
 

           GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

          POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

           DEPARTAMENTO OPERACIONAL 

         COMANDO DE MISSÕES ESPECIAIS – CME 

              BATALHÃO DE MOTOPATRULHAMENTO TÁTICO - BMT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO A 
 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO OPERACIONAL  

COMANDO DE MISSÕES ESPECIAIS - CME  

BATALHÃO DE MOTOPATRULHAMENTO TÁTICO - BMT 



 

           GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

          POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

           DEPARTAMENTO OPERACIONAL 

         COMANDO DE MISSÕES ESPECIAIS – CME 

              BATALHÃO DE MOTOPATRULHAMENTO TÁTICO - BMT 
 
 

 

ANEXO A 
 

 

Item 01 
 

1.2 O protetor tipo Capacete motociclista deverá ter as seguintes características: 

1.2.1 Capacetes Pretos foscos ou Brancoscom customização do grafismo PMDF. 

1.2.2 Capacete modular, com a parte frontal escamoteável e posição final da 

seçãooccipital do crânio, dotado de trava de abertura frontal de ação rápida possibilitando 

a abertura com apenas uma das mãos mesmo com uso de luvas e abertura em 180 graus. 

1.2.3 Deverá ter o casco confeccionado em policarbonato e outros compostos ou 

materiaisde desempenho notadamente superior. 

1.2.4 Estrutura interna em poliestireno (isopor) de formatos anatômicos, cobertos 

comespuma e forrado em tecidos hipoalérgico fincado com velcro ou botões de encaixe, 

removível e lavável. 

1.2.5 Cinta jugular em material sintético com largura mínima de 20mm, fixador da 

cintajugular comlengate micrométrico em metal. 

1.2.6 Possuir sistema de ventilação e aeração com no mínimo duas entradas e duas 

saídasde ar; Viseira externa em Policarbono com espessura mínima de 2 mm com abertura 

manual e basculante, com proteção antirisco, antiembaçante e sistema de vedação de 

acionamento manual além da possibilidade de abertura/fechamento independentemente da 

queixeira (possibilitando que a viseira cristal fique em qualquer posição, aberto ou fechada 

independentemente da posição da queixeira). 

1.2.7 A viseira externa deverá ser montada ou removida sem a necessidade de 

qualquerferramenta. Viseira Interna, fabricada em policarbonato, com sistema de 

abertura/fechamento através de botão lateral, deslizante ou similar, na altura da cabeça, 

facilitando o acionamento, com proteção antirisco e proteção UVA/UVB, de forma a 

proteger os olhos contra raios solares, podendo ser utilizada em conjunto com a viseira 

externa cristal. 

1.2.8 Preparação para PIN-LOCK. 
1.2.9 O Capacete deverá ter garantia mínimo de 1 (um) ano, nos tamanhos 56 a 62 e 

ascaracterísticas de segurança exigidas pelo INMETRO e pelo Código de Trânsito Brasileiro. 
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Observações: 

1- O capacete na cor branca seguirá o mesmo padrão do modelo acima, sendo que a 

faixa quadriculada será na cor azul e o brasão da PMDF será colorido. 

2- A posição das faixas e das letras pintadas no capacete poderão sofrer alterações de 

acordo com o formato do capacete que for adquirido. Não podendo o nome 

Polícia Militar ficar oculto quando a queixeira estiver aberta. 

3-  Todas as cores , dimensões  e características dos grafismos aplicados aos capacetes  

deverão obedecer   ao Regulamento de Identidade Visual -  RIV da PMDF. 
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Item 02 
 

2.2.1 Capacetes descaracterizados para o serviço de reservado PMDF. 

2.2.2 Capacete modular, com a parte frontal escamoteável e posição final da 

seçãooccipital do crânio, dotado de trava de abertura frontal de ação rápida possibilitando 

a abertura com apenas uma das mãos mesmo com uso de luvas e abertura em 180 graus. 

2.2.3 Deverá ter o casco confeccionado em policarbonato e outros compostos ou 

materiaisde desempenho notadamente superior. 

2.2.4 Estrutura interna em poliestireno (isopor) de formatos anatômicos, cobertos 

comespuma e forrado em tecidos hipoalérgico fincado com velcro ou botões de encaixe, 

removível e lavável. 

2.2.5 Cinta jugular em material sintético com largura mínima de 20mm, fixador da 

cintajugular comlengate micrométrico em metal. 

2.2.6 Possuir sistema de ventilação e aeração com no mínimo duas entradas e duas 

saídasde ar; Viseira externa em Policarbono com espessura mínima de 2 mm com 

abertura manual e basculante, com proteção antirisco, antiembaçante e sistema de 

vedação de acionamento manual além da possibilidade de abertura/fechamento 

independentemente da queixeira (possibilitando que a viseira cristal fique em qualquer 

posição, aberto ou fechada independentemente da posição da queixeira). 

2.2.7 A viseira externa deverá ser montada ou removida sem a necessidade de 

qualquerferramenta. Viseira Interna, fabricada em policarbonato, com sistema de 

abertura/fechamento através de botão lateral, deslizante ou similar, na altura da cabeça, 

facilitando o acionamento, com proteção antirisco e proteção UVA/UVB, de forma a 

proteger os olhos contra raios solares, podendo ser utilizada em conjunto com a viseira 

externa cristal. 

2.2.8 Preparação para PIN-LOCK. 
2.2.9 O Capacete deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano, nos tamanhos 56 a 62 e 

ascaracterísticas de segurança exigidas pelo INMETRO e pelo Código de Trânsito Brasileiro. 

 

Observação: 

O capacete descaracterizado poderá ser fornecido em cores variadas. 
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Item 03 
 

1.3 Intercomunicador para os capacetes motociclistas PMDF. Características mínimas: 

1.3.1 Multiconferência entre no mínimo 4(quatro) Intercomunicadores; 

1.3.2 Raio de alcance mínimo da Multiconferência: 1300m em ambiente aberto; 

1.3.3 Reconexão automática caso a cobertura ultrapasse o Raio mínimo definido; 

1.3.4 Bluetooth versão 4.2. Duração mínima da carga da Bateria: 16 horas; 

1.3.5 Intercomunicador 100% Impermeável (à prova d’água); 

1.3.6 Rádio FM Integrado - Receptor 88,0 MHz a 108 MHz; 

1.3.7 Permitir a armazenagem de até 6 estações pré-definidas; 

1.3.8 Possuir Sistema MUTE de rádio automática para as chamadas recebidas; 

1.3.9 Permitir a comunicação com todos os dispositivos de intercomunicação Bluetooth®de 

diferentes marcas, em modo "full duplex"; 

1.3.10 Compatível com a maioria dos capacetes no mercado internacional; 

1.3.11 Compatível com todos os smartphones equipados com tecnologia Bluetooth; 

1.3.12 Compatível com dispositivos de navegação GPS com tecnologia Bluetooth; 

1.3.13 Compatível com Intercomunicadores de outras marcas; 

1.3.14 Compatível com Rádio Motorola; 

1.3.15 Possuir Certificação ANATEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


