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TERMO DE REFERÊNCIA N. 042/ 2016  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VIATURA TIPO AUTOESCADA 

PARA COMBATE A INCÊNDIO E SALVAMENTO COM 60 METROS DE ALTURA. 

 

1. DO OBJETO 

O presente Termo de Referência tem por objeto o registro de preço para eventual aquisição de 

viatura de combate a incêndio e salvamento tipo Autoescada – AE, com 60 (sessenta) metros de altura, 

conforme demanda do Contratante, mediante exigências, especificações e condições estabelecidas abaixo. 

 

2.  JUSTIFICATIVA 

O investimento em tecnologia, representado pela aquisição de viaturas operacionais que compõem o 

socorro no caso de uma emergência, são de vital importância, pois são os veículos que possibilitam o 

deslocamento em tempo hábil e, consequentemente, uma atuação eficiente. São as viaturas que suportam 

e transportam o pessoal e os engenhos tecnológicos utilizados nas mais variadas operações, bem como 

todo o aparato de materiais de uso manual.  

Tendo em vista o grande número de edificações verticalizadas nas cidades do estado do Goiás e o 

aumento das ocorrências envolvendo esse tipo de construção, atendidas pelo CBMGO, torna-se 

imprescindível e necessário a aquisição de viaturas dotadas de escada mecânica, destinadas a acessar 

edificações elevadas e efetuar salvamentos das vítimas confinadas nesses locais e o próprio combate ao 

incêndio.  

O presente projeto visa o registro de preço para futura aquisição de veículos especiais dotados de 

características operacionais para combate a incêndios e salvamento em ocorrências que apresentem maior 

grau de complexidade operacional relacionada ao grande número de vitimas ou a grande quantidade de 

materiais combustíveis, proporcionado pela elevada carga incêndio, principalmente em edificações 

complexas, que por suas características peculiares possam apresentar ampla gama de riscos as vitimas do 

sinistro ou aos bombeiros combatentes. Os veículos serão utilizados nas ocorrências atendidas pela 

corporação voltadas para os combates a incêndio e salvamentos aéreos, edificações e locais elevados, 

buscando uma melhor eficiência no atendimento à população. 

Portanto pretende-se, equipar o CBMGO de veículos destinados ao combate a incêndios e 

salvamentos em locais elevados, do tipo Autoescada (AE) equipado com aparato tecnológico, de modo a 

garantir a segurança adequada à população e ao patrimônio, e ainda, permitir a operação em modo de 

contingência a fim de garantir a ampla disponibilidade de operação e reduzir a probabilidade de danos antes 

ao acontecimento de eventos que demandem o pronto emprego do CBMGO. 

Objetivando ainda o melhor custo benefício, levando-se em conta que cada ocorrência a ser atendida 

por este projeto possui características especiais, que exige um equipamento mais adequado à demanda, 

como segue: 

a) Um modelo de grande porte, tipo Autoescada com cesto e com elevador, altura de trabalho 

mínima de 60 metros, com tubulação para água pressurizada, visando o emprego de segunda resposta. 

Desta maneira o CBMGO poderá adequar os seu poder logístico de atendimento de forma eficiente e 

econômica para o estado do Goiás, garantindo o melhor aporte tecnológico para a segurança da 

comunidade goiana.  

Em relação à opção por adotar o Sistema de Registro de Preços, cabe ressaltar que esta opção se dá 

em virtude do planejamento desta contratação, onde o Registro de Preços proporciona a garantia dos 

preços pactuados para uma futura contratação, objetivando, deste modo, maior economicidade quando 

forem efetuadas novas aquisições. 

Sugere-se ainda a utilização da modalidade pregão eletrônico internacional, com intuito de permitir a 

participação de um maior número de empresas aumentando a competitividade do certame. Tendo em vista 

que normalmente as empresas que fabricam o objeto deste Termo de Referência, com a certificação 

exigida, são estrangeiras, e que precisam obrigatoriamente de um representante legal no Brasil como 

previsto em lei para sua participação, situação essa que viabiliza o certame por meio eletrônico, uma vez 
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que a equalização das propostas, e o pregão eletrônico, obrigatoriamente serão feitos em moeda nacional, 

convertendo o valor da moeda estrangeira para moeda nacional utilizando a taxa de câmbio oficial do dia 

anterior do certame. Convertendo e registrando o preço ao final para moeda contida na proposta vencedora. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS 

 

4.4.90.52.10 - Automóveis e outros veículos Automotores. 

Item ESPECIFICAÇÕES 
CÓDIGO 
NUSLF 

Unid. QTD. 
MÉDIA 

Vlr. Unit. 
MÉDIA 

Vlr. Total 

1 

VIATURA TIPO AUTOESCADA 
COM CESTO E 60 METROS DE 

ALTURA DE OPERAҪÃO, 
EQUIPADA COM ELEVADOR DE 

RESGATE. 

73471 Unid. 2 

R$ 6.124.370,67 
______________ 

 
€    1.515.933,33 

R$  12.248.741,34 
______________ 

 
€     3.031.866,66 

TOTAL GERAL 

R$ 12.248.741,34 
______________ 

 
€     3.031.866,66 

DADOS: 1 EURO/EUR = 4,04 REAL BRASIL/BRL 

OBS.: Conversão de moedas realizada no dia 19/05/216, no site do Banco Central Brasil. 
 
3.1. As especificações detalhadas do veículo, tipo Auto Escada, alcance de 60 (sessenta) metros de 
altura, destinado a salvamento e combate a incêndio, estão no Anexo “A” deste Termo de 
Referência. 
 

4. REQUISITOS GERAIS  

4.1. O alcance mínimo da escada se refere à distância perpendicular existente entre a parte externa do 

piso do cesto e o solo quando a escada estiver em sua elevação máxima e totalmente estendida, 

observando a angulação máxima de operação.  

4.2. A construção de todo o veículo (cabine, chassi, superestrutura e implementos) deverá atender ao 

serviço específico de Bombeiros, com a robustez bastante para se adequar:  

a) às condições do clima de Goiás, traduzidas por grandes variações térmicas com temperaturas máximas 

acima de trinta graus e umidade relativa do ar, em alguns períodos, inferior a treze por cento.  

b) às condições das estradas asfaltadas de Goiás, onde é comum a existência de quebra-molas e, em 

alguns locais, de buracos.  

c) à legislação brasileira referente a combustíveis e emissão de poluentes em vigor no momento da entrega 

das viaturas.  

 

5. CERTIFICADOS E MANUAIS 

5.1. Os certificados somente serão aceitos como válidos quando o organismo certificador for acreditado por 

organismo signatário de acordo multilateral de reconhecimento (Multilateral Recognition Arrangement – 

MLA) estabelecido por uma das seguintes cooperações: 

a) Internacional Accreditation Forum, Inc. – IAF; e 

b) Interamericam Accreditation Cooperation – IAAC. 

5.2. Documentos apresentados em idioma estrangeiro deverão ser autenticados pela embaixada ou 

consulado do país de origem, além de serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor 

juramentado, conforme dispõe o art. 224 do Código Civil Brasileiro e art. 192 do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Excetuam-se apenas as expressões estritamente técnicas que não possuam tradução 

compatível no vernáculo. 

5.3. Somente serão aceitos documentos originais ou cópias autenticadas.  
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5.4. Os certificados serão reconhecidos pelo CBMGO apenas nos casos em que, explicitamente, fizerem 

menção ao atendimento da norma exigida e, quando exigido, fizerem menção ao atendimento a requisitos 

de desempenho específicos constantes do escopo da citada norma.  

5.5. Não serão aceitos certificados emitidos por organismo certificador cuja acreditação estiver suspensa 

5.6. Admitir-se-á exceções a itens específicos das normas acima citadas unicamente nos casos em que a 

exceção se der para cumprimento à norma do Código Brasileiro de Trânsito ou ainda para atendimento a 

exigência especificada em edital. Caso ocorram, estas exceções deverão estar claramente explicitadas 

no(s) certificado(s) em questão. 

 

5.7. No MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO, deverá(ao) ser entregue(s) todas as normas 

(cópias) de que trata este Termo de Referência, com inteiro teor em língua portuguesa do Brasil, as quais 

serão referência para os Prepostos da Administração (Comissão Recebimento do CBMGO).  

 

5.8. No MOMENTO DA INSPEÇÃO ANTES DO EMBARQUE referida no item 7 – INSPEÇÃO DE 

RECEBIMENTO DAS VIATURAS, deverão ser apresentados certificados comprovando que:   

a) A viatura de maneira global, atende às normas EN 14043 versão 2014 com emenda A1:2009 e EN 

ISO 13849 versão 2008 e EN 61000-6-2 versão 2006. Serão aceitas também, versões e emendas mais 

recentes.  

b) O sistema carregador de baterias atende à norma 2006/95/EG.  

 

5.9. No MOMENTO DA ENTREGA DO VEÍCULO, deverão ser fornecidos os seguintes documentos: 

a) Manual de instruções da Autoescada em Portugues; 

b) Manual de instruções do chassi em portugues; 

c) Certificado de Garantia em portugues; 

5.9.1. Deverá ser fornecido para cada viatura um manual de peças, personalizado e em formato de mídia 

eletrônica, detalhando todas as peças e acessórios da viatura especial, detalhando cada parte do chassi, 

cabine e encarroçamento e engenho.  

5.9.1.1. O manual deverá ser fornecido em português do Brasil e conter, no mínimo: a) Divisões 

numeradas e completas, com descrições de cada peça; b) Sumário de conteúdos; c) Solução de 

problemas; d) Eixo dianteiro / Suspensão; e) Freios; f) Motor; g) Pneus; h) Rodas; i) Cabine; j) Eletricidade 

e sinalizadores; k) Sistemas de Ar; l) Engrenagens da Escada; m) Escada (lance por lance); n) sistema de 

elevador o) Diagrama da fiação (esquema elétrico); p) Código de cada peça; q) Tabela de preços, com 

código das peças (preço do país de origem). . 

 

6. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREҪOS. 

6.1. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta técnica os seguintes documentos, sob pena de 

desclassificação. Os documentos abaixo deverão ser apresentados em língua portuguesa, ou quando 

apresentados em língua estrangeira deverão ser  consularizados e traduzidos para o português por tradutor 

público juramentado. 

a) Catálogos, prospectos ou documentação em português comprovando que o chassi proposto atende às 

exigências relativas à potência e torque do motor, peso bruto total (PBT) técnico, comprimento e 

atendimento ao PROCONVE Fase VII (EURO V). 

b) Documentação original informando, no mínimo, as garantias discriminadas no item 9 do presente 

Termo de Referência, relativas à garantia geral, garantias específicas, bem como ao fornecimento de peças 

de reposição, com prazos contados a partir da data de recebimento definitivo do objeto. 

c) Descrição técnica do equipamento, indicando Marca, Modelo e Normas que atende de maneira global; 

d) Desenho do equipamento; 

e) Desenho ou foto do cesto e elevador de resgate; 

f) Diagrama com o campo de trabalho da escada, com projeção de altura e distância horizontal, indicando 

no mínimo os pontos solicitados neste termo de referência. 

g) Atestado(s) de Capacidade técnica de equipamento similar fornecido para entidades públicas ou 



 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO 

DEPARTAMENTO DE ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTOS - DECOR  

 
 

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR 
Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO - fone (062) 3201- 6387 

cbmgo.cal.decor@gmail.com 

 

 

4 

 
privadas que comprove que a CONTRATADA tenha fornecido equipamento compatível com as 

características do objeto deste Termo de Referência. Considera-se compatível com o objeto da presente 

licitação e passível de comprovação mediante diligência, o fornecimento anterior de veículo tipo Autoescada 

com altura igual ou superior ao solicitado. 

h) Deverão ser apresentados juntamente com a proposta de preços, os Certificados e catálogos ou 

folders que demonstrem as características mínimas para os acessórios e equipamentos que acompanharão 

o veículo, somente dos itens exigidos no descritivo dos respectivos veículos. 

i) A assistência técnica do equipamento ofertado deverá ser dada obrigatoriamente no Brasil, por 

uma empresa autorizada nacional, devidamente instalada no Brasil. Esta autorização deverá ser 

atestada por carta de responsabilidade do fabricante da Autoescada em língua portuguesa ou em língua 

estrangeira com tradução juramentada. 

j) Caso a CONTRATADA não seja a própria fabricante do chassi, esta deverá apresentar documento 

expedido pelo fabricante do chassi informando que está homologada a realizar encarroçamentos na 

estrutura do chassi. 

 

7. INSPEҪÃO DE RECEBIMENTO DAS VIATURAS 

7.1. VISITA TÉCNICA 

7.1.1. A visita técnica consistirá de inspeção visual do objeto, verificando a compatibilidade do objeto com 

as especificações técnicas presente em edital, evitando que no momento do recebimento dos objetos pelo 

CONTRATANTE em Goiânia – Goiás, sejam constatadas falhas na especificação e que os mesmos tenham 

que retornar a fábrica, causando prejuízos para ambos, Contratada e Contratante. 

7.1.2. Deverá estar previsto 03 (três) visitas, sendo: 

7.1.2.1. A primeira visita será realizada, nas instalações da Montadora, na fase de conclusão dos 

projetos de execução incluindo a vistoria e inspeção do chassi sobre qual irá montado a 

Autoescada (Caso o Chassi esteja em conformidade com as especificações será lavrado o 

Termo de Aceite do Chassi - ANEXO B). O agendamento da visita deverá ocorrer em no 

máximo 30(trinta dias) após a assinatura do Contrato. 

7.1.2.2. A segunda na fase de montagem dos veículos, o equipamento completo, para conferência da 

conformidade com os projetos e realização de correções e adaptações, se for o caso.  

7.1.2.3. A terceira visita será realizada antes do embarque, para conferência da conformidade com os 

projetos e realização de pequenas correções, se for o caso. Caso o equipamento completo 

esteja em conformidade com as especificações será lavrado o Termo de Aceite Provisório da 

Autoescada - ANEXO C. 

7.1.3. As despesas com passagens aéreas, translado e hospedagem e transporte até o local da fabricação 

do objeto licitado, para a equipe designada pelo CONTRATANTE podendo ser até 03 (três) militares do 

CBMGO, serão custeadas na sua totalidade pela CONTRATADA. Tal procedimento visa assegurar à 

Administração o recebimento nas condições especificadas e ao fornecedor, a garantia de que o bem 

produzido será aceito pela Administração, minimizando as possibilidades de prejuízos.  

7.1.4. A visita técnica não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA de vícios ocultos, defeitos ou 

falhas de fabricação e encarroçamento (superestrutura) do objeto. 

7.2. TESTE DESEMPENHO 

7.2.1. Os testes de desempenho e funcionamento da viatura serão realizados na sede do fornecedor, em 

instalações por ele indicadas.  

7.2.2. Durante o teste de rodagem o veículo não poderá apresentar vibrações ou barulhos anormais no 

chassi, bem como nenhum tipo de sobre aquecimento dos componentes.  

7.2.3. O veículo deverá obedecer aos seguintes critérios de desempenho:  

a) Deve atingir uma velocidade de 56 km/h (35 MPH) partindo do ponto de estacionamento em até 25 

segundos, em piso de concreto seco, sem atingir o regime de rotações do motor (RPM) máximo 

especificado pelo fabricante do motor.  

b) O sistema de freio de serviço deve ser capaz de, em um piso de concreto nivelado e seco, parar o 

veículo em uma distância de 10,5 metros estando o veículo a uma velocidade de 32 km/h (20 MPH).  
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c) O veículo partindo do ponto de estacionamento deve atingir uma velocidade de 88 km/h (55 MPH), em 

piso de concreto sem atingir o regime de rotações (RPM) máximo especificado pelo fabricante do motor.  

7.2.4. Caso o veículo não consiga atender aos requisitos acima descritos no ato do teste de entrega, será 

marcada uma nova data para a realização do teste (no máximo com 30 dias de intervalo), a exclusivo 

critério do CONTRATANTE. Este segundo teste será final e conclusivo e no caso de novamente o veículo 

não atender estes requisitos, será rejeitado definitivamente. O fato do contratado em recusar-se a promover 

qualquer mudança no veículo que conste do edital ou da especificação técnica também será motivo de 

rejeição do veículo 

 

8. PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA 

8.1. O prazo de entrega da viatura será de no máximo 12 (doze) meses, contados a partir da outorga do 

contrato pelo Procurador do Estado Chefe da Advocacia Setorial e eficácia a partir da publicação do extrato 

do contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás  e abertura da Carta de Crédito, se for de origem 

estrangeira.  

8.2. A viatura deverá ser entregue no endereço do Comando de Apoio Logístico – CAL, sito à Av. 

Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10,22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO.  

 

9.  GARANTIAS 

9.1. Os veículos objetos desta licitação, bem como suas adaptações e equipamentos deverão contar com 

garantia total contra quaisquer defeitos de fabricação (manufatura, construção, montagem) ou de 

concepção (projeto, design), e chassi a ser utilizado na montagem da Autoescada, conferida exclusivamente 

pela CONTRATADA, pelos prazos abaixo estipulados, contados a partir do recebimento definitivo do objeto 

pela Administração, na seguinte conformidade: 

9.1.1. Para o veículo, como conjunto completo, deve ser de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, sem 

limite de quilometragem, incluindo todas as revisões obrigatórias exigidas para o veículo e previstas no 

manual do veículo, equipamentos eletro-eletrônicos e demais acessórios instalados. 

9.1.1.1. A garantia deve contemplar o fornecimento de peças com objetivo de substituir peças com 

desgaste natural e materiais de consumo como filtros, óleos, cabos, relés, sensores, lâmpadas, fios, 

aditivos, lubrificantes e todos os componentes que precisem ser trocados no período descrito. 

9.1.2. O fabricante deve apresentar certificado de garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, projeto e 

montagem. 

9.1.3. Deve constar do certificado que o veiculo se destina ao uso em serviços operacionais do Corpo de 

Bombeiros, e que este foi projetado para suportar as condições assim impostas.  

9.1.4. Durante o período de garantia do objeto, este deverá estar abrigado contra vícios, ou seja, mantendo 

o perfeito e integral funcionamento, sendo substituído, integralmente, se for o caso. 

9.1.5. Para fins de garantia consideram-se adaptações todas as modificações realizadas pela 

CONTRATADA, consistente na realização de serviços e/ou instalação de equipamentos e acessórios no 

veículo original da linha de montagem, conforme previsto na Especificação Técnica, com o objetivo de 

transformar o veículo original em viatura de bombeiro do Corpo de Bombeiro. 

9.1.6. A garantia ofertada pela CONTRATADA para todos os equipamentos e itens dos veículos deverá, 

obrigatoriamente, ser prestada pelo fabricante, pela CONTRATADA ou por rede de assistência técnica 

credenciada;  

9.1.7. Durante o período geral de garantia, deverá ser realizada a assistência técnica devida aos veículos e 

respectivas adaptações deverá ser prestada em rede própria ou credenciada, composta por oficinas 

especializadas, credenciadas pela CONTRATADA para tal finalidade. 

9.1.8. A CONTRATADA deverá manter rede de assistência técnica, no estado de Goiás ou Distrito Federal, 

com capacidade para realizar durante o período de garantia, a manutenção dos veículos e adaptações. 

Caso contrário, deverá enviar equipe volante até a sede do Grupamento de Bombeiros detentora do veículo, 

onde o serviço será executado, ou conduzir o veículo até a localidade onde o serviço será prestado, sendo 

que a responsabilidade e as despesas de embalagem, seguros, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, além do transporte, que nesse caso deverá ser realizado em veículo apropriado (veículo 
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cegonha, plataforma, carreta ou guincho plataforma), correrão única e exclusivamente por conta da 

CONTRATADA. 

9.1.9. Durante o período de garantia, as substituições de peças, reparos e outras correções no veículo e 

respectivas adaptações, bem como as revisões obrigatórias previstas em manuais e necessárias para a 

manutenção da garantia, determinadas pelo fabricante em razão da quilometragem ou tempo de uso, terão 

suas despesas (peças e mão de obra) suportadas exclusivamente pela CONTRATADA. 

9.1.10. Durante o período de garantia, a CONTRATADA estará obrigada a sanar os problemas surgidos 

no veículo e respectivas adaptações, e restituir o veículo à unidade detentora, em condições de utilização, 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a detecção do problema pelo profissional especialista. Será 

exigida a presença de um profissional especialista e conhecedor do veículo e implemento em no máximo 72 

horas para levantamento do possível problema, contados a partir da comunicação do defeito à empresa 

indicada para a prestação do serviço.  

9.1.11. Caso não seja possível a solução dos problemas verificados nas adaptações, a CONTRATADA 

deverá substituir o item defeituoso por outro em perfeitas condições, e restituir o veículo ao respectivo 

Grupamento de Bombeiros detentor do veículo, dentro do prazo estipulado de 30 (trinta) dias, a fim de que 

não haja prejuízo no desenvolvimento das atividades de bombeiro. 

9.1.12. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem anterior, implicará em acréscimo ao prazo de 

garantia dos veículos, pelo mesmo período que exceder ao prazo de 30 (trinta) dias estipulados, sem 

prejuízo das sanções previstas no Edital. 

9.2. A toda e qualquer constatação pela CONTRATADA, da necessidade de correção técnica de 

componentes inadequados instalados de fábrica, que necessite de ajuste ou substituição, denominada 

“recall”, deverá a CONTRATADA emitir notificação contendo indicação das medidas necessárias para a 

regularização imediata do problema ao Departamento de Recebimento, Averiguação e Distribuição - 

DERAD, situado Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO, CEP 

74.425.535 - fone (062) 3201- 6389, a qual se responsabilizará pela emissão de circular aos Grupamentos 

de Bombeiros destinatários dos veículos adquiridos. 

9.3. A CONTRATADA estará obrigada a cientificar a sua rede prestadora de assistência técnica, de 

maneira inequívoca, sobre todas as adaptações processadas nos veículos objeto da presente aquisição, 

bem como das condições gerais de garantia conferidas aos mesmos, no prazo máximo de 90 (noventa) dias 

a contar da publicação do extrato do Contrato em diário oficial do Estado.  

 

10. DO TREINAMENTO 

10.1. A CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, a capacitação de militares do Corpo de 

Bombeiros Militar do estado do Goiás nas seguintes condições mínimas:  

a. 36 horas/aula acerca da condução e operação das viaturas. A quantidade de horas/aula se refere a três 

turmas de condutores e operadores diferentes, sendo 12 horas/aula para cada turma de 5 militares;  

b. 24 horas/aula versando sobre manutenção corretiva e preventiva de todo o engenho da viatura, para uma 

turma de 05 militares;  

c. 02 horas/aula versando sobre a manutenção dos sistemas eletro/eletrônicos, para uma turma de 05 

militares;  

d. 02 horas/aula referentes à manutenção do motor da viatura, para uma turma de 05 militares;  

e. 02 horas/aula referentes à manutenção do câmbio automático utilizado na viatura, para uma turma de 05 

militares; e  

10.2. O programa das instruções será sugerido pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE 

(preposto da Administração) em consonância com o Centro de Manutenção do CBMGO.  

10.3. O treinamento relativo à alínea “a” dar-se-á exclusivamente nas dependências do CBMGO e áreas 

adjacentes.  

10.4. As instruções relativas às alíneas de “b” até “e” do item 10.1., perfazendo 30 horas /aula, deverão 

capacitar e tornar os militares habilitados, competentes e certificados para realizarem manutenções nos 

respectivos sistemas das viaturas, as instruções deverão ser realizadas nas dependências da fábrica 

onde será montada toda a estrutura da Autoescada, deverá ser previsto e disponibilizado um interprete 
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(as custas da CONTRATADA), para acompanhar o grupo de militares no total de 05 (cinco), por veículo, 

durante todo o treinamento citado nas alíneas de “b” até “e”.  

10.4.1. Os custos relativos ao transporte, hospedagem e alimentação correrão por conta da CONTRATADA. 

 

11. DO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS 

11.1. Os veículos deverão ser entregues já emplacados devidamente registrados no DETRAN de cada 

órgão envolvido com aquisição, conforme preconiza o CONTRAN. As placas dos veículos oficiais deverão 

obedecer a legislação vigente. Qualquer despesa com o emplacamento dos veículos será responsabilidade 

da CONTRATADA. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES 

12.1. CONTRATANTE 

12.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo ora estabelecido. 

12.1.2. Expedir as comunicações dirigidas à CONTRATADA e exigir, a qualquer tempo, que seja 

refeito/entregue qualquer serviço/objeto que julgar insuficientes, inadequados ou em desconformidade com 

o solicitado. 

12.1.3. Para bens oferecidos DO EXTERIOR, a importação ocorrerá em nome do CONTRATANTE com 

amparo na Lei Federal nº 8.032 de 12/04/1990, que concede os benefícios fiscais e demais legislação 

vigentes, devendo todas as taxas inerentes, inclusive frete internacional, seguro, despacho, 

aduaneiro/desembaraço alfandegário e despesas portuárias estarem inclusas no valor cotado. 

12.1.4. O despacho aduaneiro/desembaraço alfandegário ficará a cargo e custas da CONTRATADA, 

cabendo ao CONTRATANTE tão somente providenciar a devida procuração ao agente despachante 

aduaneiro indicado pelo fornecedor, para as providências de despacho e liberação de bens. 

 

12.2. CONTRATADA 

12.2.1. A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as exigências mínimas deste Edital e entregar o 

objeto, de primeira qualidade, atendendo as condições e qualidades estipuladas. 

12.2.2. Será de responsabilidade da vencedora, todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com 

tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidam ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o 

objeto adjudicado. 

12.2.3. Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 

contratação. 

12.2.4.  A CONTRATADA deve proporcionar à equipe de fiscalização designada pelo CONTRATANTE, 

condições para o acompanhamento das etapas de fabricação/montagem dos diversos componentes da 

viatura e verificação dos equipamentos acessórios. 

12.2.5.  A CONTRATADA deverá executar o objeto no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da 

publicação do extrato do contrato em diário oficial do Estado e abertura da carta de crédito no caso de 

compra internacional. O prazo de execução poderá ser prorrogado, mediante solicitação prévia do 

fornecedor com suas respectivas justificativas e consequente aceite do CONTRATANTE. 

 

13. EXECUÇÃO DO OBJETO 

13.1. A entrega dos materiais encerrar-se-á no prazo máximo de 12 (doze) meses contados a partir da 

outorga do contrato pelo Procurador do Estado Chefe da Advocacia Setorial e eficácia a partir da publicação 

do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás  e abertura da Carta de Crédito, se for de 

origem estrangeira.  

13.2. O CONTRATANTE emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo e restar 

constatado ter a CONTRATADA cumprida suas obrigações e estar o objeto em condições de recebimento. 

13.3. Na entrega não será aceita troca de marca ofertada na proposta.  

13.4. O recebimento por parte do CONTRATANTE observará o estabelecido abaixo: 

13.5. Recebimento provisório: o objeto será recebido provisoriamente no prazo de 03 (três) dias a contar 

da entrega do objeto em Fábrica, mediante termo circunstanciado, para efeito de verificação da 
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conformidade do objeto com suas especificações de acordo com este Termo de Referência e a proposta da 

empresa vencedora. Será lavrado o Termo de Aceite Provisório autorizando o embarque do objeto, se for de 

origem de processo de compra internacional – ANEXO C. 

13.6. Recebimento definitivo: o objeto será recebido definitivamente no prazo de 10 (dez) dias contados 

a partir da data de entrega do produto nas dependências do CBMGO, que após verificação da qualidade 

(adequação às especificações técnicas, constantes no Termo de Referência), da quantidade e da garantia 

do material, e após o aceite, a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento.  

13.7. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não 

configura o recebimento definitivo dos equipamentos; 

13.8. No ato do recebimento antes do embarque do objeto, caso o material apresentado não estiver em 

conformidade com este Termo de Referência, o item será recusado total ou parcialmente conforme o caso. 

13.9. O recebimento definitivo do objeto, não exclui a responsabilidade da empresa quanto aos vícios 

ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pelo CONTRATANTE, nos termos do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 

13.10. Frete incluso no valor dos veículos, devendo a empresa CONTRATADA entregar os veículos no 

endereço fornecido pelo CONTRATANTE.  

13.11. Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes. 

13.12. O objeto deverá ser fornecido, novo, sem uso. A entrega deverá ser feita pelo próprio fabricante ou 

por seus representantes devidamente autorizados. 

13.13. Caso o bem apresentado não atenda às especificações técnicas do objeto licitado, poderá o 

CBMGO rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a empresa CONTRATADA a providenciar a 

substituição ou reparação dos bens não aceitos no prazo de 60 (sessenta) dias. 

13.14. A empresa proponente/implementadora deverá submeter ao CONTRATANTE (preposto da 

Administração) para aprovação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após publicação do extrato do contrato, 

o projeto executivo detalhando no mínimo: a) Vistas gerais da viatura e encarroçamento; b) Projeto do 

quadro auxiliar c) Layout do esquema hidráulico; d) Projeto das válvulas do sistema hidráulico da viatura e 

seus respectivos itens construtivos e) Layout do esquema elétrico; f) Cálculo de distribuição de peso; g) 

Cálculo de Relação peso potência; h) Projeto das estruturas de compartimentação, i) Projeto do Painel de 

Comando e Instrumentos, j) Projeto do elevador, e demais detalhes do veículo tipo Autoescada. 

13.15. Após a entrega, deverá ser realizada revisão de entrega do chassi e da superestrutura pelo 

fabricante ou por seus representantes devidamente autorizados. 

13.16. As empresas participantes do certame que necessitarem de maiores esclarecimentos a respeito 

dos objetos poderão entrar em contato com o Departamento de Especificações e Orçamentos DECOR/CAL 

pelos telefones (62) 3201-6387. 

 

14. DO CONTRATO 

14.1. O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, sem prejuízo a garantia preestabelecida neste 

Termo de Referência, e sua gestão ficará a cargo de um representante da Administração especialmente 

designado pelo CONTRATANTE, em atendimento ao art. 67 da lei 8.666/93; 

14.2. É facultada a substituição do contrato por outro instrumento hábil, a critério da Administração e 

independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens 

adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme art. 62, §4º, 

da Lei 8.666/93; 

 

15. CONSIDERAÇÕES AO REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás será o Órgão Gerenciador responsável pela 

condução do conjunto de procedimentos do certame para Registro de Preços e gerenciamento da Ata de 

Registro de Preços dele decorrente; 

15.2. A gestão da Ata de Registro de Preços ficará a cargo do servidor designado para tal, nos termos 

do § 4º do art. 3º do Decreto Estadual 7437/2011; 
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15.3. A Ata de Registro de Preços terá vigência a partir da data da publicação de seu extrato no Diário 

Oficial do Estado de Goiás, pelo prazo de 01 (um) ano; 

15.4. Após assinatura da Ata de Registro de Preços, em momento oportuno e conveniente, cada Órgão 

Participante poderá solicitar autorização ao Órgão Gerenciador da Ata para proceder à abertura de 

processo administrativo para efetivação da aquisição/ contratação. 

 

16. DAS CONDIÇÕES APLICÁVEIS NO CASO DE IMPORTAÇÃO OU DE BEM IMPORTADO 

16.1. A CONTRATADA estrangeira, no caso de equipamento/material importado, será responsável pelo 

processo de importação e despacho aduaneiro, devendo realizar as operações de desembaraço aduaneiro 

e nacionalização de acordo com a regulamentação brasileira, sendo que: 

16.1.1. O importador será: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, com objeto destinado a órgão 

de Segurança Pública, ou o órgão Contratante considerando o Registro de Preço. 

16.1.2. O procurador outorgado responderá integralmente quanto aos atos praticados no processo de 

importação, configurando a CONTRATADA como solidária sem reservas na responsabilização 

administrativa, civil e criminal. 

16.1.3. A CONTRATADA ou seu representante legal no Brasil responsabilizar-se-á por todas as 

operações e informações referentes ao desembaraço aduaneiro, inclusive quanto à adequada classificação 

na Nomenclatura Comum do Mercosul/Tarifa Externa Comum (NCM/TEC), com o respectivo destaque. 

16.1.4. As condições de importação devem seguir as mesmas exigências estabelecidas na proposta de 

preços, conforme descrito neste termo de referência. 

16.1.5. A Licença de Importação – LI para o objeto desta licitação é sujeita a licenciamento não-

automático, com base nas isenções fiscais e parafiscais concedidas, com objeto destinado a órgão de 

Segurança Pública. 

16.1.5.1. A CONTRATADA ou seu representante legal no Brasil deverá promover as ações necessárias 

para atendimento às diligências e exigências estabelecidas pela Secretaria de Controle Externo – SECEX, 

do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, ou pelos órgãos anuentes da 

Licença de Importação, bem como promover a gestão junto aos órgãos de comércio exterior para 

otimização do trâmite de importação. 

16.1.6. A CONTRATADA ou seu responsável legal no Brasil será responsável por toda movimentação de 

carga em relação ao cumprimento do objeto, devendo estabelecer os quesitos de consolidação e modal. 

16.1.7. O transporte deverá atender à legislação brasileira, inclusive o previsto pelo Decreto nº 

6.759/2009. 

16.1.8. As cargas embaladas, consolidadas ou não, deverão estar conforme a respectiva lista de 

conteúdo (Packing List). 

 

17. DO PAGAMENTO  

17.1. O Pagamento será realizado de acordo com as Normas de Execução Orçamentária e Financeira, 

Lei nº 4.320, de 1964, e no que couber, com as diretrizes da Política Monetária e do Comércio Exterior, 

após apresentação das faturas, considerando-se especialmente o atendimento ao disposto pelo caput e §3º 

do art. 42 da Lei nº 8.666, de 1993, a Lei nº 10.192, de 2001, c/c Decreto-lei nº 857, de 1969, na seguinte 

forma: 

17.1.1. Para o caso de proposta de preços em moeda brasileira (Real), o pagamento será efetuado 

por meio de crédito em conta corrente do favorecido, exclusivamente, em Instituição Bancária contratada 

para centralizar a movimentação financeira do Poder Executivo Estadual (Caixa Econômica Federal), em 

atenção ao disposto no art. 4º da Lei estadual n. 18.364, de 10 de janeiro de 2014 em moeda corrente 

nacional (reais), em até 30 (trinta) dias, contados da data de liquidação da(s) nota(s) fiscal(ais) faturada(s). 

O pagamento da(s) nota(s) fiscal(ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento 

previstos no edital. 

17.1.2. Para o caso de proposta de preços em moeda estrangeira (Dólares Americanos ou Euros), o 

pagamento será efetuado por meio de Carta de Crédito Internacional emitida pelo Banco do Brasil S/A e 

garantida por banco de primeira linha indicado pelo licitante, nos termos da legislação em vigor, cuja 
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validade corresponderá ao decurso de prazo até o recebimento definitivo e sua liberação para pagamento 

ocorrerá mediante comunicação a ser feita ao Banco emissor, depois de lavrado o Termo de Recebimento 

Definitivo pelo CBMGO. 

 

18. DOS ANEXOS 

18.1. ANEXO A - ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS 

18.2. ANEXO B - TERMO DE ACEITE DO CHASSI 

18.3. ANEXO C - TERMO DE ACEITE PROVISÒRIO DA AUTOESCADA 

 

 

 

Goiânia, 19 de maio de 2016. 

 

 

 

Frederico Magalhães Guerra – 1º Ten QOC BM 

Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos – DECOR 
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ANEXO A – ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS 

 

 

ITEM 3 - VIATURA TIPO AUTOESCADA COM CESTO E 60 M DE ALTURA DE OPERAҪÃO, 

EQUIPADA COM ELEVADOR DE RESGATE 

 

I. OBJETO 

Veículo especial destinado a salvamento e apoio ao combate a incêndio, 6x4, tipo Autoescada Mecânica 

(AEM), com alcance vertical mínimo de 60 metros, com câmbio automático, cesto e elevador. A viatura 

deverá possuir certificado que ateste o atendimento aos requisitos estabelecidos nas últimas edições 

vigentes das normas harmonizadas EN 14043 versão 2014, EN ISO 13849 versão 2008 e EN 61000-6-2 

versão 2006. 

 

II. REQUISITOS GERAIS 

A construção de todo o veículo: cabine, chassi e superestrutura (implementos) deverá atender ao serviço 

específico de Bombeiros, com a robustez bastante para se adequar à legislação brasileira referente a 

combustíveis e emissão de poluentes em vigor no momento da entrega das viaturas. Chassi e 

implementos novos, ano/modelo (zero quilômetro) – correspondente ao ano da assinatura do contrato ou 

versão superior. 

 

III. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

1. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

A viatura Autoescada Mecânica – AEM deverá atender às normas EN 14043 versão 2014, EN ISO 13849 

versão 2008 e EN 61000-6-2 versão 2006 e especificações neste Termo de Referência. 

 

2. DIMENSÕES E ÂNGULOS DE ENTRADA E SAÍDA 

A viatura deverá ter as seguintes dimensões: 

2.1. Altura total em posição de deslocamento (máxima) – 4.000 mm 

2.2. Comprimento total chassi e estrutura (máximo) – 12.900 mm; 

2.3. Ângulo de entrada (frente do veículo) – mínimo 15 graus; 

2.4. Ângulo de saída (atrás do veículo) – mínimo 12 graus; 

 

3. ALTURA DE TRABALHO 

3.1 A escada deverá atingir altura mínima de 60 metros de altura de operação. 

 

4. DA ESTRUTURA DO CHASSI 

4.1. O veículo deverá ser construído de acordo com as especificações do fabricante do chassi. 

4.2. O Peso Bruto Total (PBT) deverá ser igual ou superior a 26.000 kg, com chassi 6x4; 

4.3. Após a implementação, o peso bruto total com a viatura totalmente carregada (com guarnição, 

agentes extintores e equipamentos descritos neste edital) não poderá exceder a 90% do tecnicamente 

admissível. 

4.4. Deverão existir “peitos de aço” para proteção dos sistemas próximos ao solo. Os locais dos peitos de 

aço deverão ser determinados no projeto do protótipo. 

4.5. Os materiais da estrutura do chassi deverão ter resistência suficiente para garantir a durabilidade 

do chassi considerando os esforços sob regime severo, característicos das atividades operacionais a que o 

veículo se destina. 

 

5. SOBRE CHASSI 

5.1. Deverá ser concebida uma estrutura para receber os esforços provenientes do encarroçamento, 

denominado sobre chassi. 

5.2. O sobre chassi deverá permitir a perfeita adequação da superestrutura ao chassi, evitando que se 
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transfiram esforços gerados pelo chassi ao equipamento de maneira incorreta e vice-versa. Deverá 

ser instalado um quadro auxiliar sobre as longarinas do chassi. 

5.3. O quadro auxiliar deverá ser fabricado segundo as orientações técnicas e as diretrizes para 

encarroçamento do veículo recomendadas pelo fabricante do chassi. Deverá ser do tipo adequado para 

absorver movimentos de torção e flexão, com adequação da superestrutura ao chassi para evitar 

transferência de esforços gerados pelo c chassi ao equipamento (ou vice-versa) de maneira incorreta. 

 

6. DOS EIXOS E SUSPENSÕES DIANTEIROS E TRASEIROS 

6.1. Os eixos dianteiros e traseiros deverão estar dimensionados para suportar todos os esforços 

provenientes do encarroçamento, materiais, equipamentos e condução nas ruas do Estado do Goiás.  

6.2. Cada eixo traseiro deverá possuir suspensão com capacidade de, no mínimo, 9.000 kg. 

6.3. Os eixos dianteiro e traseiro deverão possuir amortecedores telescópicos e barra estabilizadora. 

6.4.  O primeiro eixo traseiro deverá possuir barra de torção. 

 

7. DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E PNEUS 

7.1. A suspensão dianteira e traseira deverá possuir molas parabólicas, com capacidade  de  carga  

compatível  com  os esforços da viatura. 

7.2. Os pneus deverão ser novos (admitindo-se o deslocamento por terra da implementadora ao porto e do 

porto ao local de entrega).  

7.3. Os pneus e aros deverão ter similares no mercado brasileiro. 

7.4. Deverá haver pneu reserva (estepe) montado na viatura com as mesmas características dos demais 

pneus. 

7.5. Roda e pneu sobressalente montado e fixado na parte traseira inferior do implemento utilizando o seu 

principio de retirada original do chassi; 

7.6. Deverá possuir calibrador automático de pneus para monitoramento e manutenção da pressão do 

rodo-calibrador. Será dotado de pneus novos, tipo radial. 

7.7. Todas as rodas deverão possuir calotas cromadas originais de fábrica.  

7.8. O fornecedor deverá emitir um certificado final de fabricação com PBT e PBTC, numa placa 

permanentemente fixada à viatura. 

 

8. PÁRA-LAMAS 

8.1. Deverá ser instalado atrás das rodas dianteiras e traseiras. 

 

9. DO SISTEMA DE FRENAGEM (ABS) 

9.1. Deverá ser fornecido um sistema de antitravamento dos freios, do tipo ABS (Anti-lock Breaking 

System). 

 

10. DO SISTEMA EBS 

10.1. A viatura deverá possuir um sistema de freio eletrônico tipo EBS (Eletronic Brake System) de modo 

a garantir uma boa frenagem em todas as condições, este sistema deverá também evitar que o bloqueio 

de diferencial seja acionado caso as rodas tenham velocidades diferentes 

 

11. DO SISTEMA DE FREIOS 

11.1. O sistema de freios deverá apresentar as seguintes características: 

a) Válvula de pedal recoberta com superfície antiderrapante. 

b) Informações do sistema de freios no painel da viatura. 

b) Falha no sistema ABS.  

c) Sistema de freio de estacionamento. 

d) Luz indicadora de freio de estacionamento e de acionamento do freio motor no painel da cabine. 

e) Freios a disco no eixo dianteiro e a disco ou a tambor no eixo traseiro. 
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12. CONTROLE DE DESGASTE DAS PASTILHAS DE FREIO 

12.1. A viatura deverá possuir um sistema que avise ao condutor sobre de desgaste das pastilhas de freio. 

 

13. FREIO MOTOR 

13.1. Deverá ser instalado, um sistema de freios auxiliares, do tipo freio motor, com controle instalado no 

painel, para auxiliar os procedimentos de frenagem. 

 

14. DO MOTOR 

14.1. O motor deverá ser do tipo turbo alimentado a diesel, possuir controle de injeção eletrônica de 

combustível, no mínimo seis cilindros, com potência igual ou superior a 360 HP, e torque igual ou superior a 

2.000 Nm. 

14.2. O motor deverá estar de acordo com as normas brasileiras de emissão de poluentes em vigor no 

momento da entrega das viaturas, PROCONVE P-7 (Fase 7) – equivalente ao EURO V - e adaptado ao 

DIESEL padrão brasileiro S-10. Em nenhuma hipótese serão aceitos motores EURO III ou EURO IV. 

14.3. O sistema de gerenciamento eletrônico do motor da viatura deverá reconhecer os equipamentos 

que serão instalados nesta viatura, sem prejuízo de funcionalidade de ambas as partes. 

14.4. A instalação do conjunto motor-transmissão-superestrutura deverá atender às recomendações de 

instalação dos fabricantes do motor e da transmissão para serviços severos a que são submetidas.  

14.5. Deverão ser instalados, no mínimo, os seguintes equipamentos padrão no motor:  

a) Filtro de ar.  

b) Governador de limitação de velocidade.  

c) Filtro com aditivo para o sistema de refrigeração.  

d) Filtro de óleo do tipo vazão total.  

e) Motor de partida.  

f) Turbo compressor.  

g) Intercooler.  

h) Saída do escapamento localizada atrás da roda dianteira. Deverá ser previsto um defletor de calor.  

i) Separador de água do diesel, com caixa de limpeza tipo rosqueável, luz tipo LED indicadora e alarme 

sonoro no painel, para indicar a presença de água no combustível.  

j) Deverá possuir um protetor conhecido como “peito de aço” com função de proteção do cárter do motor. 

Este deverá ser fixado por meio de parafusos para retirada no momento da manutenção.  

 

15. DO SISTEMA DE DESCARGA 

15.1. O escapamento deverá ter um diâmetro compatível com a utilização do veículo. 

15.2. A tubulação deverá sair atrás das rodas dianteiras e deverá possuir uma altura mínima em relação ao 

solo de 300 mm para evitar avarias em terrenos acidentados típicos de algumas regiões do estado do 

Goiás.  

15.3. Um escudo defletor de calor também deverá ser fornecido no escapamento. 

 

16. DO RADIADOR 

16.1. O radiador deverá ser montado de maneira a prevenir o surgimento de vazamentos, causados pela 

trepidação ou deformação, quando a viatura operar em terreno irregular. 

16.2. A capacidade do sistema de arrefecimento deverá atender as exigências especificadas pelo 

fabricante do motor, sob as condições de operação em serviço severo da viatura. 

16.3. O sistema de refrigeração e arrefecimento do motor deverá ser dimensionado de modo a manter a 

temperatura do motor abaixo do limite máximo especificado pelo fabricante, para todas as condições de 

operação da viatura. 

16.4. Deverão ser instalados indicadores visíveis da posição do motorista, que alertem acerca de alta 

temperatura do motor e baixa pressão do óleo do motor. 

16.5. O núcleo do radiador deverá ser compatível com as soluções e aditivos compatíveis com o mercado 

comercial brasileiro. 
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16.6. O radiador deverá conter tampa de alívio de pressão e recipiente de expansão para abastecimento e 

inspeção “in loco” do nível do líquido de arrefecimento  

 

17. DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 

17.1. O veículo deverá ter tanque de combustível com, no mínimo, 150 litros de capacidade. 

17.2. O reservatório deverá ser construído em termoplástico, alumínio ou aço inoxidável e deverá contar 

com válvula de dreno e tubo de ventilação.  

17.3. A tampa do tanque devera ter um fechamento através de chaves e dispor de filtro para evitar a 

entrada de sujeira.  

 

18. DA TRANSMISSÃO 

18.1. A transmissão deverá ser automática, com controle de velocidade, conversor de torque e 

gerenciamento eletrônico, com medidor de temperatura e alarme no painel da cabine. 

18.2. O sistema de mudanças deverá ser instalado do lado direito, junto ao condutor e possuir 

identificação no painel. 

18.3. Deverá possuir tomada de força PTO (Power Take Off), para transmitir a potência e torque 

necessários para acionar a bomba hidráulica para a operação da escada. 

18.4. A caixa de marchas deverá contar com, no mínimo, seis velocidades, com construção adequada às 

necessidades da viatura em uso severo nas operações de bombeiros. 

18.5. A caixa de câmbio devera ser original de fábrica e instalada na linha de montagem do fabricante do 

chassi. 

 

19. CALÇOS DE RODAS 

19.1. A viatura deverá possuir dois calços de rodas, em alumínio, montados em locais acessíveis. Tais 

calços deverão ter a função de manter a viatura totalmente parada em solo liso, com inclinação de até 20%, 

com a transmissão em neutro e com o freio de estacionamento desengrenado. 

 

20. DOS PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO 

20.1. A altura dos para-choques dianteiros e traseiros deverá estar de acordo com o estabelecido pelo 

CONTRAN. Caso seja necessário deverá ser instalado um para-choque traseiro articulado. 

20.2. Duas estruturas de aço, destinadas a reboque, deverão ser instaladas sob os para-choques 

dianteiros e atreladas à estrutura principal. 

20.3. As estruturas destinadas a reboque deverão suportar uma carga alinhada de arraste necessária 

para movimentar a viatura. 

20.4. O para-choque dianteiro deverá possibilitar que uma pessoa suba para alcançar as partes superiores 

frontais da cabine. Caso o para-choque não possibilite esta subida (por conter partes plásticas, por 

exemplo), deverá existir uma plataforma retrátil para tal finalidade. 

 

21. DA CABINE 

21.1. A cabine deverá ser simples, original de fábrica (linha de montagem da fábrica), fabricada pelo 

construtor do chassi e construída de acordo com as normas de segurança. 

21.2. O número de assentos na cabine do veículo deverá ser para três ocupantes (o condutor + 2 

pessoas). 

21.3. A altura total da viatura não poderá ultrapassar a 4.000 mm. 

21.4. A cabine deverá ser metálica, com tratamento antiferrugem, antirruído e térmico. 

21.5. As portas deverão ser equipadas com vidros de acionamento elétrico e possuir abertura de, no 

mínimo, 70º. 

21.6. A cabine da viatura deverá ter isolamento térmico e acústico em relação ao compartimento do motor. 

21.7. Todos os controles e interruptores operados pelo motorista, com a viatura em movimento, 

deverão estar convenientemente ao seu alcance. 

21.8. Deverá ser fornecida uma tomada elétrica de 12v (tipo acendedor de cigarros). 
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21.9. Os seguintes instrumentos, controles/indicadores luminosos deverão ser instalados na cabine e 

deverão ser claramente identificáveis e visíveis pelo motorista quando sentado: 

1) Indicador de falha no sistema ABS; 

2) Indicador de falha no sistema Eletrônico de Freios; 

3) Indicador de Cabine não travada; 

4) Indicador de portas abertas; 

5) Indicador de carga da bateria; 

7) Indicador de temperatura elevada do motor; 

8) Indicador da pressão do óleo do motor; 

9) Indicador do circuito de freio frontal; 

10) Indicador de circuito de freio traseiro; 

11) Indicador de marcha; 

12) indicador de voltagem da bateria 

13) Indicador de indicador de nível de óleo; 

14) Indicador de temperatura do motor; 

15) Indicador de filtro de ar entupido; 

16) Indicador de filtro de combustível entupido; 

17) Indicador de filtro de óleo do motor entupido; 

18) Indicador de água no pré-filtro; 

19)  indicador de desgaste nas pastilhas de freio; 

20)  Marcador de nível de combustível com sinal luminoso de combustível na reserva; 

21)  Lâmpada piloto de Tomada de Força engatada/desengatada; 

22) Interruptores de sirenes e luzes de advertência; 

23) Luz indicadora de compartimentos abertos; 

24) Luzes de direção (pisca); 

25) Luzes dos faróis - interruptor; 

26) Velocímetro. 

27) Controle do sinalizador luminoso; 

28) Controle da sirene; 

29) Controle do ar condicionado; 

30) Monitor colorido de LCD, para informações eletrônicas e gerador de imagens da(s) câmera(s) de ré.  

 

21.10. A cabine deverá ser avançada e basculante: 

a) O sistema de elevação da cabine deverá ser interligado ao freio de estacionamento.  

b) O mecanismo de inclinação da cabine estará ativo somente quando o freio de estacionamento estiver 

acionado.  

c) Deverá haver um dispositivo manual para movimentação da cabine, caso ocorra avaria no sistema 

elétrico ou hidráulico principal.  

d) A cabine deverá ser bloqueada por um mecanismo automático de gancho de molas que atue 

automaticamente depois que a cabine for baixada.  

e) Os cilindros hidráulicos deverão ser equipados com válvulas que protejam a cabine de uma descida 

acidental.  

f) Sistemas de segurança deverão impedir o basculamento da cabine quando o veículo estiver em 

movimento e uma luz de alerta no painel do condutor deverá indicar o não travamento da cabine.  

g) A cabine deverá ser travada, no mínimo, em dois pontos.  

h) O sistema deverá ser acionado hidraulicamente para a liberação das travas, quando se desejar elevar 

a cabine.  

i) Quando a cabine estiver completamente baixada e o sistema de pressão for aliviado, as molas que 

travam os mecanismos retornarão à posição fechada e trancada.  

21.11.  Deverá possuir sistema de partida do motor acessível quando a cabine estiver basculada. 

21.12.  O reservatório de água deverá ser preenchido sem levantar ou movimentar a cabine. 
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21.13.  Acima dos para-brisas deverão ser instalados dois protetores solares, tipo quebra-sol interno, 

um em cada lado. 

21.14.  Os limpadores de para-brisas deverão ser controlados eletricamente. 

21.15.  Deverá existir ajuste de velocidade do limpador de para-brisas. 

21.16.  Cada limpador deverá ser equipado com um esguicho de água e controle de acionamento. 

21.17.  Deverá ser previsto um porta-luvas em frente ao chefe da viatura. 

21.18.  A cabine deverá possuir todos os equipamentos de sinalização áudio visual tais como: sirenes, 

luzes e demais acessórios característicos das atividades de bombeiros. 

21.19. Equipamentos obrigatórios legalmente exigidos, tais como jogo de ferramentas para troca de pneus, 

extintor de pó químico seco ABC, triângulo de sinalização e demais equipamentos; 

21.20. Os acessórios deverão atender as exigências do CONTRAN (quando se aplicar). Painel de 

instrumentos, freios, embreagem, velocímetro, eixos, rodas e pneus, sistema elétrico, tanque de 

combustível originais do veículo. 

21.21. Todas as informações gravadas nos componentes do chassi deverão estar em unidades do sistema 

métrico (ex. km/h e ºC), à exceção da unidade relativa à pressão que deverá vir expressa em libras-

força/polegada quadrada ou bar. 

 

22. DO SISTEMA DE DIREÇÃO E VOLANTE DO CONDUTOR 

22.1. A direção deverá ser do tipo assistida hidraulicamente por bomba de pressão de óleo com controle 

de vazão e pressão integral, tipo serviço pesado. 

22.2. O volante deverá ser original de fábrica, com ajuste de profundidade e inclinação. 

22.3. O volante deverá estar do lado esquerdo da cabine. 

 

23. PISO DA CABINE 

23.1. O piso da cabine deverá ser coberto com material antirruído, originais de fábrica. 

 

24. DOS ESPELHOS RETROVISORES 

24.1. Os espelhos retrovisores deverão ser amplos e possuírem espelhos auxiliares convexos. 

24.2. Unicamente no lado direito da viatura deverá ser instalado, além dos espelhos retrovisores, um 

espelho de meio-fio. 

 

25. AR CONDICIONADO 

25.1. Deverá ser instalado na cabine um sistema de ar condicionado, original de fábrica, adequado às 

dimensões da cabine. 

25.2. O aparelho deverá ser controlado por um único painel de controle eletrônico, com ajustes de 

temperatura e velocidade do ventilador. 

 

26. DOS ASSENTOS 

26.1. Os assentos deverão possuir cintos de segurança de três pontos  

26.2. Os assentos deverão possuir encostos de cabeça. 

26.3. O assento do condutor deverá ser pneumático e possuir ajuste horizontal e ajuste de altura.  

 

27. DO SISTEMA DE BATERIA 

27.1. Deverá ser fornecido um sistema composto por, no mínimo, duas baterias de 12 volts com 

capacidade de 170 Ah cada. 

27.2. As baterias deverão ser instaladas em compartimentos devidamente ventilados e usar cabos de 

ligação do tipo serviço pesado com terminais recobertos com material anticorrosivo. 

27.3. A cobertura das baterias deverá ser disposta de maneira que evite o acúmulo de água. 

27.4. Uma luz indicadora deverá ser posicionada no painel de instrumentos, para notificar o condutor 

sobre a situação do sistema da bateria. 

27.5. As baterias deverão ser acessadas sem o basculamento da cabine. 
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27.6. Deverá ser instalado um botão tipo chave geral para acionamento do circuito de baterias de lado de 

fora da cabine.  

 

28. DO ALTERNADOR E CARREGADOR DE BATERIA 

28.1. Deverá ser instalado alternador com capacidade mínima de 90 A 28 V para alimentação de todo o 

sistema. Este alternador deverá ser totalmente compatível com toda a demanda elétrica da viatura. 

28.2. Deverá ser fornecido um carregador de baterias, com sistema de carregamento automático, quando 

ligado na rede elétrica e cujo plugue seja ejetado automaticamente no momento da partida da viatura. Este 

dispositivo deverá conter um cabo para conexão, padrão brasileiro, na rede elétrica de 220VAC. Este 

sistema deverá estar em conformidade com a Norma 2006/95/EG.  

 

29. DO SISTEMA DE CAMERA E ALARME PARA MARCHA A RÉ 

29.1. Um alarme sonoro deverá ser instalado quando o caminhão for deslocado em marcha ré. 

29.2. Deverá haver um sistema com uma ou mais câmeras, com monitor instalado no painel de 

instrumentos do condutor que possibilite, no mínimo, visão traseira para o condutor.  

29.3. O sistema incluirá um monitor colorido de LCD, que poderá funcionar em preto e branco no módulo de 

visão noturna.  

29.4. O sistema de visão traseira deverá ser ativado automaticamente quando acionada a marcha à ré.  

 

30. DA COMPARTIMENTAÇÃO 

30.1. Deverá ser construído em alumínio estrutural com espessura adequada aos serviços a que o 

veículo se destina.  

30.2. As dimensões e demais detalhamentos deverão ser adequados à acomodação dos equipamentos e 

materiais para uso no serviço de bombeiro.  

30.3. A viatura deverá possuir uma superestrutura traseira composta por seis compartimentos, sendo três 

em cada lado. 

30.4. Os dois primeiros compartimentos localizados logo atrás da cabine da viatura deverão acompanhar a 

altura desta. Estes compartimentos terão comunicação entre si “vazados”. As dimensões deverão ser 

compatíveis com a estrutura da viatura. Deverá possuir duas portas venezianas, uma de cada lado.  

30.5. Os demais compartimentos (dois em cada lateral) serão instalados na parte inferior da plataforma de 

operações da escada, um à frente e outro atrás do rodado traseiro. 

30.6. A plataforma de operações deverá ser construída em material antiderrapante e anticorrosivo de 

qualidade com resistência suficiente para suportar três pessoas por m2. 

30.7. O revestimento da estrutura deverá ser com chapas de alumínio com uma espessura mínima de 

2 mm e fixadas aos perfis por sistema de colagem. 

30.8. Todas as prateleiras internas deverão ser construídas em chapas e perfis de alumínio. 

30.9. As estruturas de alumínio deverão ser soldados por solda MIG ou parafusados. 

30.10. Deverá possuir 4 (quatro) luzes de cena em LED’s, sendo duas em cada lateral. 

 

31. PERSIANA DOS COMPARTIMENTOS 

31.1. Todas as portas dos compartimentos deverão ser em perfis de alumínio com cursor de 

deslizamento disposto verticalmente na estrutura. 

31.2. As persianas deverão ser dotadas de pega-mão de abertura na parte inferior e sua composição será 

em perfis lisos de alumínio com altura entre 28 mm e 34 mm para que possam ser enrolados sobre cilindro 

acumulador, localizado imediatamente após o final superior da cortina. 

31.3. As juntas laterais deverão resistir à entrada de pó e sujeira. 

31.4. O mecanismo de elevação deverá ser de material resistente à corrosão com travas de bloqueio e 

chaves que serão compatíveis com todas as portas.  Este mecanismo deverá ser localizado na parte inferior 

da porta. 

31.5. Deverá existir mecanismo automático de acendimento de luz no interior dos compartimentos com 

interruptor magnético sem contatos. 
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31.6. Deverá existir sinal de aviso no painel da cabine do condutor que avise quando houver 

compartimento aberto. 

 

32. DAS SUPERFÍCIES EXTERNAS PARA CIRCULAÇÃO DE MILITARES. 

32.1. Todas as superfícies externas deverão ser reforçadas, para circulação de bombeiros, com superfícies 

antiderrapantes em alumínio. 

32.2. Em todas as superfícies passíveis de trânsito pela guarnição serão utilizadas chapas de 

alumínio xadrez antiderrapante. 

 

33. DOS DEGRAUS E CORRIMÃOS 

33.1. Deverá possuir em ambos os lados degraus e corrimãos para acesso a plataforma de operações 

33.2. Os corrimãos deverão ser fabricados em alumínio anodizado, com diâmetro não inferior a 30 

mm e com nervuras para facilitar a pressão das mãos. 

 

34. CORPO DA ESCADA 

34.1. O corpo da escada deverá ser composto por 6 (seis) lances fabricados em aço com tratamento 

anticorrosivo ou alumínio. 

34.2. Os degraus da escada deverão possuir revestimento antiderrapante e termicamente isolado. 

34.3. O dispositivo de giro da escada deverá possibilitar que a escada possa girar 360 graus, para ambos 

os lados ilimitadamente. 

34.4. A altura lateral da interna da escada não deverá ser inferior a 380 mm. 

34.5. Cabos de extensão e retorno deverão ser duplos com dimensões compatíveis com o sistema. 

34.6. O ângulo de trabalho da articulação deve ser de no mínimo 75° positivo, para melhor aproveitamento 

da performance da escada obedecendo aos limites de segurança. 

34.7. O ângulo de trabalho da articulação deve ser de no mínimo 10° negativo, tendo em vista a amplitude 

operacional e a realização de salvamentos e resgates em locais como viadutos, pontes, marginal com canal 

de córregos, ocorrência comum nesses locais característicos da região metropolitana de Goiás.  

 

35. SISTEMA HIDRÁULICO 

35.1. Deverá ser de deslocamento variável acionado pelo próprio motor do veículo através de mecanismo 

auxiliar. 

35.2. O tanque de óleo deverá ter capacidade mínima para 120 litros e ser fixado em suporte auxiliar. 

35.3. Deverá possuir sistema de controle dependente da carga (sistema de detecção de carga). 

35.4. A válvula da bobina deverá ser controlada com precisão, para variação contínua da velocidade. 

35.5. A pressão do óleo deve ser realizada através da ativação e desativação de chave a ser acionada 

com o pé (pedal do tipo “homem morto”). 

35.6. Deverá possuir instalações de emergência de linha hidráulica em caso de falhas elétricas. 

35.7. Deverá possuir sistema backup para alimentar o sistema hidráulico no caso de falha no motor. 

35.7.1. A bomba elétrica deve ser alimentada por um gerador à combustão 220V independente, fixado na 

carroceria, ou sistema de igual, ou melhor, eficiência. 

35.7.2. O sistema deve permitir a realização, com segurança, de todas as operações hidráulicas 

relacionados a movimentação da escada e patolas de estabilização do veículo. 

 

36. SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO 

36.1. O sistema de estabilização deverá possuir 4 estabilizadores (patolas), sendo dois de cada lado. 

36.2. O sistema de estabilização deverá permitir o controle de extensão independente e variável de cada 

uma das patolas, para que a disposição das patolas possam ser adaptadas e otimizadas ao espaço 

existente no local de operação. 

36.2.1. O sistema de patolas deverá permitir a estabilização sob veículos estacionados nas ruas, situação 

essa extremamente importante uma vez que amplia a capacidade operacional da viatura, tendo em vista 

que essa situação (veículos estacionados na rua do sinistro) é corriqueira na maioria das ocorrências na 



 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO 

DEPARTAMENTO DE ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTOS - DECOR  

 
 

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR 
Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO - fone (062) 3201- 6387 

cbmgo.cal.decor@gmail.com 

 

 

19 

 
região metropolitana de Goiás.  

36.3. O sistema de estabilização deverá permitir a extensão das patolas de 3,5m até 5,3 m (admitida a 

variação de ±10% para os dois comprimentos) individualmente ou para todos os estabilizadores de uma só 

vez. 

36.4. Os limites de alcance de trabalho da escada deverão ser processados e continuamente adaptados 

automaticamente conforme o sistema de estabilização for estendido. 

36.5. O controle dos estabilizadores deverá ser localizado na traseira do veículo. 

36.6. O sistema de estabilização deverá permitir compensação de nível do solo de no mínimo 700 mm. 

Deverá possuir um sistema de nivelamento automático para inclinação do corpo de escada em relação ao 

nível do solo, permitindo que esta possa ser operada nivelada, mesmo com veiculo parado em desnível. 

36.7. Os estabilizadores devem ser hidraulicamente estendidos e monitorados através de sensores de 

pressão próprios, sendo seu monitoramento total e contínuo deverá ser através do contato com o solo. 

36.8. A escada deverá ter um sistema de estabilização dos lances da escada contra oscilações 

provocadas pelo vento, controlado eletronicamente, por computador. 

35.9. O sistema de estabilização deve permitir que as rodas permaneçam em contato com o solo para dar 

mais segurança a operação em aclives/declives, inclinações laterais e superfícies molhadas. 

 

37. PAINEL DE CONTROLE CENTRAL 

37.1. Os movimentos da escada deverão ser controlados por meio de estação central de controle, que 

deverá ter prioridade sobre o sistema de controle do cesto. 

37.2. A estação central deverá estar localizada junto ao assento do operador com dois comandos para 

extensão / retração e elevação / inclinação e rotação à esquerda e direita. 

37.3. A estação de controle principal deverá possuir assento do operador localizado no lado esquerdo 

da mesa giratória. A estação com assento não deverá causar desconforto ou problemas ergonômicos ao 

operador durante a operação, conforme preceitua a NR-17 do MTE Brasil.  

37.4. Para liberação da escada deverá possuir dispositivo acionado pelo pé (tipo “homem morto”). 

37.5. O painel de controle deverá possuir tela colorida e giratória, com valores de peso e alavanca para 

operação em caso de emergência. 

37.6. Devera possuir um dispositivo para proteção do painel de controle da ação de chuva, sol e 

intempéries. 

37.7. O painel deverá possuir indicadores de partida/parada do motor, iluminação ligada/desligada, 

degraus alinhados, ajuste lateral automático ligado/desligado e interruptor de parada de emergência com 

bloqueio. 

37.8. Os programas do menu deverão ser acionados através de teclas para: 

a) Botão para sistema de interfone entre o cesto de resgate e o assento da estação de controle; 

b) Controle do volume; 

37.9. O assento do operador deverá permitir com facilidade a visão do operador ao topo da escada, de 

maneira a não causar problemas ergonômicos e desconforto ao operador durante a operação. 

 

38. SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO COM DISPLAY EM TELA COLORIDA 

38.1. Deverá controlar e monitorar todos os movimentos da escada e seus dispositivos de segurança. 

38.2. Todas as funções importantes devem ser sistematicamente monitoradas por computadores dotados 

de dispositivos de segurança de duas CPUs. 

38.3. Deverá informar ao operador por meio de uma tela digital a altura e angulação da escada. 

38.4. O sistema deverá ser equipado com sistema de diagnóstico remoto através de interfaces 

apropriadas. 

38.5. Todas as oscilações da escada deverão ser estabilizadas ou ativamente diminuídas através de 

sistemas eletrônicos. 

38.6. Todos os movimentos da escada deverão ser automaticamente desligados quando atingirem limite 

operacional e um indicador visual deverá aparecer no diagrama do painel de controle. 

38.7. Caso haja mau funcionamento dos dispositivos de segurança, a escada deverá permanecer com 



 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO 

DEPARTAMENTO DE ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTOS - DECOR  

 
 

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR 
Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO - fone (062) 3201- 6387 

cbmgo.cal.decor@gmail.com 

 

 

20 

 
capacidade total de funcionamento, porém deverá retornar automaticamente a área máxima possível de 

operação. 

 

39. SISTEMA DE NIVELAMENTO 

39.1. O sistema de nivelamento deverá ser automático para posicionamento da mesa de giro ou da 

estrutura da escada de no mínimo 8 graus, inclusive durante a operação de giro de 360 graus. 

39.2. Este sistema de nivelamento deverá permitir o retorno automático à posição original para o 

estabelecimento (retorno a posição de transporte) da escada. 

39.3. O sistema de nivelamento deverá possuir um sistema de memória, de maneira a gravar e 

reproduzir uma sequência de movimentos da escada, sem a necessidade do operador refazer uma 

operação realizada anteriormente. 

39.3.1. Sistema piloto automático (controle de memória, memória automática de movimentos para regate, 

memoriza e repete movimentos da escada automaticamente) utilizado nas ações de resgate objetivando 

segurança e velocidade. 

 

40. INDICADOR DE CARGA 

40.1. O indicador de carga da escada deverá ser medido por calibradores de tensão e processados por 

computador da viatura. 

40.2. Se a escada estiver com sobrepeso, o condutor será avisado por um sinal sonoro de 

advertência e os movimentos deverão ser interrompidos. 

40.3. Em caso de ruptura de alguma tubulação hidráulica, os cilindros deverão ser travados através de 

válvulas controláveis e também por dispositivos de segurança. 

40.4. Deverá possuir freios hidráulicos no guincho de extensão e na engrenagem de rotação para 

manutenção da escada em posição de operação. 

 

41. CESTO DE RESGATE 

41.1. Deverá ser permanentemente fixa ao topo da escada.  

41.2. Deverá possuir sistema automático de posicionamento para trafegar e quando for ativado o sistema 

de estabilização (sapatas) o cesto deverá se posicionar automaticamente na posição de trabalho, permitindo 

a operação do cesto imediatamente após a estabilização da escada. 

41.3. O cesto de resgate deverá possuir capacidade para, no mínimo, 300 kg.  

41.4. O cesto de resgate deverá possuir estação de controle no centro do cesto de resgate sendo a tela 

do display em LCD, para exibição das condições de operação e do diagrama da área de proteção. 

41.5. O cesto de resgate deverá possuir elementos operacionais idênticos ao painel de controle central. 

41.6. O cesto de resgate deverá possuir botões para degraus nivelados com luz piloto, ajuste lateral 

lidado/desligado com luz piloto, operação restrita ao cesto com luz piloto, motor ligado/desligado, iluminação 

ligada/desligada. 

41.7. Todos os dispositivos de segurança devem ser válidos para operação a partir do cesto. 

41.8. A cesta deve possuir sistema de prevenção contra impactos monitorados por sensores.  

41.9. A velocidade máxima de operação também deverá ser possível no cesto. 

41.10. O cesto de resgate deverá ser equipado com: 

41.10. 1. 2 (dois) suportes, no mínimo, para montagem de equipamentos especiais (holofotes, suporte para 

maca, etc.); 

41.10. 2. Deverá possuir canhão monitor de acionamento elétrico embutido no cesto de resgate de modo a 

não aumentar o comprimento do veículo durante o deslocamento: 

a) Deverá ser instalado no cesto de resgate e possibilitar uma vazão de 1.500 lpm (litros por minuto) a uma 

pressão de 8 bar.  

b) Deverá ser projetado para ser utilizado com espuma ou água.  

c) Deverá possuir um requinte para utilização de espuma de alta expansão, proveniente do sistema de 

espuma.  

d) As tubulações deverão possuir válvulas de retenção para evitar o retorno do fluxo.  
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e) Deverá possuir controle remoto com fio e sem fio com objetivo de operação distante da viatura.  

f) Deverá possuir esguicho regulável que possibilite jato compacto (sólido), neblinado e suas regulagens 

intermediárias.  

g) Deverá possuir rotação de 360 graus e inclinação de, no mínimo, +75 graus e -15 graus, em relação ao 

plano horizontal.  

41.10. 3. 2 (dois) holofotes de no mínimo, 1.000 WATTS para montagem no cesto de resgate quando 

necessário.  

41.10. 4. Iluminação através de led’s no piso; 

41.10. 5. Duas entradas na parte frontal, nos lados esquerdo e direito, equipadas com porta e barra de 

proteção e uma na parte traseira para acesso pela escada; 

41.10. 6. Sistema automático contra colisões; 

41.10. 7. Microfone e alto falante com controle de volume para comunicação do cesto com o painel de 

operações principal; 

41.10.8. Suprimento de energia através de 3 tomadas de 220 Volts (admitida a variação de ±5% na 

voltagem)  

41.10.9. Maca e suporte para acoplagem ao cesto original da montadora do engenho;  

41.10.10. Guincho para içamento de materiais para acoplamento ao cesto de resgate, original do engenho. 

41.10.11. Um aspersor de água para segurança do cesto contra calor e fogo. 

41.10.12. Tubulação de água compatível como o canhão monitor, completamente integrado a estrutura da 

escada; 

40.10.13. Suprimento de ar respirável disponível com no mínimo 3 saídas para acoplamento de 

máscara no cesto da escada – Acompanha 03 (três) conjuntos de máscaras autônomas (mangueiras de 

no mínimo 3 metros com conexão engate rápido), com 03 (três) cilindros em composite de volume mínimo 

de 09 litros, com cilindro reserva, totalizando 06 cilindros (sistema de suprimento de ar). 

 

42. SISTEMA DE ELEVADOR 

42.1. A viatura deverá possuir um sistema de elevador que possibilite a elevação de, no mínimo, duas 

pessoas totalizando 180 kg, da mesa de comando (início da escada) até o cesto de resgate e vice-versa. 

Quando em operação o elevador deverá ser acessível a partir do solo. 

42.2. Deverá realizar o percurso (do início da escada ao cesto de resgate) em até 30s, considerando 

a escada totalmente estendida. 

42.3. Deverá possibilitar o comando do elevador por controle remoto. 

 

43. CAMPO DE OPERAÇÃO 

43.1. Deverá possuir capacidade de operar com os parâmetros mínimos abaixo (com relação ao centro 

da mesa): 

a) Rotação ilimitada de 360 graus. 

b) Movimentos para extensão / retração e elevação / inclinação e rotação simultaneamente. 

c) Quando totalmente estendida (mínimo 60 metros de altura de trabalho), com 3 pessoas no cesto 

(300 kg), operando em ângulo de 75 graus, sem apoio. 

d) Deverá possuir os seguintes parâmetros mínimos de alcance horizontal sem apoio, medidos do centro 

da plataforma de operação até o final do cesto de resgate: com 3 pessoas no cesto – 17 metros; com 2 

pessoas no cesto – 18 metros; com 1 pessoa no cesto – 19 metros. 

 

44. CANHÃO MONITOR 

44.1. Deverá possuir canhão monitor de acionamento elétrico com capacidade de no mínimo 1.500 lpm a 8 

bar, embutido no cesto de resgate de modo a não aumentar o comprimento do veículo durante o 

deslocamento.  

 

45. TUBULAÇÃO DE AGUA 
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45.1 Tubulação de água deverá ser telescópica e passante pelos lances da escada para suprimento de 

água para o canhão monitor especificado, provido de duas   entradas de 2.1/2”, com junta storz (padrão 

brasileiro), instaladas na traseira, uma de cada lado, permitindo a utilização mesmo com o giro de 360 

graus. A tubulação deverá ser projetada para ser utilizado o sistema espuma ou água, oriundo de outro 

veículo.  

 

46. ILUMINAÇÃO 

46.1. Deverá possuir holofote para iluminação da área de trabalho com acoplamento cabo e plug, 

montado na parte frontal da cabine. 

46.2. Deverá possuir iluminação dos compartimentos tipo LED’s com acendimento automático quando 

da abertura da porta e com luz piloto na cabina do motorista. 

46.3. A viatura deverá possuir no mínimo 4 sinaleiras de segurança na cor amarela, posicionadas 2 no lado 

esquerdo e 2 no lado direito, conforme legislação vigente no Brasil. 

46.4. A traseira dever dispor de 3 lanternas traseiras em cada lado, com função de: luz de posição e freio 

(vermelha), luz de advertência e direção (amarela) e luz de ré (branca). 

46.5. A sinalização deverá estar integrada na carroçaria. 

46.6. Todas as iluminações de transito deverão estar de acordo com a legislação brasileira. 

 

47. SISTEMA ELETRÔNICO SINALIZADOR AUDIO VISUAL 

47.1. Dois sinalizadores visuais, rotativos ou intermitentes, em leds (light emission diode) de alta 

luminosidade (01 watt de potência), instalados no teto da cabine, na cor vermelha.  

47.2. Dois sinalizadores visuais, rotativos ou intermitentes, em led (ligth emission diode) de alta 

luminosidade (1 watt de potência), instalados nas extremidades da traseira do veículo, na cor vermelha.  

47.3. Advertência em nível inferior dianteiro; Também deverão ser instaladas luzes de advertência 

localizadas na parte frontal do veículo, de cor branca, em altura entre 800 mm e 1.100 mm objetivando 

alcançar a linha de retrovisores dos veículos menores (veículos de passeio), em LED de alta potência, 

instaladas na grade dianteira.  

44.4. Deverá possuir sirene eletropneumática capaz de atingir 87 dB a um metro de distância e resistir ao 

teste de duas horas de toque alternado com ventilação. As cornetas devem ser instaladas na parte frontal 

externa do veículo. Esta sirene deverá manter-se em funcionamento ininterrupto por no mínimo 30 minutos, 

composta de compressor próprio - elétrico centrífugo - acionado por motor elétrico de corrente contínua, 

potência de 140 w, mecanismo de comutação por redutor tipo parafuso que comandará uma válvula de giro. 

Esta válvula governará o ar no ritmo do sinal às cornetas produzindo um som conhecido como FÁ-DÓ, duas 

cornetas de diafragma em material resistente. Deverá ter suas cornetas instaladas de forma a se voltarem 

para frente e na horizontal, em altura compreendida entre 800 a 1.200 mm e não projetadas a frente da 

linha do para-choque. 

47.5. Composta por duas sirenes eletrônicas com capacidade individual de 100 (cem) watts rms e, 

potência sonora de 122 db \ 126 db; Sistema de megafone com ajuste de ganho digital e display de sete 

segmentos; Frequência de 300 a 3000 hz; mínimo 4 sons de sirene (sendo um bitonal, um contínuo e dois 

intermitentes); Controle integrado para o sinalizador luminoso instalado sobre a cabina; Entrada auxiliar para 

rádio transceptor e Monitoramento de bateria com desligamento automático.  

47.6. Deverá possuir chave seletora para seleção dos tipos de som.  

47.7. O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga 

da bateria quando o veiculo estiver com o motor desligado o sinalizador se necessário e evitando assim o 

descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor. 

47.8. Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que 

interfiram na recepção dos transceptores (rádios) dentro da faixa de frequência utilizada pelo CBMGO.  

47.9. O sistema deverá ser imune a RFI (Interferência de Rádio Frequência), especialmente quando o 

transceptor estiver recebendo ou transmitindo mensagens ou dados.  

47.10. Todo sistema deverá estar de acordo com a norma européia 2004/104/CE (206/28/CE) de 

compatibilidade eletromagnética.  
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47.11. O sistema deverá possuir proteções contra inversão de polaridade e altas variações de tensão, 

devendo desligar-se, automática e preventivamente, quando a tensão exceder valores inadequados.  

 

48. RÁDIO COMUNICAÇÃO 

48.1. Rádio Transceptor, a viatura deverá ter um rádio transceptor móvel instalado e configurado para 

funcionamento conforme a rede de comunicações adotada no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás. O rádio possui as seguintes principais características:  

a) PTT-ID (envio/recepção) 

b) Alerta de Chamada (envio/recepção) 

c) Chamada seletiva de voz 

d) Interrogação Automática de Rádio 

e) Inibição seletiva de rádio (recepção) 

f) Emergência (envio) 

g) Sinalização Quik-Call II (envio/recepção) 

h) Zoneamento 

i) Monitor Scan com prioridade dupla 

j) Visor Alfanumérico de 14 caracteres 

k) Bloqueio de canal ocupado 

l) Cronômetro de desconexão automática 

m) Eliminação de canal indesejável 

n) Botões Intercambiáveis 

o) CSQ / PL / DPL / Inv-DPL 

p) Conector interno para placas opcionais 

q) Padrões Militares Mil-STD 810 C D e E 

r) Operação na faixa de VHF (A SER INFORMADO POSTERIORMENTE); 

 

48.1.1. O terminal móvel digital deverá ser composto de: 

a) 01 (um) equipamento transceptor de rádio; 

b) 01 (um) microfone compacto de mão com tecla de transmissão, cordão espiralado e suporte; 

c) 01 (uma) antena do tipo monopolo vertical de ¼ (um quarto) de onda, ganho unitário e base para 

fixação ao teto do veículo mediante furação; 

d) 01 (um) cabo de alimentação completo, com terminais e porta fusível; 

e) Conjunto de suporte de fixação e demais acessórios para montagem veicular; 

f) Garantia original do fabricante de no mínimo 2 anos. 

 

48.2. Rádio HT, padrão militar, a viatura deverá ter 02 (dois) terminais móveis portáteis, cada um com sua 

bateria, carregador e bolsa para transporte, e ainda configurados para funcionamento conforme a rede de 

comunicações adotada no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. O rádio possui as seguintes 

principais características:  

a) 16 Canais 

b) Modo dual digital  

c) Comunicações de voz  

d) Modo direto de capacidade dual  

e) Atende aos padrões de Rádio Móvel Digital (DMR) 

f) Atende às regras de Narrowbanding  

g) Classificação IP54  

h) Criptografia analógica  

i) CSQ/PL/DPL/inv-DPL  

j) Bloqueio de canal ocupado  

k) Canal de recepção dedicado • X-Pand™ 

l) Transmissão ativada por voz (VOX) integrada  
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m) Eliminação de canal barulhento  

n) Limitador de tempo de transmissão  

o) Repetidor / comunicação direta  

p) Rastreamento de prioridade dupla 

q) Sinalização MDC-1200 - PTT-ID (envio) - Verificação do Rádio (recepção) - Inibição seletiva de rádio 

(recepção) 

r) Sinalização Quick-Call II - Chamada de alerta (recepção) - Chamada de voz seletiva (recepção)  

s) Inversão de Voz 

t) 2 botões programáveis 

u) Operação na faixa de VHF 136-174 MHz; 

 

48.2.1. Cada terminal portátil deverá ser composto de: 

a) 01 (um) equipamento transceptor de rádio; 

b) 02 (duas) bateria recarregáveis de NiMH, ou de qualidade superior, de capacidade mínima de 1400 

mAh. Cada bateria deverá ter autonomia mínima de 10 (dez) horas contínuas de operação, considerando 

um ciclo operacional 5-5-90 (5% do tempo em transmissão, 5% em recepção e 90% em stand-by); 

c) 01 (uma) antena do tipo flexível e emborrachada; 

d) 01 (um) carregador de bateria, com entrada 110/220 VCA, com tempo de recarga de, no máximo, 2 

horas. 

e) Garantia original do fabricante de no mínimo 2 anos . 

 

49. ILUMINAÇÃO PERIMETRAL DE CENA - CABINE 

49.1. Deverá haver um sistema de iluminação confeccionado em LED, resistente a intempéries e choques. 

Tais luzes deverão ser montadas em cada porta da cabina. 

49.2. A iluminação deverá ser projetada para fornecer luz em áreas sob o condutor, chefe da guarnição 

e demais tripulantes e área de saídas da cabina, de forma a ser ativada automaticamente com a abertura 

da porta. 

 

50. DOS RÓTULOS E ETIQUETAS 

50.1. Todos os sinais de alerta, inscrições, rótulos, etiquetas e marcações instalados pelo fabricante e seus 

representantes na viatura deverão estar escritos no idioma português do Brasil. Estes rótulos e etiquetas 

deverão em material resistente a intempéries e agentes químicos usados em limpeza.  

  

51. PINTURA 

51.1. A pintura da viatura deverá seguir o proposto pelo CBMGO.  

51.2. A empresa CONTRATADA deverá solicitar o layout da pintura e dos adesivos junto ao Corpo de 

Bombeiros Militar do Goiás, antes da elaboração do projeto executivo.  

51.3. Os procedimentos para a pintura, em linhas gerais, deverão ser:  

51.3.1. Preparação manual da pintura - Todas as superfícies metálicas expostas deverão ser 

cuidadosamente limpas por processo químico e preparadas para pintura. As superfícies que não serão 

pintadas, tais como: cromados, aço inoxidável, alumínio anodizado e alumínio polido, deverão ser 

completamente isolados.  

51.3.2. Todas as superfícies externas deverão ser totalmente pintadas, com exceção apenas das cortinas, 

partes em alumínio anodizado e tubulação de aço inoxidável.  

51.3.3. Deverão ser aplicadas proteções contra abrasão e corrosão.  

51.4. Todos os itens removíveis como colchetes, compartimento de portas, porta das dobradiças, 

acabamentos, etc., deverão ser removidos e pintados separadamente para assegurar a pintura na parte de 

trás dos itens. O corpo da viatura e subconjuntos que não puderem ser pintados após as montagens 

deverão ser pintados antes do processo de montagem. Não será admitido excesso de tinta ou pintura nas 

partes móveis, tais como dobradiças.  
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51.5. A viatura poderá ter até 5 cores diferentes, não sendo computadas neste total as cores dos brasões, 

emblemas e adesivos. As cores predominantes serão o vermelho (Vermelho Monte Carlo 84 PU), (Vermelho 

código RAL 3000) e o branco (código RAL 9010).  

51.6. O layout de pintura deverá ser aprovado na fase de projeto.  

51.7. A cabine da viatura será pintada de fábrica, com o código da pintura especificado.  

51.8. O quadro do chassi atrás da cabine, o sub-chassi e as partes de baixo dos compartimentos deverão 

ser pulverizadas com um composto químico contra corrosão.  

51.9. A cor da implementação deverá estar de acordo com a cor da cabine, não se admitindo em nenhum 

momento da garantia alteração de tonalidade.  

51.10. O veículo será entregue também com padronização visual em vigor no Corpo de Bombeiros, através 

da aplicação de logomarcas e faixas em adesivos vinílicos reflexivos de alto desempenho, em layout 

estabelecido a partir de desenho do veículo fornecido pela empresa vencedora e aprovado pelo 

CONTRATANTE. 

 

52.  ACESSÓRIOS 

52.1.  CONJUNTO DE FERRAMENTAS para reposição de roda sobressalente (chave de roda, cabo de 

força e chave para sacar calotas). 

52.2.  MACACO HIDRÁULICO compatível com o PBT do veículo. 

52.3.  TRIÂNGULOS DE ADVERTÊNCIA. 

52.4.  QUATRO CALÇOS metálicos ou plásticos para imobilização do veículo em aclives, conforme 

exigência do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

52.5.  01(UM) SUPORTE GIRATÓRIO para maca de salvamento fabricado em alumínio, acoplável nas 

colunas multifuncionais.  

52.6.  02 (DUAS) MACAS DE SALVAMENTO adaptáveis ao suporte giratório para maca. 

52.7.  GERADOR DE ENERGIA 220 V com capacidade mínima de 5 KVA, 50 Hz, equipado com motor a 

gasolina instalado em local adequado; 

52.8.  SENSOR DE VENTO montado no topo da escada. 

52.9. 01 (UMA) MANGUEIRA TIPO 4 perfazendo total mínimo de 60 m de comprimento sem emendas, 

dotada de conexões storz nas extremidades. 

52.10.  03 (TRÊS) MÁSCARAS do tipo peça facial inteira com ampla visão periférica (panorâmica), 

vedação labial, mascarilha interna, membrana para comunicação externa audível e clara, visor em 

policarbonato, resistente à abrasão e à prova de estilhaços, com alta proteção contra embaçamento, 

constituída em borracha natural ou EPDM (Borracha de etileno, propileno e dieno), na cor preta, com 

acoplamento do tipo engate rápido, para receber a válvula de demanda automática, com 05 (cinco) tirantes 

de ajuste em aramida, posicionados de tal forma que a peça facial possa ser colocada e retirada facilmente. 

A máscara completa deverá cumprir com os requisitos da NFPA1981 edição 2013 ou norma equivalente, 

onde a mesma é submetida a uma carga de calor radiante de 15 kW/m2 por 5 minutos, a uma taxa de 

respiração de 40 lpm. Acompanha cada máscara válvula de demanda e mangueira de no mínimo 3 metros 

com conexão tipo engate rápido compatível com as conexões disponíveis no cesto. 

52.11. (06) SEIS CILINDRO interno de alumínio e um invólucro de fibra carbono, fibra de vidro e 

acabamento em resina epoxy. Capacidade hidráulica do cilindro de no mínimo 9 litros. Pressão de trabalho 

de no mínimo 300 BAR / 4500 PSI. A válvula do cilindro deve ser fabricada em alumínio ou aço inoxidável e 

possuir um volante, dotado de mola de segurança, para abertura e fechamento do cilindro. Deve possuir 

uma fita luminescente que brilhe intensamente, de forma automática, em ambientes de pouca luz. A válvula 

do cilindro deve ser dotada de dispositivo que segurança contra sobre pressão, e deve contar com 

manômetro de leitura. Este manômetro deve indicar constantemente a pressão do cilindro. O sistema de 

acoplamento entre o cilindro e a mangueira de alta pressão deve ser do tipo rosca macho no padrão CGA. 

Os cilindros no total de 03 (três) deverão ser instalados na carroceria do veículo e dispostos de forma a 

fornecer suprimento de ar respirável aos bombeiros que estiverem no cesto, sendo acondicionado nos 
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armários em suportes os 03 cilindros reserva. 

52.12. 02 (DOIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO carregados com pó ABC, com capacidade de 06 kg. 

52.13. 01 (UM) EXTINTOR DE INCÊNDIO carregado com CO2, com capacidade de 06 kg. 

52.14. 05 (CINCO) CONES de controle de tráfego  - em PVC flexível, indeformável e inquebrável, na cor 

laranja fluorescente e aditivos ultravioletas com faixas refletivas. Altura mínima 75 cm. Diâmetro de base 

mínimo 30 cm. Possuir base do mesmo material, quadrada, com lado de 40 cm no mínimo. 

 

53. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  

53.1. Os fios deverão ter função, cor e número codificado. As cores dos fios deverão ser integrais para cada 

fio não sendo admitida a alteração de cor do fio em qualquer parte da instalação.  

53.2. Deverão ser impressos nos fios códigos para sua identificação em intervalos não superiores a 1.000 

mm.  

53.3. Toda a fiação instalada entre a cabine e as portas deverá ser coberta por uma tubulação flexível com 

proteção a intempéries e isolante de líquidos, poeira e fluidos automotivos.  

53.4. Os fios conectores expostos deverão possuir sistema que permita suportar ambientes de alta 

temperatura, umidade, poeira e fluidos automotivos.  

53.5. A fiação elétrica e os equipamentos deverão ser instalados utilizando as seguintes diretrizes:  

a) Todos os orifícios feitos no teto deverão ser calafetados à base de silicone ou outro produto que forneça 

proteção, impermeabilização e resista à alta temperatura e intempéries sem haver alterações.  

b) Os cabos deverão ser de cobre ou condutores de liga de cobre, de uma bitola capaz de conduzir 125% 

da corrente máxima para a qual o circuito está protegido.  

c) Quedas de voltagem em toda a fiação, desde a fonte de força até o ponto de consumo, não poderão 

exceder a 10%.  

d) A cobertura deverá ter resistência para suportar um serviço contínuo mínimo a 90°C exceto quando 

regras de engenharia ditem considerações especiais para cabos isoladores expostos a temperaturas mais 

altas.  

e) A proteção do circuito deverá ser obtida pela utilização de fusíveis, disjuntores, elos fundíveis ou 

dispositivos sólidos equivalentes.  

f) Interruptores, relés, terminais, e conectores devem ter uma corrente direta fixada em 125% da corrente 

máxima contra a qual o circuito está protegido.  

g) Qualquer componente elétrico, instalado em uma área exposta, deverá ser montada de forma a não 

permitir a acumulação de umidade nele. Entende-se por área exposta qualquer localização fora da cabine 

ou da estrutura.  

h) Os componentes elétricos a serem removidos para manutenção, não deverão ser fixados com porcas e 

parafusos. Uma bobina do fio deverá ser fornecida por trás do aparelho de modo a permitir a sua retirada da 

área de montagem/reparação.  

i) Uma película de prevenção para compostos corrosivos deverá ser aplicada a todos os plugues terminais, 

localizados fora da cabine ou da estrutura.  

j) Todas as luzes que tenham seus soquetes em uma área exposta às intempéries deverão ser protegidas 

contra corrosão.  

k) Todos os interruptores de luz deverão ser identificados e os interruptores das luzes de emergência 

deverão ter dispositivo de iluminação para indicar o seu funcionamento.  

l) Todas as luzes na proximidade de degraus deverão ser protegidas bem como sua fiação elétrica. Os 

condutos ou os cabos elétricos não deverão ser fixados nos componentes da suspensão do chassi, nas 

linhas de água e combustível, linhas de ar ou linhas de contenção do ar, canalização da bomba de incêndio, 

linhas hidráulicas e componentes do sistema exaustor.  

m) A fiação elétrica deverá ser separada da tubulação de exaustão por uma distância mínima de 300 mm 

ou, se isto for impossível, a fiação deverá ser devidamente protegida.  

53.6. A fiação elétrica deverá ser separada de linhas de combustível por uma distância mínima de 150 mm 

ou, se isto for impossível, a fiação deverá ser devidamente protegida.  
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53.7. Deverá ser providenciado um teste operacional para garantir que qualquer equipamento ligado 

permanentemente não irá exceder os níveis do alternador.  

53.8. O sistema elétrico deverá estar de acordo com a Norma EN 1846.  
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ANEXO B 

TERMO DE ACEITE DO CHASSI 

 

 

 

Aos _____ dias do mês de ________ do ano de ________, nas instalações do fornecedor (nome e 

endereço) foi entregue o chassi (marca e modelo), constante no item _________ do Termo de Referência 

do Edital de Pregão Presencial Internacional nº ___________/201_, o qual atestam a entrega e aceite do 

chassi, através do presente TERMO ora lavrado. 

 

 

______________________________ 

COMISSÃO DE RECEBIMENTO 
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ANEXO C 

TERMO DE ACEITE PROVISÒRIO DA AUTOESCADA 

 

 

 

Aos _____ dias do mês de ________ do ano ______, nas instalações do fornecedor (nome e endereço) foi 

entregue a Autoescada (marca e modelo), constante no Termo de Referência do Edital de Pregão 

Presencial Internacional nº ___________/201__, o qual atestam a verificação de conformidade com a 

especificação mínima exigida e o aceite do equipamento, através do presente TERMO ora lavrado. 

 

 

______________________________ 

COMISSÃO DE RECEBIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


