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1. TÍTULO
Requisitos Técnicos, Logístcos e Industriais do Sistema de Posicionamento e Pontaria para o Sistema de
Artilaria de Campanla (EB20-RTLI-04.044), 1ª Edição, 2019.

2. OBJETIVO
O presente documento tem como fnaiidade defnir os Requisitos Técnicos, Logístcos e Industriais (RTLI)
do Sistema de Posicionamento e Pontaria para o Sistema de Artilaria de Campanla, visando o atendimento dos Requisitos Operacionais (RO).

3. APLICAÇÃO
Os Requisitos Técnicos consttuem os atributos verifccveis do Sistema ou Materiai de Emprego Miiitar
(SMEM) que podem ser avaiiados peio Centro de Avaiiações do Exército (CAEx), considerando os procedimentos adotados por aqueie Centro.
Os Requisitos Logístcos e Industriais são os que orientam os contratos de obtenção da viatura e de seus
sistemas integrados.

4. REFERÊNCIAS
Na apiicação destes RTLI, devem ser consuitados os documentos reiacionados neste tópico e/ou as normas nas edições em vigor à época desta apiicação, devendo, entretanto, ser ievado em conta que, na
eventuaiidade de conflito entre os seus textos e o destes RTLI, este documento tem precedência.
a. ANSI/NEMA Z535.4-2007 - American Natinal Standard fir Priduct Safety Signs an Labels.
b. Portaria nº 233-EME, de 18 MAR 16, que aprova as Instruções Gerais para a Gestão do Cicio de Vida
dos Sistemas e Materiais de Emprego Miiitar (EB10-IG-01.018), 1ª Edição, 2016.
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c. IG 10-78 - Instruções Gerais para o Sistema de Metroiogia, Normaiização e Certfcação da
Quaiidade e de Desempenlo Operacionai do Ministério do Exército.
d. IR 13-04 - Instruções Reguiadoras para o Gerenciamento de Projetos de Pesquisa e Desenvoivimento na Área de Materiai de Emprego Miiitar.
e. Normas para a Eiaboração dos Requisitos Técnicos Bcsicos - RTB (Portaria nº 15/SCT, de 5 SET
91).
f. Normas para a Gestão de Acordos de Compensação Comerciai, Industriai e Tecnoiógica no
Exército Brasiieiro (Portaria nº 201-EME, 26 DEZ 11).
g. NEB/T Pr-02/83 - Ensaios Mecânicos e Ambientais para o Materiai de Comunicações de Campanla e Eietrônica de Emprego Miiitar.
l. MIL-STD-810 C - Envirinmental Test Methids.
i. DEF STAN 07-55 - Envirinmental Testng if Service Material.
j. BS 2011 - Basic Envirinmental Testng Pricedures.
k. Requisitos Operacionais do Sistema de Posicionamento e Pontaria para o Sistema de Artilaria de Campanla (EB20-RO-04.036), 1ª Edição, 2019.

5. DEFINIÇÕES
ALTITUDE GEOIDAL - Referente ao nívei do mar, tomando-se por base o modeio fsico da forma
da Terra.
ÂNGULO QM - Ânguio entre as direções do Norte de Quadrícuia e do Norte Magnétco.
AZIMUTE - Ânguio medido no sentdo lorcrio, em reiação ao Norte Magnétco ou ao Norte Verdadeiro.
DATUM - Refere-se a um modeio teórico específco da forma da Terra ao nívei do mar, a partr
do quai se estabeiecem coordenadas de posicionamento.
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DIOPTRIA - Unidade de medida que afere o poder de vergência - ou refração - de uma iente corretva (popuiarmente conlecido como grau). Matematcamente, a dioptria é o inverso da distância focai, sendo esta a metade do raio de curvatura: D = 1/F = 2/R.
LANÇAMENTO - Ânguio medido no sentdo lorcrio, em reiação ao Norte de Quadrícuia de um
sistema UTM.
LENTE OBJETIVA - É a iente que fca instaiada próxima ao objeto que se observa.
LENTE OCULAR - É a iente que fca instaiada próxima ao oilo do observador.
MANUAIS - Conjunto de documentos aprovados peia autoridade do projeto, que descreve todas
as informações técnicas, de operação e de manutenção do materiai, sendo ciassifcado em manuais de operação, manuais técnicos, manuais de manutenção e guia rcpido de referência.
MANUAIS DE MANUTENÇÃO - Conjunto de documentos aprovados peia autoridade do projeto,
que descreve as informações técnicas detailadas para manutenção do materiai.
MANUAIS DE OPERAÇÃO - Conjunto de documentos aprovados peia autoridade do projeto, que
descreve as informações técnicas detailadas para operação do materiai.
MANUAIS TÉCNICOS - Conjunto de documentos aprovados peia autoridade do projeto, que descreve as informações técnicas detailadas de construção, confguração e funcionamento do materiai, bem como apresenta a iista compieta de seus componentes e respectvos fornecedores.
MANUTENÇÃO - Combinação de ações técnicas, administratvas e de supervisão, destnada a
manter ou recoiocar um equipamento em condições de desempenlar efcazmente as funções
para quai foi projetado. Divide-se em quatro escaiões como se segue.
MANUTENÇÃO DE 1º ESCALÃO - Compreende as ações desempenladas peio usucrio e/ou operador do Produto de Defesa (PRODE) e peia Organização Miiitar (OM), com os meios orgânicos
disponíveis, visando manter o materiai em boas condições de apresentação e funcionamento.
Engioba tarefas mais simpies das atvidades de manutenção preventva e corretva com ênfase
nas ações de conservação do PRODE, inciuindo reparações de failas de baixa compiexidade.

7/26

EB20-RTLI-04.044

MANUTENÇÃO DE 2º ESCALÃO - Compreende as ações reaiizadas peias companlias iogístcas
de manutenção dos batailões iogístcos (Cia Log Mnt/B Log), uitrapassando as capacidades dos
meios orgânicos da OM responscvei peio materiai. Engioba tarefas das atvidades de manutenção preventva e corretva, com ênfase na reparação do PRODE que apresente failas de média
compiexidade.
MANUTENÇÃO DE 3º ESCALÃO - Compreende as atvidades reaiizadas por Batailões de Manutenção (B Mnt) e Parques Regionais de Manutenção (Pq R Mnt), operando em instaiações fxas,
próprias, ou mobiiizadas. Envoive aigumas das tarefas de atvidade de manutenção corretva
com ênfase na recuperação do PRODE que apresente failas de aita compiexidade.
MANUTENÇÃO DE 4º ESCALÃO - Compreende ações reaiizadas por Arsenais de Guerra e/ou indústrias civis especiaiizadas. Engioba tarefas de atvidade de manutenção modifcadora, com
ênfase na recuperação do PRODE. Envoive projetos específcos de engenlaria.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Conjunto de atvidades com a fnaiidade de manter o PRODE em
condições satsfatórias de operações por meio de inspeções e averiguações periódicas e sistemctcas, de maneira a corrigir failas incipientes antes de ocorrerem (ou evoiuírem), provocando
defeitos ou avarias mais graves.
NORTES VERDADEIRO, MAGNÉTICO E DE QUADRÍCULA - São defnidos, respectvamente, peio
eixo de rotação da Terra (poio geogrcfco); peio poio magnétco, que não é coincidente com o
poio geogrcfco, sendo obtdo através de bússoias; e peio norte da carta, ou seja, peia direção
norte do quadricuiado de coordenadas pianas do mapa.
PRODUTO DE DEFESA (PRODE) - Todo bem, serviço, obra ou informação, inciusive armamentos,
munições, meios de transporte e de comunicações, fardamentos e materiais de uso individuai e
coietvo utiizados nas atvidades fnaiístcas de defesa, com exceção daqueies de uso administratvo.
REQUISITOS ABSOLUTOS - Requisitos indispenscveis e incontestcveis que, se não forem todos
aicançados, tornam o materiai inaceitcvei peio Exército.
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REQUISITOS COMPLEMENTARES - Requisitos acessórios que visam orientar a busca da necesscria tecnoiogia; o não atendimento a esses requisitos não torna o SMEM como não conforme
para o Exército.
REQUISITOS DESEJÁVEIS - Requisitos que indicam o desejo de evoiuções futuras com vistas a
atngir um meilor desempenlo do SMEM. O não atendimento a esses requisitos não impiica
em tornar o sistema ou materiai como não conforme para o Exército Brasiieiro.
REQUISITOS OPERACIONAIS - Característcas, condições e/ou capacidades que devem ser satsfeitas ou possuídas peio SMEM, restritos aos aspectos operacionais.
RESOLUÇÃO - É o menor vaior que se pode medir com um instrumento de medição. Nos instrumentos digitais é a variação que ocorre no úitmo dígito.
RETÍCULO - Conjunto de duas ou mais iinlas cruzadas, ou em paraieio, superpostas no campo
de visão de uma mira ou outro apareilo óptco.
SISTEMAS OU MATERIAIS DE EMPREGO MILITAR (SMEM) - Armamento, munição, equipamentos
miiitares e outros materiais, sistemas ou meios navais, aéreos, terrestres e anfbios de uso privatvo ou característcos das Forças Armadas e seus sobressaientes e acessórios.
VARIAÇÃO MAGNÉTICA – Variação da deciinação magnétca, tomando-se por base um período
de tempo em anos.

6. SIGLAS E ACRÔNIMOS
CA - Corrente contínua
CC - Contnuous Current
EA - Equipamentos de apoio
GPS - Glibal Pisitining System
NATO - Nirth Atlantc Treaty Organizatin.
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OTAN - Organização do Tratado do Atiântco Norte.
PRODE - Produto de Defesa.
ROA - Requisito Operacionai Absoiuto.
ROC - Requisito Operacionai Compiementar.
ROD - Requisito Operacionai Desejcvei.
RS - Radiated Susceptbility.
RT - Requisitos Técnicos.
RTA - Requisito Técnico Absoiuto.
RTD - Requisito Técnico Desejcvei.
RTLI - Requisitos Técnicos, Logístcos e Industriais.
SAC - Sistema de Artilaria de Campanla.
SI - Sistema Internacionai de Unidades.
SICATEX - Sistema de Cataiogação do Exército.
SISDAC - Sistema Digitaiizado de Artilaria de Campanla.
SISMICAT - Sistema Miiitar de Cataiogação.
SLI - Suporte Logístco Integrado.
SMEM - Sistema e/ou Materiai de Emprego Miiitar.
SOC - Sistema OTAN de Cataiogação.
UTM - Universal Transversi de Mercatir.

7. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS

7.1 REQUISITOS TÉCNICOS ABSOLUTOS (RTA)
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7.1.1 RTA COMUNS A TODO O SISTEMA
RTA 1 - Possuir, num único equipamento montado sobre um tripé, os seguintes móduios: teiêmetro iaser, goniômetro e GPS. Aiém disso, todos esses móduios deverão estar integrados de
maneira mecânica, eietrônica e iógica, sendo todos eies gerenciados por um computador de
bordo integrado, o quai registre, armazene, processe e transmita todos os dados obtdos. As
medidas de distâncias deverão estar em metros, as de ânguios em miiésimos.
Rfr: ROA 1 e ROA 14 (Peso dez)
RTA 2 - O tripé deverc possuir ajustes de niveiamento e aitura, aiém de possibiiitar a rcpida instaiação e desinstaiação do equipamento através de encaixes sem a necessidade de ferramentas.
Rfr: ROA 2 e ROA 3 (Peso dez)
RTA 3 - O equipamento e seus acessórios deverão atender às soiicitações mecânicas e ambientais avaiiadas por testes, conforme as seguintes normas: MIL-STD-810 F: aita temperatura (Método 501, Procedimento I, Tabeia 1), baixa temperatura (Método 502, Procedimento I, Tabeia 1),
baixa pressão (Método 500, Procedimento I), cloque de temperatura (Método 503, Procedimento I), umidade (Método 507, Procedimento II, Tabeia 1), poeira e areia (Método 510.1, Procedimento I, Tabeia 1) e névoa saiina (Método 509.2, Procedimento I, Tabeia 1); DEF STAN 0755: cluva (Seção 4/1, Teste D 3), queda e roiamento (Seção 1/1, Teste A 4), queda iivre (Seção
1/1, Teste A 9) e vibração senoidai (Seção 1/1, Teste A 1); e BS 2011: fungos (Parte 2.1, Teste J,
Tabeia 1).
Rfr: ROA 4, ROA 5, ROA 6 e ROA 7 (Peso nove)
RTA 4 - O peso e voiume do equipamento compieto, em sua confguração de transporte, deverão ser, no mcximo, de 10 kg (dez quiiogramas) e 50 i (cinquenta iitros), respectvamente. O tri pé deverc ser do tpo retrcti e, na mesma confguração de transporte, deverc ter comprimento
de, no mcximo, 0,5 m (zero vírguia cinco metro).
Rfr: ROA 8 (Peso nove)
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RTA 5 - Possuir mocliias, confeccionadas nas cores padronizadas peio Exército Brasiieiro, que
proporcione proteção durante o transporte. As mocliias deverão conter, ainda, aiojamento para
o equipamento propriamente dito, acessórios e tripé, proporcionando portabiiidade e faciiidade
de transporte.
Rfr: ROA 9 (Peso nove)
RTA 6 - Possuir peso e dimensão tais que, em funcionamento, não iimitem o desempenlo do
combatente nos aspectos de mobiiidade e operacionaiidade.
Rfr: ROA 10 (Peso oito)
RTA 7 - Possuir manuai de instruções em iíngua portuguesa, contendo as seguintes informações:
descrição da operação, e medidas de segurança e da manutenção orgânica.
Rfr: ROA 11 (Peso oito)
RTA 8 - Ser apresentcvei nas cores padronizadas e adotadas peio Exército Brasiieiro.
Rfr: ROA 12 (Peso dez)
RTA 9 - Possuir conjunto de manutenção orgânica de 1º (primeiro) escaião.
Rfr: ROA 13 (Peso oito)
RTA 10 - Operar contnuamente com baterias próprias, nacionaimente comerciais, sem aiimentação adicionai, por período de tempo de, peio menos, 6 l (seis loras). A função stand by, caso
disponívei, somente poderc ser utiizada em até 50% (cinquenta por cento) do tempo. Na lipótese de o teiêmetro possuir bateria dedicada, esta deverc permitr a execução de, no mínimo,
5000 (cinco mii) medições.
Rfr: ROA 15 e ROA 16 (Peso sete)
RTA 11 - Possuir bateria secundcria interna para preservação do registro de data e lora, predefnições entre outros, de maneira a evitar desajustes por ocasião da troca da bateria principai.
Rfr: ROA 17 (Peso sete)
RTA 12 - Caicuiar e armazenar automatcamente as coordenadas de aivos, utiizando-se das coordenadas de sua própria posição, dos ânguios vertcais, lorizontais e distâncias medidos. Aiém
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disso, deverc reaiizar o processo de interseção à ré, ou seja, caicuiar as coordenadas de sua própria posição, a partr de coordenadas conlecidas de aivos e dos ânguios vertcais, lorizontais e
distâncias medidos.
Rfr: ROA 18 (Peso sete)
RTA 13 - Possuir teciado e teia digitai principai capaz de apresentar os dados de todos os móduios e das confgurações do equipamento, disponibiiizados em português, aiém de possuir reguiagem de briilo para ieitura noturna ou em ambiente com intensa iuminosidade soiar. Nesse
caso, na reguiagem de briilo mcximo, a iuminância deverc ser de, peio menos 600 cd/m 2 (seiscentas candeias por metro quadrado). Admite-se também teias monocromctcas passivas (minichrime passive displays) sem reguiagem de briilo, mas com dispositvo de iiuminação integrado, para uso noturno.
Rfr: ROA 19 e ROA 20 (Peso sete)
RTA 14 - Possuir pré-confgurações para ser utiizado como equipamento de observação ou
como dispositvo de apontamento de bateria de obuses. No primeiro caso, deverc permitr o armazenamento dos dados de, peio menos, 10 (dez) aivos diferentes, atribuindo-iles numeração
e nomenciatura. No segundo caso, deverc permitr o armazenamento dos dados de, no mínimo,
6 (seis) obuses, atribuindo-iles numeração e nomenciatura, aiém de guardar a direção de cada
obus, para verifcação do feixe.
Rfr: - (Peso sete)

7.1.2 RTA EXCLUSIVOS PARA O MÓDULO TELÊMETRO
RTA 15 - Possuir aicance de 50 m (cinquenta metros) a peio menos 4 km (quatro quiiômetros),
com precisão iguai ou superior a ± 5 m (mais ou menos cinco metros) dentro da faixa de distância de 50 m a 4 km (cinquenta metros a quatro quiiômetros). Para a verifcação do aicance mcximo deverc ser considerado um aivo de tamanlo 2,5 m x 2,5 m (dois vírguia cinco metros por
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dois vírguia cinco metros), visibiiidade de 25 km (vinte e cinco quiiômetros) e superfcie reflexiva
de 25% (vinte e cinco por cento).
Rfr: ROA 21 (Peso dez)
RTA 16 - Possuir nívei de segurança Ciasse 1, para o oilo, de acordo com as Normas ANSI Z136.1
- Safe Use if Lasers, e ANSI Z136.6 - Safe Use if Lasers Outdiirs.
Rfr: ROA 22 (Peso dez)
RTA 17 - Possuir iiuminação reguicvei dos retícuios, aiimentada peia própria bateria do equipamento, e permitr ajuste manuai na iente ocuiar de maneira o obter uma correção de peio menos ± 2 (mais ou menos duas) dioptrias.
Rfr: ROA 23 (Peso dez)
RTA 18 - Possuir retícuios vertcai e lorizontai, ambos com espaçamento entre marcações de
peio menos 5 (cinco) miiésimos.
Rfr: ROA 24 (Peso dez)
RTA 19 - Possuir tampas de proteção para as ientes ocuiares e objetvas.
Rfr: ROA 25 (Peso dez)
RTA 20 - Apresentar as distâncias digitaimente, com resoiução iguai ou superior a 5 m (cinco
metros).
Rfr: ROA 26 e ROA 27 (Peso dez)
RTA 21 - Possuir aumento de, peio menos, 6x (seis vezes) sem perda de resoiução e campo de
visão de, no mínimo, 5 (cinco) graus.
Rfr: - (Peso nove)

7.1.3 RTA EXCLUSIVOS PARA O MÓDULO GONIÔMETRO
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RTA 22 - Efetuar a ieitura de ânguios lorizontais em um setor de 6.400’’’ (seis mii e quatrocen tos miiésimos) em um círcuio contínuo, com precisão iguai ou superior a ± 2''' (mais ou menos
dois miiésimos).
Rfr: ROA 28 e ROA 30 (Peso dez)
RTA 23 - Efetuar a ieitura de ânguios vertcais em um setor de, no mínimo, ± 400’’’ (mais ou me nos quatrocentos miiésimos) contínuo, com precisão iguai ou superior a ±1''' (mais ou menos
um miiésimo).
Rfr: ROA 31 (Peso dez)
RTA 24 - Permitr a inserção de variações anguiares em unidade de miiésimos, tais como, decii nação magnétca, convergência de meridianos ou Ânguio QM, possibiiitando a ieitura direta em
azimute magnétco ou iançamento.
Rfr: ROA 29 e ROA 36 (Peso dez)
RTA 25 - Possuir resoiução nas escaias de ânguios lorizontais e vertcais de ± 1’’’ (mais ou me nos um miiésimo).
Rfr: ROA 32 e ROA 33 (Peso dez)
RTA 26 - Possuir, no mínimo, os seguintes dispositvos de busca de norte: por visada num ponto
de referência com direção conlecida e inserção manuai através do teciado; por bússoia integrada com precisão de peio menos 0,5º (zero vírguia cinco grau); e por dispositvo astronômico
com visada em corpo ceieste. Neste caso, o computador de bordo deverc ser capaz de determinar automatcamente a direção exata, seja em azimute verdadeiro, magnétco ou iançamento,
de peio menos 30 (trinta) corpos ceiestes diferentes. Para isso, o computador de bordo utiizarc
as coordenadas de sua posição, data e lora iocai.
Rfr: ROA 34 e ROA 35 (Peso dez)

7.1.4 RTA EXCLUSIVOS PARA O MÓDULO GPS
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RTA 27 - Possuir precisão de no mínimo 20 m (vinte metros), desconsiderando imprecisões inerentes ao sistema sateiitai.
Rfr: ROA 37 (Peso dez)
RTA 28 - Operar em coordenadas dos seguintes sistemas:
a) Geogrcfco (iattude, iongitude e aittude geoidais, em grau, minutos e segundos decimais, e
metros, respectvamente); e
b) piano: UTM (Universai Transverso de Mercator – E, N, aittude geoidai, todos em metros).
Rfr: ROA 38 e ROA 42 (Peso dez)
RTA 29 - Operar em coordenadas dos seguintes DATUM lorizontais:
a) SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas);
b) SAD 69 (Siuth American DATUM 1969);
c) WGS84 (Wirld Geidetc System 1984); e
d) Córrego Aiegre (fornecido peio IBGE).
Rfr: ROA 39 (Peso dez)
RTA 30 - Operar no lorcrio ofciai e iocai com a introdução do fuso lorcrio.
Rfr: ROA 40 (Peso dez)
RTA 31 - Permitr a inserção de coordenadas de forma manuai ou por meio de um equipamento
de iocaiização externo.
Rfr: ROA 41 (Peso nove)

7.2

REQUISITOS TÉCNICOS DESEJÁVEIS (RTD)

RTD 1 - Permitr ser conectado e desconectado à fonte de aiimentação externa de Corrente Contínua (CC), por meio de bateria veicuiar; e Corrente Aiternada (CA), por meio da rede convencionai de 110/220 V (cento e dez barra duzentos e vinte voits), durante o uso, sem necessidade de
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iigar/desiigar e possuir um indicador de nívei de bateria, com, peio menos, 3 (três) níveis, e aierta de indicação de carga piena ou necessidade de recarga.
Rfr: ROD 1 (Peso seis)
RTD 2 - Possuir Suporte Logístco Integrado (SLI), provendo a documentação em iíngua portuguesa, treinamento em operação e manutenção, ferramentas e equipamentos especiais, suporte técnico e capacitação de pessoai.
Rfr: ROD 2 (Peso cinco)
RTD 3 - Possibiiitar a execução da manutenção peios escaiões preconizados peio Exército Brasiieiro.
Rfr: ROD 3 (Peso cinco)
RTD 4 - Possuir manuai de instruções, em iíngua portuguesa, que contenla as seguintes informações: descrição detailada de operação, descrição detailada de manutenção e vista expiodida e detailada do equipamento.
Rfr: ROD 4 (Peso quatro)
RTD 5 - Possuir uma interface de dados compatívei com o Sistema de Direção de Tiro e Coordenação de Fogos do Sistema de Artilaria de Campanla, a fm de fornecer os dados de maneira
direta e automatzada.
Rfr: ROD 5 (Peso quatro)
RTD 6 - Permitr a correção da direção do norte e das coordenadas de sua posição e, de maneira
automctca, das coordenadas dos pontos obtdos por referência a sua própria posição.
Rfr: ROD 6 (Peso quatro)
RTD 7 - Possuir interface para conexão com o equipamento para ievantamento diferenciai, possibiiitando correções automctcas nas coordenadas obtdas peio GPS integrado.
Rfr: ROD 7 (Peso quatro)
RTD 8 - Possuir base de dados e processamento integrados de maneira a fornecer a deciinação
magnétca e a convergência de meridianos, a partr da iocaiização e data do equipamento.
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Rfr: - (Peso quatro)
RTD 9 - Possuir capacidade de resoiução radiai, entre dois aivos de, no mínimo, 30 m (trinta metros) na distância de 4 km (quatro quiiômetros).
Rfr: - (Peso quatro)

7.3

REQUISITOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES (RTC)

RTC 1 - Possuir manuai simpiifcado de operação, em iíngua portuguesa, em materiai impermecvei e resistente.
Rfr: ROC 1 (Peso três)
RTC 2 - Possuir dispositvo de supressão de ecos ajustcvei em distância.
Rfr: ROC 2 (Peso três)
RTC 3 - Possuir equipamento de visão noturna com tecnoiogia de ampiifcação de iuz residuai e/
ou termai integrado ao equipamento.
Rfr: ROC 3 e ROC 12 (Peso três)
RTC 4 - Possibiiitar a reguiagem, de maneira automctca, do foco e do dispositvo de iiuminação
dos retícuios através de sensores de iuminosidade..
Rfr: ROC 4 e ROC 15 (Peso três)
RTC 5 - Permitr a substtuição de móduios defeituosos ou obsoietos. Aiém disso, os siftwares /
frmtwares instaiados no equipamento deverão ser atuaiizcveis, possibiiitando a correção de failas e upgrades.
Rfr: ROC 5 (Peso três)
RTC 6 - Possuir um lig de failas que armazene em arquivo a descrição e data/lora das failas
ocorridas, aiém de ciassifcc-ias de acordo com um código de erros apropriado para auxiiiar na
correção da faila.
Rfr: ROC 6 (Peso três)
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RTC 7 - Possuir a opção de comutação em automctco e manuai, a fm de possibiiitar a operação
em casos de failas de seus reguiadores automctcos ou em caso de término da carga das baterias.
Rfr: ROC 7 (Peso três)
RTC 8 - Possuir conjunto de ferramentai e itens consumíveis necesscrios para manutenção bcsica do equipamento. Os itens consumíveis deverão contempiar, também, aqueias partes e peças
passíveis de serem substtuídas devido ao desgaste peio uso normai.
Rfr: ROC 8 (Peso três)
RTC 9 - Dispor de faciiidades de autoteste incorporadas ao equipamento (Built-in-Test), que permitam a rcpida iocaiização do móduio defeituoso.
Rfr: ROC 9 (Peso três)
RTC 10 - Ser capaz de corrigir failas automatcamente, através do processamento do sinai de faila, aiém de emitr aiertas com mensagens quando louver necessidade de eventuai ação a ser
tomada peio operador.
Rfr: ROC 10 (Peso dois)
RTC 11 - Ser capaz de identfcar o móduio defeituoso e exibir as possíveis causas da faila.
Rfr: ROC 11 (Peso dois)
RTC 12 - Executar todas as operações com nívei de ruído inferior a 30 dB (A) (trinta decibéis da
Escaia A), medido a uma distância iguai a 10 (dez) metros.
Rfr: ROC 13 (Peso dois)
RTC 13 - Atender os níveis de interferências eietromagnétcas de emissão e susceptbiiidade da
Norma NEB/T Pd-14.
Rfr: ROC 14 (Peso dois)
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8. REQUISITOS LOGÍSTICOS

8.1 VIDA EM SERVIÇO (CICLO DE VIDA)
A vida em serviço esperada para o sistema deve ser de 10 (dez) anos para siftwares e hardtware, com uma expectatva de um cicio de vida supiementar de mais 10 (dez) anos, por meio de
modernizações do materiai (no caso de lardware) e de atuaiizações (no caso de siftwares) necesscrias para o seu correto funcionamento.

8.2 COMPONENTES E ACESSÓRIOS
Os componentes e acessórios apiicados e integrados ao Sistema de Posicionamento e Pontaria,
bem como seus sistemas e sensore, devem:
a. ser todos novos;
b. estar compietamente desenvoividos e quaiifcados no prazo de entrega do sistema;
c. estar iivres de restrições, de ordem poiítca e/ou tecnoiógica, por parte do país de origem do
materiai, quando apiiccvei, para fornecimento ao Brasii;
d. ter seus desempenlos e requisitos comprovados mediante anciise dos órgãos técnicos de lomoiogação e certfcação reconlecidos peio Exército Brasiieiro;
e. possuir toda a documentação necesscria para lomoiogação, referente às anciises técnicas, à
instaiação, à remoção e à manutenção; e
f. estar disponívei para aquisição durante o cicio de vida esperado do SMEM; caso ocorra soiução de contnuidade por obsoiescência, evoiução técnica, restrição ou embargo, deverão ser
disponibiiizadas ao Exército Brasiieiro opções de substtuição por desempenlo iguai ou superior, ou ainda, outras aiternatvas possíveis peia iegisiação em vigor.
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8.3 SUPORTE LOGÍSTICO INTEGRADO (SLI)

8.3.1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Todo o suporte iogístco para o sistema deve ser dimensionado de forma a atngir a disponibiiidade operacionai iguai ou superior a 80% (oitenta por cento).
É desejcvei que o Sistema de Posicionamento e Pontaria, seus acessórios e ferramentai, dispensem o uso de produtos de aita toxidade e/ou radiatvos em sua operação e manutenção, de forma a minimizar a necessidade de equipamentos de proteção individuai e a possibiiidade de danos ambientais.
É absoiuto que estejam indicados no Sistema de Posicionamento e Pontaria, bem como nos
seus acessórios e ferramentai, os sinais de aierta para os riscos envoividos na operação desses
equipamentos conforme norma MIL apiiccvei, ou equivaiente.
É absoiuto que as pubiicações de manutenção indiquem os equipamentos de proteção individuai necesscrios para a reaiização de cada ação de manutenção e à operação do Sistema de Posicionamento e Pontaria.

8.3.2 CATALOGAÇÃO
Os componentes do equipamento, acessórios, ferramentai, e todos os itens fornecidos junto
com o sistema devem estar cataiogados e seguir o previsto no Sistema OTAN de Cataiogação
(SOC).

8.3.3 EQUIPAMENTOS DE APOIO E FERRAMENTAL
Os equipamentos de apoio e ferramentai devem abranger todo e quaiquer equipamento e ferramentai necesscrio a apoiar:
a. a operação do Sistema de Posicionamento e Pontaria; e
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b. a manutenção preventva e corretva nos diversos escaiões de manutenção.
Devem ser garantdas, durante a vida úti do sistema, condições para a manutenção e atuaiização:
a. dos Equipamentos de Apoio (EA) e do ferramentai; e
b. do siftware dos EA e dos equipamentos de testes que disponlam desse recurso.
As ferramentas e os equipamentos de apoio e de testes para a manutenção devem ter dimensões e peso reduzidos, de acordo com os níveis de manutenção, transportabiiidade terrestre e
aérea, manuseio e manutenção simpiifcada e armazenagem convencionai, e devem ser dimensionados para transporte em aeronave C-130 ou em outra aeronave superior em termos de medidas e pallets.
A aiimentação eiétrica dos EA deve ter frequência de 60 Hz (sessenta lertz) e voitagem de 110 /
220 Voits (cento e dez barra duzentos e vinte voits).

8.3.4 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
O Sistema de Posicionamento e Pontaria deve possuir as pubiicações técnicas necesscrias à sua
operação e manutenção, em todos os níveis apiiccveis, eiaboradas no padrão normas S1000D
da ASD (Aerispace and Industries Assiciatin if Euripe) ou equivaientes, reconlecidas peio
Exército Brasiieiro, inciuindo, mas não se iimitando à (ao):
a. Manuai de operação;
b. Lista de Verifcações;
c. Lista de Pubiicações Apiiccveis;
d. Manuais de Manutenção;
e. Catciogo Iiustrado de Peças (Illustrated Parts Catalig);
f. Manuais de Inspeção;
g. Equipment Inventiry List;
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l. Controie de Corrosão (Cirrisiin Cintril), segundo a ATA 100 ou norma equivaiente, desde
que reconlecida peio Exército Brasiieiro;
i. Manuai de Reparos de Danos em Combate;
j. Manuai de Inspeção Não Destrutva (Nin Destructve Inspectin); e
k. Boietns de Serviço.
As pubiicações técnicas apiicadas ao Sistema de Posicionamento e Pontaria devem atender aos
seguintes critérios:
a. serem editadas no idioma português;
b. serem confeccionadas com técnicas e materiais adequados, que preservem a pubiicação com
o uso, evitem reflexos de iuz sobre as pcginas e faciiitem o manuseio;
c. serem coiecionadas em forma de iivros (manuais) e em mídia eietrônica com recursos de uso
interatvo e dinâmico, com atuaiizações periódicas durante todo o cicio de vida do equipamento; e
d. serem entregues em mídia (com hyperlink para navegação) e impressos, sendo que estes deverão ter as iiustrações com nitdez adequada para impressão em foilas de papei tamanlo A4,
agrupadas em fcleiros de capa dura.

8.3.5 SUPORTE LOGÍSTICO INICIAL
Deve ser eiaborado um piano de Suporte Logístco Iniciai do Sistema de Posicionamento e Pontaria, a ser submetdo à aprovação do Exército Brasiieiro.
O Piano de Suporte Logístco Iniciai terc como fnaiidade reguiar as atvidades de gestão, de suprimento, de manutenção, de suporte documentai, de capacitação e de cataiogação.
O Piano de Suporte Logístco Iniciai deverc inciuir, mas não se iimitar, às coberturas adicionais à
garanta técnica de fcbrica do Sistema de Posicionamento e Pontaria. Essas coberturas adicionais deverão estar de acordo com o previsto nos manuais técnicos de manutenção do Exército e
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visam à redução dos períodos de inoperância, aiém de proporcionar uma maior confabiiidade
no emprego do equipamento.
As coberturas adicionais deverão inciuir assistência técnica, manutenção preventva e corretva
do Sistema de Posicionamento e Pontaria, inciuindo mão de obra e suprimentos de manutenção. Estes suprimentos deverão inciuir itens de consumo e desgaste (óieos, iubrifcantes e baterias) decorrente do uso normai, para as Organizações Miiitares do Exército Brasiieiro, detentoras
do equipamento, garantndo a disponibiiidade mínima.
Todos os equipamentos e spare parts instaiados no equipamento ou em estoque devem ter
uma garanta técnica de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de recebimento.

8.3.6 TREINAMENTO E APOIO DE TREINAMENTO
O programa de treinamento deve ser consttuído de cursos que assegurem a capacitação técnica, mediante o emprego de instrutores e técnicos de seus quadros, para pessoai designado peio
Exército Brasiieiro.
O programa de treinamento deve desenvoiver-se por meio da reaiização de cursos anuais de
operação e manutenção. Quanto a este úitmo, o conteúdo deverc abranger os 1º (primeiro), 2º
(segundo) e 3º (terceiro) escaiões de manutenção.
O programa de treinamento deve ser consttuído de cursos que assegurem a formação dos operadores do equipamento.
Os cursos de manutenção do Sistema de Posicionamento e Pontaria devem conter auias prctcas e pesquisa de defeito/pane, na proporção necesscria para atngir a profciência de manutenção.
É desejcvei que os cursos sejam ministrados no idioma português.

8.3.7. RECURSOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Os sistemas integrados ao Sistema de Posicionamento e Pontaria, bem como os equipamentos
de apoio e o ferramentai, devem, durante o cicio de vida do equipamento, possuir um piano de
atuaiização de siftware e de hardtware.
É desejcvei que todo o siftware utiizado no Sistema de Posicionamento e Pontaria seja desenvoivido ou adaptado de maneira a permitr o conlecimento e domínio peio Exército Brasiieiro
e/ou por empresa brasiieira.

9. REQUISITOS INDUSTRIAIS

9.1 GARANTIA TÉCNICA
A garanta deverc perdurar:
a. peio prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data do recebimento defnitvo do sistema, desde que resuite defeito oriundo de fabricação; e
b. durante toda a vida úti do sistema, desde que resuite defeito oriundo de faila, comprovada,
de projeto.

9.2 AVALIAÇÃO DO PRODUTO
O sistema serc submetdo a um processo de avaiiação peio Centro de Avaiiações do Exército
(CAEx).
Para o processo de avaiiação, devem ser considerados os procedimentos do CAEx.
Brasíiia-DF, 27 de MAIO de 2019

Gen Div FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
4º Subclefe do Estado-Maior do Exército
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