
 
 

 

 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

  

 

Av. dos Andradas, 915 - Centro CEP: 30120-010  

Belo Horizonte, MG - Telefone (31) 3277-9883 - E-mail: nucregcmbh@pbh.gov.br 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 022/2022 

 

Fornecimento de carreta reboque, com base rodoviária, com homologação pelo INMETRO e 

DETRAN, para transporte de quadriciclos e bicicletas elétricas, personalizada, modelo GCMBH, 

conforme especificação em anexo. 

 

1. UNIDADE REQUISITANTE:  

 

Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção  - SMSP 

Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte - GCM-BH 

 

2. RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO: 

 

Carlos Adriano Cupertino 

Wenerson Aparecido de Oliveira 

 

3. OBJETO: 

 

O presente termo de referência tem por objeto realizar consulta pública ao mercado a fim de 

encontrar um modelo adequado de carreta personalizada para atender ao transporte de, no mínimo, 

02 (dois) quadriciclos e bicicletas elétricas da GCMBH, conforme os anexos I a III. 

 

4.  OBJETIVOS DA CONSULTA PÚBLICA 

 

a) verificar a existência de empresas interessadas na licitação, possibilitando o conhecimento e o 

contato com empresas do ramo; 

b) verificar a compreensão e propiciar melhorias no Estudo Preliminar e Especificações; 

c) conhecer os preços praticados no mercado para o fornecimento do objeto; 

d) avaliar a completude e a coerência das especificações técnicas; 

e) avaliar a exequibilidade dos critérios de habilitação, permitindo o acréscimo/decréscimo de 

documentação de habilitação técnica por parte das empresas; 

f) permitir, com as sugestões e críticas recebidas, a definição da melhor forma de contratação; 

g) dar ampla divulgação e transparência ao interesse da PBH na contratação do referido fornecimento 

e estreitar o relacionamento com as empresas do ramo. 

 

5. LOCAL DA DISPONIBILIDADE DO OBJETO 

 

As pessoas jurídicas interessadas em conhecer os quadriciclos e as bicicletas elétricas deverão fazer 

contato com o Núcleo de Compras e Captação de Recursos – Nucre da Guarda Civil Municipal de 

Belo Horizonte – GCMBH, através de envio de e-mail ao endereço nucregcmbh@pbh.gov.br para 

agendamento. 
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÃO 

 

SICAM 85991 - Carreta reboque, com base rodoviária, com homologação pelo INMETRO e DETRAN, 

para transporte de quadriciclos e bicicletas elétricas, personalizada, modelo GCMBH, conforme 

especificação em anexo. 

 

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA 

Carreta reboque com base rodoviária para transporte personalizado de, no mínimo, 2 (dois) 

quadriciclos e bicicletas elétricas da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte. Contendo: 

1) O espaço e a quantidade de bicicletas elétricas para transporte na carreta ficam limitado as 

dimensões do transporte dos 2 (dois) quadriciclos. 

a) O transporte das bicicletas deverá ser realizado de forma conjunta com os quadriciclos ou 

separadamente.  

b) Os suportes para transporte das bicicletas deverão ser com trilho contendo um sistema 

estabilizador (peças removíveis), e sem a necessidade de desmontar qualquer parte da bicicleta 

para o transporte.  

2) Assolhado da carreta em alumínio xadrez; 

3) Chassi reforçado em tubo quadrado mínimo parede 14# com reforços estruturais em perfil 

enrijecido; 

4) 02 (dois) eixos de suspensão, devendo proporcionar estabilidade no deslocamento com 

capacidade máxima, mínima ou até mesmo sem de carga. Menor trepidação possível, altura da 

suspensão adequada, com facilidade para carga e descarga dos objetos, silenciosa e sem 

alinhamento e balanceamento.     

5) Freio – sistema de freio inercial mecânico, cabo de aço com conexão de frenagem á rodas e a 

munheca que possui também o freio estacionário (freio de mão). 

6) Pneus aro 14 novos, com estepe e novo; 

7) Capacidade de carga mínima 1100kg; 

8) Patola niveladora com manivela articular macaco hidráulico e roda auxiliar de manobra; 

9) Tubo limitador frontal e lateral com sistema de remoção para a decida da carga pela lateral. 

10) Rampa articular para subida e decida de quadriciclos e bicicletas elétricas.  

11)Embarque/desembarque dos quadriciclos pela parte traseira; 

12) Lanternas de LED/paralamas enrijecido; 

13) Pintara na cor azul marinho, com cor resistente e durável; 

14) Faixas refletivas de acordo com a legislação de trânsito. 

15) Kit – corrente (de segurança para o reboque, fabricada em aço com acabamento zincado, com 

dimensão, peso e capacidade suficiente para garantir a segurança do veículo acoplado; cadeado 

(modelo específico com dimensão, peso e capacidade suficiente para garantir a segurança do 

veículo acoplado). 

16) Tomada de energia padronizada de acordo com a norma da ABNT;  

17) Luz de freio, farolete, seta e demais equipamentos de segurança e sinalização, de acordo 

resolução do CONTRA; 

18) Numeração homologada do chassi para emplacamento; 

19) Documentação fiscal; 

20) Homologação pelo INMETRO E DETRAN, de acordo com as resoluções vigentes. 
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ANEXO II 

 

DESCRIÇÃO DO QUADRICICLO 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Modelo TRX 420 TM/FM 

Fonte: informação extraída do manual do proprietário Honda- Pág. 176. 
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ANEXO III 

 

DESCRIÇÃO DA BICICLETA ELÉTRICA 

 

 

A bicicleta elétrica possui a seguinte composição: quadro em alumínio com 17 polegadas, rodas com 

diâmetro entre 26 e 27.5 polegadas; suspensão dianteira, guidão curvado em alumínio; peso 

aproximado de 22 kg (variação aceitável +/-5%); sistema de pedal assistido. Segue abaixo foto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura - 2 

Fonte: foto retirada do arquivo institucional - GCMBH 
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