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2º RELATÓRIO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DESCRITAS 
NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 

 
INTRODUÇÃO 
 
O propósito deste relatório é avaliar as exigências descritas no item 14, do Pregão Eletrônico nº 010/22, para aquisição 
de Solução Tecnológica, Simulador de Treinamento de Tiro Virtual, para atender a demanda da Guarda Civil Municipal 
de Belo Horizonte (GCMBH), nos termos do Processo Administrativo nº 04.000397.22.15 
 
Esta avaliação está prevista no item 14.2 do referido edital. 
 
METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA 
 
Para empreender esta avaliação, os membros da Comissão instituída por meio da Portaria nº. 030/2022, avaliaram o 
equipamento demonstrado pela EBTS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS EIRELI. 
 
A demonstração foi realizada em 04/01/2022, às 14:40h, na Escola Superior de Polícia Civil do Governo do Estado do 
Paraná, estando presentes os seguintes membros da Comissão: Marcelo Pereira da Silva, BM. 87.012-2; Carlos 
Roberto Mesquita, BM. 80.631-9; Philip Eustáquio Freitas Gomes, BM. 86.065-8; Felipe Marcolino Matos, BM. 87.228-
1 e Aline Cristina Gonçalves Oliveira, BM.109.621-2. 
 
Da EBTS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS EIRELI, estiveram presentes os senhores Adolfo 
Jachinski Neto, Adriano Ricardo Chaves, Edgar Ribeiro da Silva e Lucas Dalenga. 
 
 
DA AVALIAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
Para avaliação das especificações técnicas, a Comissão utilizou como referência o Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº. 010/2022, conforme se segue abaixo: 
 
OBJETO: Fornecimento de solução tecnológica, simulador de treinamento de tiro virtual, para atender a Guarda Civil 
Municipal de Belo Horizonte (GCM-BH), nos termos deste TR, e especificação em anexo.  
 
2.  DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, SIMULADOR DE TREINAMENTO DE TIRO VIRTUAL 
 
2.1. O sistema deverá ser especialmente desenvolvido para treinamento das Forças de Segurança Pública, 
baseado no conceito de "Prontidão em Combate" com utilização de armas reais adaptadas sem emprego de 
munição real ou festim. Deverá prover dispositivos simuladores de arma não letal, ampliando a segurança do 
usuário, e imagens virtuais com uso na primeira pessoa de situações do cotidiano do policial brasileiro; 
Atende: Sim ( x ) Não (   ) 
 
2.2. Deverá possuir dois módulos de simulação a serem executados na mesma console de controle: STAND 
VIRTUAL e SIMULADOR DE OPERAÇÕES POLICIAIS. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.3. O sistema proposto deve possuir uma ajuda, a ser acionada a qualquer momento no formato de e-book do 
padrão windows. Esta ajuda deve ser redigida em português do Brasil.  
Atende: Sim ( x ) Não (   ) 
 
2.4. O sistema deve possuir uma rotina de backup a ser acionada pelo operador gerando automaticamente um 
arquivo a ser gravado no próprio PC, bem como em CD/DVD contendo toda a base de dados do sistema.  
Atende: Sim ( x ) Não (   ) 
 
2.4.2. Ser capaz de suportar a quantidade de praticantes simultâneos conforme especificado abaixo: 
I) mínimo 02 (dois) praticantes simultaneamente no módulo de STAND VIRTUAL quando as telas devem ser 
operadas de forma linear uma ao lado da outra;  
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
II) mínimo 02 (dois) praticantes simultaneamente no módulo SIMULADOR DE OPERAÇÕES POLICIAIS. Sendo 
possível que cada praticante esteja equipado com no mínimo dois tipos de armas letais ou não letais, 
simultaneamente. O sistema deve ser capaz de identificar de qual atirador partiu os disparos de forma visual 
na tela de projeção. 
Atende: Sim ( x  ) Não (  ) 
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2.5. Possuir todo o hardware e software necessário ao seu funcionamento. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.6. Funcionar em 110 v e 220 Volts. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.7. Possuir sistema nobreak. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.8. O armamento, quando preparado para a simulação, deve possuir dispositivo que impeça o uso de munição 
real na sua câmara, para aumentar a segurança do emprego. Complementar a realidade da simulação com um 
som semelhante ao disparo do armamento, audível para a posição do atirador. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.9. Possuir recurso de autocalibração da imagem quanto à distância e correção de distorção de ângulo de 
exibição. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.10. Possuir recursos de emissão de relatórios sobre a sessão de treinamento, bem como permitir montagem 
de relatórios de dados aleatórios no sistema. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.11. Possibilitar ao instrutor a reprodução de outros arquivos de áudios pré-gravados durante a sessão, 
visando aumentar os estímulos ao instruendo. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.12. O sistema deverá ter um Console, que permita através de hardware e software executar as diversas 
configurações de treinamento, como também controlar os diversos componentes do sistema permitindo que 
grupamentos com área de atuação específica na Instituição sejam treinados. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.13. Possuir sistema de senha para acesso ao sistema. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.14. Permitir o cadastramento de mais de um operador do sistema com suas respectivas senhas individuais. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.15. Permitir o cadastramento dos atiradores que treinarão no sistema, contando, no mínimo, os seguintes 
dados:  nome e número de matrícula; 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.16. Permitir o cadastramento de turmas específicas de cursos ou estágios a serem realizados no simulador 
sendo possível cadastrar todos os atiradores que treinarão no respectivo curso ou estágio.  
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.17. O Sistema deverá possibilitar o uso de armamento real existente na dotação da corporação, conforme 
quadro abaixo, devendo ser especialmente convertidas para armas seguras, sem a utilização de munição 
verdadeira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atende: Sim ( x ) Não (   ) 
 
 
2.18. Os kits de adaptação de arma devem possuir um sistema de recarga composto por cilindros de alta 
pressão para armazenar ar-comprimido ou CO2, com capacidade mínima de 11 litros. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
Para demonstração foi utilizado sistema de recarga por CO2 e Ar Comprimido. 

ARMA 

Pistola Glock G22 GEN5 .40 S&W 

Arma do tipo SPARK Z 2.0 

Arma do tipo  CTT40 .40 S&W. 

Dispositivo de reação (cinto, colete ou similares) 
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2.19. A Contratada deverá fornecer a seguinte quantidade de kit simulador de recuo para instalação em armas 
reais pertencentes a contratante nas quantidades abaixo:  
 

 
 
 
 
 
 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
Para a demonstração, foram utilizados armamentos reais da Polícia Civil do Estado do Paraná: Pistola Taurus (PT240) 
24/7, Arma tipo CTT40, Cinto de reação e uma arma de choque similar à spark. 
Com relação ao kit simulador de recuo para a Pistola Glock, o mesmo será fornecido após a formalização do contrato. 
 
2.20. A realidade será complementada com um som semelhante à explosão, audível para a plataforma 
multimídia de treinamento. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.21. O sistema deve ser executado sob sistema operacional Windows 10 ou versão superior com suas licenças. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
O sistema operacional utilizado no equipamento demonstrado era Windows 11. 
 
2.22. Características do módulo de stand virtual: 
 
2.22.1. Possibilitar a realização de tiros simulados com distâncias mínimas ao que prevê o os itens 2.2.3 e 2.2.4, 
Anexo I, da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 111, de 31 de janeiro de 2017, do Departamento de Polícia Federal. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
  
2.22.2. Armazenar em banco de dados os disparos realizados pelos atiradores e gravando os dados da sessão 
de tiro realizada para posterior consulta. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.22.3. Os disparos efetuados pelos atiradores, quando acertados no alvo, devem provocar o furo no alvo virtual 
e no alvo exibido no console do operador. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.22.4. Permitir a troca de alvos individualmente por atirador ou simultaneamente para todos os atiradores. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.22.5. Possibilitar a troca de arma dos atiradores. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.22.6. Computar os pontos obtidos pelos disparos individualmente por atirador. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.23. O operador poderá executar sons diversos durante a sessão de treinamento mediante seleção de uma 
lista no console visando criar incidentes para distração dos atiradores. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.24. O operador poderá mudar o stand virtual onde está sendo realizado a sessão mediante seleção de 
cenários de stand virtuais disponíveis em uma lista. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.25. O módulo deve possuir, no mínimo, 10 (dez) tipos de stand virtuais prontos para serem utilizados 
simulando stand internos e externos. Sendo dez simulando stand internos e no mínimo 10 (dez) simulando 
stand externos. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.26. Deve reproduzir o som dos disparos no sistema de som. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 

ARMA QUANTIDADE 

Pistola Glock.  G22 GEN5 .40 S&W. 02 

Arma tipo CTT40 .40 S&W. 01 

Kit simulador de arma tipo SPARK Z 2.0 01 

Dispositivo de reação (cinto, colete ou similares) 02 
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2.27. O sistema deverá possuir estande tipo alvo humanoide e estande do tipo 4 (quatro) cores utilizadas para 
prova de porte de arma de fogo e proficiência de Instrutor de Armamento e Tiro do Departamento de Polícia 
Federal, deve proporcionar tiros livre, tiro móvel e aleatório, computando o tempo de execução dos disparos e 
sorteando aleatoriamente as cores a serem atingidas. Conforme normas da Polícia Federal Brasileira. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
 
2.28. O sistema deve sortear automaticamente a sequência de cores a ser seguida pelo atirador e enunciá-la 
pelo sistema de som do simulador, de forma automática. As cores sorteadas devem ser automaticamente 
narradas no sistema de som seguida de um sinal sonoro indicando o início do exercício. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.29. O sistema deve exibir o resultado de aprovado ou reprovado do exercício conforme selecionado o perfil 
do atirador. 
Atende: Sim ( x ) Não (   ) 
O sistema demonstrado não exibiu o resultado aprovado ou reprovado, pois não é utilizado pela Polícia Civil do Estado 
do Paraná, porém trata-se de configuração a ser inserida. 
 
2.30. Deve emitir um sinal sonoro no início da contagem do tempo e ao final do tempo do exercício de forma 
automática. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.31. As mudanças de distância dos alvos devem ser feitas individualmente para cada atirador ou globalmente 
para todos os atiradores de forma simultânea. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.32. Permitir a criação de novos alvos pelo operador configurando suas zonas de impacto e respectivas 
pontuações, com os seguintes recursos mínimos:  
I) Importação de gráficos representativos dos alvos em formato comercialmente aceito.  
II) Definição das áreas de acerto e a respectiva pontuação.  
III) Definição do nome do alvo.  
IV) Definição do tamanho do alvo.  
V) Definição do som a ser reproduzido quando o alvo for atingido.  
VI) Definição da animação quando o alvo for atingido. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.33. O sistema proposto deve possuir um módulo que permita aos instrutores a criação de novos stand virtuais 
parametrizando o seu comportamento e aparência, com os seguintes recursos mínimos: 
I) Deve ser possível definir o pano de fundo dos cenários mediante importação de arquivo gráfico ou fotos. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
II) Definição da quantidade de raias de tiro (mínimo 6 (seis); 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
III) Definição das medidas do stand: largura, altura e comprimento. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
IV) Posicionamento das raias de tiro (de pé, deitado, ajoelhado) com ajuste automático da posição vertical do 
alvo. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
V) Os stands criados neste módulo devem ser automaticamente disponibilizados para uso no módulo de stand 
virtual para serem usados. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.34. O operador deve ter a possibilidade de definir o tempo de treinamentos e assim que iniciado o treinamento 
executar um sinal sonoro o mesmo ocorrendo de forma automática ao término do tempo. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.35. Possuir recurso de introdução sonora do cenário a ser executado. Esta introdução deve narrar instruções 
e orientação ao atirador e demais orientações julgadas necessárias. Esta introdução poderá ser habilitada ou 
desabilitada pelo operador diretamente na console de controle. Essa introdução deve ser passível de alteração 
por parte do contratante mediante a digitação do texto desejado no respectivo editor de cenário. 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  741F05F106022CDD7E4735138D11674650896827 - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 
 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO 

 

 

5 
 

Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.36. O operador deve ter a possibilidade de definir qual o tipo de treinamento que está sendo realizado entre 
as seguintes opções: 
I) Normal: neste caso a pontuação é obtida conforme definido nos alvos sendo utilizados;  
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
II) Doble-tap: neste caso o treinamento é do tipo tiro duplo e a apuração se dá pela média do doble-tap e acertos. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.37. O operador deve poder definir o tempo do exercício em segundos. Ao término do tempo o sistema deve 
ignorar qualquer novo disparo realizado pelos atiradores. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.38. O operador deve ter a possibilidade de definir a quantidade de disparos a serem efetuados por cada 
atirador no treinamento. Ao término da quantidade de disparos o sistema deve ignorar qualquer novo disparo 
realizado pelos atiradores que já tenham efetuados todos os seus disparos. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.39. No console de comando deve ser exibido o tempo escolhido pelo operador para exercício e a contagem 
regressiva do tempo restante. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.40. O operador deve possuir uma opção de exibir durante a execução do treinamento na tela de projeção um 
demonstrativo on-line dos resultados dos disparos realizados contendo, no mínimo: 
I) A imagem do alvo em uso com os respectivos impactos dos disparos; 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
II) Quantidade de disparos efetuados; 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
III) Quantidade de acertos e percentuais; 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
IV) Quantidade de erros e percentuais;  
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
V) Nome do atirador da raia de tiro. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.41. O sistema deve apresentar assim que selecionado pelo operador uma lista de todos os atiradores que 
participam da sessão de tiro e dos seus disparos efetuados. A relação deverá apresentar, no mínimo  de cada 
um dos atiradores: 
I) Ordem de classificação por pontos ganhos durante a sessão de treinamento. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
II) O desempenho do atirador melhor classificado na sessão; 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
III) O desempenho do atirador classificado por último na sessão; 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.42. O sistema deve emitir um relatório contendo os dados especificados no item anterior. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.43. O operador deve possuir a possibilidade de controlar o volume dos sons dos disparos por meio de um 
controle no console do sistema sem que seja necessário acionar o sistema operacional ou outro software ou 
equipamento qualquer. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.44. O operador deve possuir recursos de alterar as condições climáticas de stand virtuais projetados na tela 
externos no tocante a: 
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I) Luminosidade; 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
II) Neblina;  
Atende: Sim ( x ) Não (   ) 
 
III) Chuva. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.45. Operador deve possuir recurso de limpar os alvos apagando com isso os sinais dos disparos e zerando 
os contadores. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.46. A Contratada deverá fornecer manual de uso do sistema em português impresso ou armazenado em 
pendrive ou similar, na quantidade mínima de um conjunto por simulador. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.50. Sistema deverá prever um dispositivo, cinto de choque elétrico, de interação que permita a simulação do 
recebimento de um tiro no corpo do participante do treinamento desferido por um meliante virtual. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.51. Possibilitar a seleção dos cenários a serem executados durante a sessão de treinamento. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.52. O desfecho da ação deve ser selecionado pelo operador entre duas formas: 
I) Aleatoriamente escolhida pelo sistema;  
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
II) Selecionada manualmente pelo operador. Neste caso durante a execução do cenário o operador pode 
escolher o desfecho da ação até um determinado ponto, caso este não escolha o desfecho até aquele momento 
o sistema deve sortear automaticamente o desfecho da ação. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.53. O operador deve ter opção de visualizar no console a ação do cenário e as ações do atirador de forma 
simultânea e em tempo real. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.55. Todos os disparos realizados pelo atirador devem ser armazenados possibilitando posterior emissão de 
relatórios. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.56. O operador deve ter a opção de pausar a execução do cenário a qualquer momento ou cancelá-lo iniciando 
outro. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.57. O sistema deverá possibilitar ao instrutor a criação de novas ações no ambiente virtual definindo os 
cenários e demais componentes. Isto sendo feito por um módulo de criação e edição de cenários. Com as 
seguintes características mínimas: 
I) O editor deve possuir o recurso de teste dos cenários sendo editados para verificação do seu funcionamento 
sem que seja necessário executar o cenário no simulador de tiro. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
II) Deve ser possível a criação de zonas de impactos de disparos selecionando o desvio do cenário 
correspondente aos efeitos do impacto. Estas zonas devem ser criadas para os diversos tipos de armas e para 
cada tipo de arma identificada na zona de impacto efetuar a reação correspondente. Para estas zonas deve ser 
possível definir os contornos dos alvos de forma precisa. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
III) Deve ser possível definir pontos de desvios durante a execução do cenário para outro ponto do cenário de 
forma automática. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  741F05F106022CDD7E4735138D11674650896827 - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 
 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO 

 

 

7 
 

IV) Os cenários criados neste editor devem ser automaticamente apropriados pelo simulador de tiro sem a 
necessidade de qualquer ação complementar. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.58. Possuir recurso de cadastramento de som diversos a serem executados pelo instrutor (Ex: diálogos, 
animais, barulhos diversos, etc.) atrelados ao cenário e que poderão ser executados pelo operador durante o 
treinamento. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.60. Deve possuir, no mínimo e além do previsto acima, mínimo 10 (dez) exercícios de prática de tiro rápido 
no modo doble-tap. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.61. Quando a ação simulada se desenrolar em ambiente fechado o operador do console poderá alterar a 
qualquer momento iniciar, cancelar, intensificar ou diminuir a simulação das seguintes condições de ambiente: 
I) Luminosidade; 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
II) Sons ou ruídos disponíveis em uma biblioteca pré-cadastrada. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.62. O sistema deve dispor de um mecanismo que propicie a revisão das ações realizadas durante a sessão 
de instrução propiciando ao instrutor a realização de críticas e sugerir correções aos instruendos, por meio da 
gravação das ações e reações realizadas durante a sessão, com as seguintes características mínimas: 
I) Criação de log das ações que ocorreram durante a sessão, tais como: início da sessão, mudança do atirador, 
mudança de arma, disparo, inicio de cenário, fim do cenário. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
II) O operador deve poder reproduzir o cenário executado, as ações do atirador durante a sessão ou ambos. 
Esta reprodução deve ser feita na tela do console e no projetor simultaneamente. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
III) O operador deve ter a opção de selecionar qual a ação que deseja exibir no projetor durante a revisão: 
somente o cenário executado, somente a ação gravada do atirador ou ambas ao mesmo tempo. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
IV) O operador deve ter a opção de imprimir e reimprimir um relatório com a pontuação dos disparos efetuados. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
V) Ao término do cenário simulado o sistema deve exibir no projetor o resultado da simulação incluindo: 
a) Nome do atirador; 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
b) Nome do cenário executado; 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
c) Quantidade de disparos realizados; 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
d) Quantidade de disparos acertados; 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
e) Quantidade de disparos errados; 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
f) Tempo de reação do atirador;  
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
g) Pontuação obtida. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.63. Possuir recurso de introdução sonora do cenário a ser executado. Esta introdução deve narrar instruções 
e orientação ao atirador ou posicionando-o na situação tática a ser enfrentada no treinamento. Esta introdução 
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poderá ser habilitada ou desabilitada pelo operador diretamente no console de controle. Essa introdução deve 
ser passível de alteração por parte do contratante mediante a digitação do texto desejado no respectivo editor 
de cenários. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.64. Possibilitar ao operador do sistema habilitar ou desativar a exibição dos disparos na tela. Quando 
desabilitado o disparo deve reproduzir o som normalmente. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.65. Deve possuir cenários gráficos 3D com uso de inteligência artificial com as seguintes características 
mínimas: 
I) Quando a ação simulada se desenrolar em ambiente externo o operador da console poderá alterar a qualquer 
momento os seguintes efeitos meteorológicos no ambiente virtual exibido na tela de projeção: 
Hora do dia 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
Intensidade do vento e sua direção 
Atende: Sim ( x ) Não (   ) 
O sistema demonstrado não exibiu essa característica, pois não é utilizado pela Polícia Civil do Estado do Paraná, 
porém trata-se de configuração a ser inserida. 
 
II) Possibilitar a criação de novos exercícios em um ambiente virtual que represente uma favela contendo uma 
biblioteca de pessoas, animais, objetos, alvos, carros e outros tipos de objetos prontos para uso e que possam 
ser incluídos nas missões a serem criadas. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
III) Possui uma biblioteca de missões contemplando os seguintes temas: 
a) Progressão em favela 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
b) Tiro em alvos fixos 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
c) Tiro em alvos móveis 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
d) Combate em ambiente fechado 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
e) Deslocamento na mata 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.66. O sistema deverá possibilitar filmagem, edição e inserção de novos exercícios em um ambiente virtual 
que represente uma escola, centro de saúde, unidade de pronto atendimento-UPA praças e parques, estações 
de ônibus, áreas considerada de risco e áreas de grande circulação de pessoas, operações no interior de 
transporte coletivo, fiscalização de trânsito, fiscalização de posturas municipais, etc., contendo uma biblioteca 
de pessoas, animais, objetos, alvos, carros e outros tipos de objetos prontos para uso e que possam ser 
incluídos nas operações a serem criadas. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.67. Base de dados central e relatórios: 
 
2.68. Todos os dados dos treinamentos deverão ser guardados em um data center seguro com backup diário. 
Este repositório deve estar localizado em nuvem, e poderá ser acessado via internet para consultas estatísticas, 
de acompanhamento de performance sejam eles analíticos ou sintéticos, ou em disco rígido que tenha 
capacidade de armazenamento seguro das informações geradas pelo sistema.  
Atende: Sim ( x ) Não (   ) 
Para o atendimento integral deste item, a empresa fará a contratação de provedor em nuvem para o referido 
armazenamento. 
 
2.70. A atualização dos dados deve ser dar em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização dos exercícios 
por meio de processo automatizado sem a necessidade da intervenção do operador. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
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2.71. Para fins de análises estatísticas os exercícios realizados no simulador deverão ser divididos nas 
seguintes categorias e com os seguintes níveis de avaliação (abaixo alguns exemplos, o sistema deve permitir 
a parametrização de outros tipos de itens a serem avaliados por exercícios): 
 

TIPO DO CONCEITO CONCEITOS POSSÍVIES 

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
USO PROGRESSIVO DA FORÇA 
USO DO EQUIPAMENTO 
CONTROLE EMOCIONAL 

1. EXCELENTE 
2. ÓTIMO 
3. MUITO BOM 
4. BOM 
5. RAZOÁVEL 
6. INSUFICIENTE 

 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
No equipamento demonstrado foi possível identificar o cadastro de conceitos para avaliação. Porém os que estavam 
cadastrados possuíam outra nomenclatura, como “péssimo” ao invés de insuficiente. Por tanto os conceitos 
cadastrados atendem à demanda da Polícia Civil do Estado do Paraná. 
Os conceitos serão adequados à característica da Instituição. 
Logo, entende-se que o item foi atendido. 
 
2.72. O sistema deve dispor, de no mínimo, os seguintes relatórios/consultas: 
 
2.73. Relatórios do instrutor: 
I) Os relatórios dos instrutores estarão disponíveis imediatamente após o seu treinamento no que se referir aos 
treinamentos realizados durante a fase. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
Paralelamente a isso os instrutores terão acesso aos dados históricos dos treinamentos realizados acessando 
o banco de dados disponibilizados pela Contratada. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
2.74. O sistema deverá proporcionar a criação de novos relatórios e consultas a serem implementadas a critério 
da Administração, relatórios e/ou consultas adicionais. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO SIMULADOR: 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 

1. Mínimo 1 (uma) tela de projeção dual vision, com quadro em alumínio para sustentação e fixação 
no solo, com largura mínima de 3,00 metros, altura mínima de 2,20 metros, para simular cenários 
diversos; Todas as telas com os respectivos Projetores de Alta Resolução: Resolução Nativa Full HD 
com Câmeras/sensores: Que seja capaz de detectar tiro a laser invisível, com conexão USB; 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
Foi utilizado na demonstração tela de 180º, composto por três telas de 3 x 2,20m, sendo um projetor para 
cada uma das telas. 
 

1.2. Mínimo 1 (um) Computador ou Notebook com características mínimas: processador Intel Core 
i7 ou superior, com mínimo de 3.80 Ghz, mínimo 10º geração, memória RAM 16 GB ou superior, placa 
de vídeo dedicada com 16gb ou superior, com HD SSD 512GB ou superior, acompanhado do Mouse, 
Teclado padrão ABNT, fonte de energia e demais acessórios necessários ao seu funcionamento. O 
computador/notebook deverá ser capaz de gerenciar o sistema com qualidade gráfica executando as 
ações dos usuários no simulador em alta performance sem “delay” de tempo de execução para as 
respostas das ações dos usuários.  
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
Foi utilizado computador com processador Intel Core I7, memória de 16gb e placa de vídeo dedicada. 
 

1.3. Mínimo 2 (dois) autofalantes de no mínimo 8 polegadas 100w Rms, um para cada tela que compõe 
o sistema com uma qualidade suficiente capaz de proporcionar imersão acústica. Acompanhado do 
equalizador de áudio com objetivo de controlar o som durante os disparos e a realização dos 
percursos nos mapas e vídeos; O sistema de som  deverá ser sincronizado com o disparo realizado 
pelo atirador, disparo que será simulado com ajuda de um mecanismo movido a ar comprimido, que 
movimenta o ferrolho da pistola, gerando a impressão de um tiro real (recuo). 
Atende: Sim ( x  ) Não (   ) 
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CONCLUSÃO 
 
Considerando que de acordo com o item 14 do Edital, seria exigida a demonstração do objeto para avaliação das 
exigências descritas neste edital, foi promovido teste de conformidade do sistema e de acordo com todos os 
apontamentos do relatório acima, esta comissão entende que o equipamento demonstrado pela EBTS EMPRESA 
BRASILEIRA DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS EIRELI ATENDE a especificação mínima exigida no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 010/22. 
 

 
Belo Horizonte, 10 de Janeiro de 2023 

 
 

Marcelo Pereira da Silva, BM. 87.012-2; 
 

Carlos Roberto Mesquita, BM. 80.631-9; 
 

Philip Eustáquio Freitas Gomes, BM. 86.065-8; 
 

Felipe Marcolino Matos, BM. 87.228-1 
 

Aline Cristina Gonçalves Oliveira, BM.109.621-2. 
 

Foi utilizado uma caixa de som para cada tela. 

 

2. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE NO MÍNIMO: 
a) 02 (dois) kits de recuo para pistolas da Glock G22, GEN5, Calibre .40S&W; 

b) 01 (um) kit de recuo para carabina do tipo CTT40 C .40S&W. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
Para a demonstração, foram utilizados armamentos reais da Polícia Civil do Estado do Paraná: Pistola 
Taurus (PT240) 24/7, Arma tipo CTT40, Cinto de reação e uma arma de choque similar à spark. 
Com relação ao kit simulador de recuo para a Pistola Glock, o mesmo será fornecido após a formalização 
do contrato 

b) 01 (um) Kit de recuo para SPARK Z 2.0; 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
Para a demonstração, foram utilizados armamentos reais da Polícia Civil do Estado do Paraná: Pistola 
Taurus (PT240) 24/7, Arma tipo CTT40, Cinto de reação e uma arma de choque similar à spark. 
Com relação ao kit simulador de recuo para a Pistola Glock, o mesmo será fornecido após a formalização 
do contrato 
 

c) 02 (dois) cintos de reação Virtual ou equipamento similar que permita o agente sentir o choque 
elétrico; 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
Para a demonstração, foram utilizados armamentos reais da Polícia Civil do Estado do Paraná: Pistola 
Taurus (PT240) 24/7, Arma tipo CTT40, Cinto de reação e uma arma de choque similar à spark. 
Com relação ao kit simulador de recuo para a Pistola Glock, o mesmo será fornecido após a formalização 
do contrato. 
 

5. DA BIBLIOTECA DE MAPAS:  
 
5.1. O sistema deverá possuir estande tipo alvo humanoide e estande do tipo 4 (quatro) cores 
utilizadas para prova de porte de institucional de arma de fogo e proficiência de Instrutor de 
Armamento e Tiro do Departamento de Polícia Federal, deve proporcionar tiros livre, tiro móvel e 
aleatório, computando o tempo de execução dos disparos e sorteando aleatoriamente as cores a 
serem atingidas. Conforme normas da Polícia Federal Brasileira. 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
 
5.2. Além dos disparos feitos em alvos fixos, o Simulador Virtual de Tiro a ser adquirido deverá conter 
situações simuladas de disparo de arma de fogo, por exemplo: simulação de assalto, resistência à 
abordagem, etc. estas situações deverão ser dinâmicas, com ajuda de câmeras que perceberão a 
movimentação do atirador e, assim, modificarão a situação do mapa utilizado, ou seja, é uma 
simulação de situações críticas às quais os agentes podem vivenciar no dia-a-dia; 
Atende: Sim ( x ) Não (  ) 
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