos relacionados à qualidade representaram 43,43% do peso na análise das 
respostas. Essa aproximação inicial é mostrada na figura abaixo: 

 
Figura 3 – Visualização da divisão percentual por áreas, a ser divulgado no RFP juntamente com os critérios 

gerais de cada área. 
 

l. As demais atividades da equipe multidisciplinar foram conduzidas no intuito de responder aos 
seguintes questionamentos ou a atingir os seguintes objetivos iniciais: 

1) Se fosse necessário alterar requisitos, de forma a corrigir limitações, erros de digitação, erros 
técnicos e aumentar a concorrência, quais seriam (Requisitos-Problema)? O resultado é apresentado 
no Anexo A. 

2) Analisar os aspectos positivos e negativos de cada proposta. O resultado é apresentado no 
Anexo B. Extrato do Anexo B, no que concerne a cada empresa, é enviado a cada representante, no 
sentido de melhor proporcionar um feedback individualizado sem comprometer a segurança das in-
formações prestadas. 

3) Levantamento das linhas de ações visualizadas pela equipe. Este item motivou a equipe a 
levantar outras informações relacionadas à qualidade ao atendimento do que se pediu, à estratégia 
da solução das empresas, à capacidade das empresas para entregar o serviço, aos níveis de experi-
ência da empresa, tudo relacionado ao caso em estudo. Além disso, procurou-se levantar o “risco 
técnico” visualizado em uma primeira análise.  

4) Preparação dos Anexos ao presente Relatório, preparação da matriz de cruzamento Itens x 
Requisitos, revisão do Sumário Executivo, estudo das L Aç para apresentação na RIS. 

m. Em relação ao nível de experiência das empresas foi elaborada uma proposta no sentido de 
que somente sejam aceitas propostas de empresas que apresentem, no mínimo, experiência inicial 
em modernização com protótipo em andamento. 

n. Foi estudado, também, o nível de experiência das empresas por subsistema, que ajudou no 
levantamento do nível de risco para o Projeto (ponto de vista técnico). 

o. Foi realizado um levantamento geral dos preços por pacotes de trabalho e dos principais 
elementos para o Suporte Logístico Integrado em dólares norte-americanos, que possibilitou retificar 
os dados colhidos na Consulta Pública 002/2021. 

p. Considerando que nem todas as viaturas serão modernizadas, a equipe elaborou uma proposta 
para modernização e aquisição de simuladores. Tal proposta ainda será avaliada pelo Exército. 
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Tabela 1 – Proposta de modernização e aquisição de simuladores 

 
 

q. Entrada de viaturas na Linha de Modernização no Pq R Mnt/3 
1) A seleção das 52 viaturas já foi realizada pelo CMS. A equipe de trabalho estudou a entrada 

de viaturas na linha de produção considerando a necessidade de transporte também de outros pro-
jetos em andamento e a necessidade de inspeção das viaturas pelos militares do Pq R Mnt/3. 

2) O mapa abaixo apresenta a proposta da equipe para o recolhimento das viaturas por ano, 
conforme o planejamento de empenho e iniciando-se pelas viaturas das OM da 3ª RM. 

 

 
Figura 4 – Planejamento para entrada na Linha de Modernização. 

  

G
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6. PROPOSTAS 
a. Estudar a alteração/atualização dos Requisitos propostos conforme Anexo A 
1) Utilizar como base os Requisitos Operacionais da Viatura Blindada Carro de Combate Cor-

rente, VBC CC Corrente (EB20-RO-04.060), 2ª Edição, 2022 e os Requisitos Técnicos, Logísticos e In-
dustriais Viatura Blindada de Combate Carro de Combate Corrente (EB20-RTLI-04.066), 2ª Edição, 
2022. 

2) O Anexo “A” – SUGESTÕES E PROPOSTAS AOS RO, RTLI E ITENS DO SUMÁRIO EXECUTIVO 
apresenta propostas e sugestões de modificações nos requisitos operacionais, técnicos, logísticos e 
industriais que se mostraram como problemas para respostas coerentes ou esperadas do mercado. 
Total de alterações propostas: 

ROA = 16 
ROD = 04 
RTA = 36  
RTD = 02. 

3) Questionamentos elaborados no processo, constantes do Sumário Executivo e que acabaram 
resultando em respostas que não atendiam aos requisitos, estão apresentados na terceira tabela do 
mesmo Anexo A como propostas de mudanças para o RFP; 

4) As tabelas do Anexo A apresentam, por colunas:  
a) Tipo do requisito e número - identificação do Requisito;  
b) Sugestão/Proposta de alteração; e 
c) Justificativa da sugestão. 

 
b. Manter a eliminação dos pesos nos RO e RTLI 
1) Esse procedimento foi adotado no processo de Aquisição da VBC Cav-MSR 8x8, o Objetivo é 

não influenciar a montagem de propostas (evitar “propostas dirigidas”). 
2) A argumentação principal é que algumas empresas entendem que os pesos são exatamente 

a forma pela qual as propostas serão avaliadas, não pelos critérios e subcritérios estabelecidos. 
3) Esse tema foi abordado no Simpósio da Aquisição da VBC Cav-MSR 8x8, de 24 a 27 de maio 

de 2021, bem como no Workshop realizado com a COPAC em 18 de novembro de 2021. 
 
c. Aprimorar continuamente os estudos sobre a modernização/ revitalização da viatura, apri-

morando os documentos necessários à condução do RFP e RFT. 
1) Seguir a metodologia empregada para a Aqs VBC Cav 8x8-MSR (RFI, RFQ, RFP, RFT) e na pro-

posta de IR para Aquisições Complexas. 
2) Demandar as empresas informações conforme a necessidade de apoio à decisão, no que for 

imprescindível e não restou claro nas propostas apresentadas. 
3) Seguir o cronograma quanto à RFP e RFT. Meta: finalizar 2023 com o Ranking anunciado. Se 

possível (recursos já disponíveis em 2023 para o sinal de negócio) também o Contrato Inicial. 
4) Aprovar os percentuais de áreas e os critérios, para publicar anteriormente ao lançamento 

do RFP. 
5) Empregar o nível de experiência proposto (Sem experiência, Protótipo, Testes, Projetos En-

tregues). Submeter ao DCT/CTEx para análise. 
6) Focar no essencial para o RFP: “solução de modernização para SCT (com integração do SC2 

degradado, sendo que a viatura deverá estar preparada para receber o SC2 completo) e Optrônico 
para Motorista incluso, com custo dentro da faixa pretendida e que garanta renovação do ciclo de 
vida por >15 anos.” 

7) Eliminar a opção de troca de torre ou canhão (120mm) por estar acima do orçamento pre-
visto. 

8) Não incluir “SLI de 3 anos”, mas apenas o realmente necessário: garantia de 24 meses, LAI 
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para componentes modernizados e entregas básicas (capacitação inicial, documentação técnica, fer-
ramental se for o caso...). 

9) Estudar estabelecer um contrato único para modernizar 52 VBC, com mecanismos de segu-
rança para as Amostras (prosseguimento condicionado a aprovação das amostras). 

10) Estabelecer o recolhimento das viaturas para o Pq R Mnt/3, conforme proposta (Figura 4), 
para permitir melhor concentração do Projeto inicialmente em Santa Maria-RS. 

11) Solicitar ao CMS estudar, junto com COTER, a proposta de aquisição/ modernização dos 
simuladores (focar no pacote realmente necessário).  

12) Manter os percentuais de cada Área utilizada na AHP (Figura 3). 
 
d. Etapas do Planejamento da Aquisição 

1. Consulta Pública (RFI-RFQ inicial) - Realizado 
2. Nova Consulta após 1ª RD (RFI-RFQ) - Realizado 
3. Análise de Respostas (AHP) - Realizado 
4. RFP (aberto) - 2023 
5. Publicação da Short-list – 2023 
6. RFT (Negociação - BAFO) - 2023 
7. Publicação do Ranking - 2023 
8. Contrato Inicial de 02 Und (Dispensa - Lei 14.333) para Avaliação CAEx (1ªRD) - 2024 
9. Contrato total, estabelecido de acordo com a Disponibilidade Orçamentária anual, com 
mecanismos de segurança - 2024 
10. Em paralelo: Contrato de Compensação (Offset) (Aquisições superiores a USD 50 mi-
lhões) - 2024 
11. Em paralelo: ao invés de Contrato de SLI (Acórdão TCU, em separado), somente o pacote 
de apoio e garantia necessária - 2024 

 

 
Figura 5 – Tempos estimados para o Processo de Aquisição da Modernização 

 
e. Sugestões relacionadas ao Offset  
1) Informar e descrever no RFP o assunto “estabelecer Offset cumulativo” (a cada USD 50 mi-

lhões = etapa ou projeto é ativado). 
2) Aprovar que a intenção é privilegiar a nacionalização da manutenção do conjunto reparo/ 

canhão e a nacionalização da manutenção dos dispositivos eletrônicos do SCT e do dispositivo op-
trônico do motorista e de outros possíveis componentes no território brasileiro, porém toda e qual-
quer proposta será bem-vinda, analisada e estudada. 

3) Tratar o assunto amplamente no período de negociação. 

 

a
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Figura 6 – Visualização do encadeamento entre o Contrato Principal e os Contratos ou Etapas de Projeto de 

Offset. 
 
f. Inclusões e dados gerais para o RFP 
1) Fazer informar às empresas de forma clara o prazo de resposta ao RFP, haja vista tratar-se de 

um processo continuado desde o primeiro RFI-RFQ.  
2) A exemplo do RFI-RFQ, o RFP será enviado em Português. No caso das respostas à etapa atual, 

as empresas não alegaram dificuldades para a resposta.  
3) O contrato será celebrado no idioma Português do Brasil.  
4) Moeda da Proposta: Dólar ou Euro para a parte internacional, e Reais para a prestação de 

eventuais serviços ou peças nacionais. 
5) Índice de correção (reajuste): será estudado e apresentado no RFP.  
6) Respostas simples do Sumário Executivo, sem a devida comprovação documental (“sim, 

atendo”), não serão pontuadas ou consideradas no RFP (o RFP deverá ser claro o possível para que 
as empresas atendam ou não ao edital). 

7) Incluir informações sobre as principais características do Rádio Mallet e INTERCOM IMBEL, 
que também poderão ser instalados nas viaturas. 

8) Caso alguma empresa deixe de cumprir prazos ou não responder ao RFP, será considerada 
fora do processo e desclassificada. 

 
 

7. CONCLUSÕES FINAIS 

a. A participação das empresas relevantes no cenário do Mercado de Defesa mundial possibilitou 
sanar algumas dúvidas técnicas, retificar os custos envolvidos e estabelecer uma proposta de 
estratégia de solução e Linha de Ação a ser seguida.  

b. De posse das informações recebidas das empresas participantes do processo, os Requisitos 
Operacionais, Técnicos, Logísticos e Industriais foram analisados à luz da realidade do mercado, bem 
como os itens do Sumário Executivo e do Offset. 

c. O alto nível técnico das propostas apresentadas e das informações prestadas ajudarão na 
condução dos próximos passos para a modernização da VBC CC Leopard 1 A5BR. 

d. Para o sucesso do processo de obtenção, permanecem em alto nível de importância as ligações 
com EME (4ª SCh, 5ª SCh e EPEx), COTER, DECEx, DGP, DCT (DSMEM/DF, CTEx, CCOMGEX e CAEx) e 
com CMS (CI Bld) e CMO. 
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8. ANEXOS 

“A” – SUGESTÕES E PROPOSTAS AOS RO, RTLI E ITENS DO SUMÁRIO EXECUTIVO 
“B” – ANÁLISE DOS ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DE CADA PROPOSTA 

 
 

Brasília, DF, 22 de dezembro de 2022. 
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