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ERRATA N. 01 
AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2017 

 
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, neste ato representado pelo Pregoeiro, designado 
pela Portaria n. 155/2015 – CG/CBMGO, torna público para conhecimento dos interessados, referente 
ao Pregão Eletrônico n. 006/2017, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA 
SALVAMENTO EM ÁGUAS RÁPIDAS que está disponível na internet nos seguintes endereços: site 
www.comprasnet.go.gov.br, link Busca por Licitações e www.bombeiros.go.gov.br, link Serviços - 
Licitações – Editais em aberto, a seguinte ERRATA:  
  
 
 
1 – Após adequações nas especificações constantes do item 3.1 do ANEXO I do Edital (Termo de 
Referência), o referido item passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
3.1. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS: 

 

LOTE 1 

ITEM OBJETO ESPECIFICAÇÃO DETALHADA 

01 CAPACETE 

Capacete para resgate em ambientes aquáticos, salvamento em áreas 

de enchentes. O capacete deverá flutuar e não absorver água. O casco 

deverá ser feito em plástico ABS de alta resistência ou Polietileno de Alta 

Densidade, o forro deverá ser de espuma de cédulas fechadas EVA, com 

rebites metálicos inoxidáveis, fitas de Polipropileno, neoprene e fivelas e 

engates de nylon. Capacete deverá possuir regulagem interna de 

tamanho revestido de neoprene - 55 cm a 61 cm. Deve possuir um 

sistema de orifícios com finalidade de desague, ventilação e montagem 

de lanterna frontal, luz química em combinação com braçadeiras. Deverá 

ser 12 (doze) na cor amarela e 04 (quatro) na cor branca. Peso máximo 

de 0,6 Kg. 

 

 

LOTE 2 

ITEM OBJETO ESPECIFICAÇÃO DETALHADA 

01 

COLETES 

RESGATE 

AQUÁTICO 

 (COM 

BAINHA E 

FACA 

ACOPLADA) 

1. GENERALIDADES, COR E GRAFISMO: 
1.1. Flutuabilidade: Deve possuir flutuabilidade efetiva mínima de 10 kg (para 
individuos com peso igual ou superior a 110 kg); 
1.2. Tecido - exterior na cor vermelha; 
1.3. Peso - com acessórios, no máximo 1,5 kg.  
1.3.1.1. Os seguintes acessórios devem ser incluídos: 
1.3.1.2. Sistema de resgate “isca viva” com argola em aço inoxidável (ver 3.3.3). 
1.3.1.3. Sistema de ancoragem “rabo de vaca” com mosquetão em alumínio (ver 
3.3.4) 
1.3.1.4. Bolsa traseira removível (vazia, ver 3.3.6) 
1.3.1.5. Faca de resgate 
1.3.1.6. Apito 
1.4. Identificação - Deve possuir uma faixa removível de identificação na parte 
traseira do COLETE, (ver 3.3.6). 

1. MATERIAL 
2.1. Tecido exterior - Deve ser produzido em Cordura 500R resinada de alta 
resistência a abrasão na cor vermelha 
2.2. Tecido interior - forro deve ser produzido em poliamida 240R resinado 
preto. 
2.3. Flutuadores - devem ser produzidas em: 
2.3.1. espuma de células fechadas PE 230 EVA, ou 
2.3.2. borracha de acrilonitrila-butadieno, ou 

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.bombeiros.go.gov.br/
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2.3.3. espuma microporosa de PVC. 

2.4. Zíperes 

2.4.1. O conjunto de elementos (dentes) dos zíperes utilizados no COLETE 

devem ser produzidos em poliacetal ou poliamida. 

2.4.2. Dependendo da função, o tamanho dos elementos (dentes) dos zíperes 

utilizados no COLETE varia entre, 5, 8 ou 10 (tamanho especificado nos 

diferentes 

itens do produto) 

2.4.3. O cardaço do zíper - deve ser produzido em poliéster. 

2.5. Fitas e cintas 

2.5.1. Cinta do sistema de resgate “isca viva” - deve ser produzido em poliamida 

ou poliéster, largura no mínimo 45mm e no máximo 50mm. 

2.5.2. Cinta de reforços (base) e alças - deve ser produzido em poliamida ou 

poliéster, espessura no mínimo 01mm e no máximo 1,5mm, Largura no mínimo 

45mm e no máximo 50mm. 

2.5.3. Cinta com largura de 25mm - deve ser produzido em poliamida ou poliéster 

com no mínimo 01mm e no máximo 1,5mm de espessura 

2.5.4. Cinta com largura de 20mm - deve ser produzido em poliamida ou poliéster 

com no mínimo 01mm e no máximo 1,5mm de espessura 

2.6. Alças 

2.6.1. Alças internas - devem ser produzidas em poliamida ou poliéster com 01 

mm de espessura, devem possuir uma largura entre 20 mm e 25 mm 

2.6.2. Alças externas -  para passagem de cintas, devem ser produzidas em 

poliamida ou poliéster com no mínimo 01 mm e no máximo 1,5mm de espessura, 

devem possuir largura de 50 mm ou de 25 mm de largura. 

2.7. Fivelas, reguladores, engates e passadores não metálicos 

2.7.1. Fivela de soltura rápida com 50mm de largura - Consiste de duas partes 

combinadas formando uma dobradiça (ver imagem abaixo), deve ser produzida 

em poliamida 6.6. 

 
Figura meramente ilustrativa 

 

2.7.2. Fivela de engate rápido - Consiste de duas partes, uma parte macho e 

uma fêmea (ver imagem abaixo), deve ser produzida em poliamida 6.6, deve 

possuir uma largura de 50mm. 

 
Figura meramente ilustrativa  

 

2.7.3. Fivela de engate rápido com 25mm de largura - Consiste de duas partes, 

uma parte macho e uma fêmea (ver imagem abaixo), deve ser produzido em 

poliamida 6.6. 

 
Figura meramente ilustrativa  

 

2.7.4. Fivela de engate rápido com 20mm de largura - Consiste de duas partes, 
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uma parte macho e uma fêmea (ver imagem abaixo), deve ser produzida 

poliamida 6.6. 

 

 
Figura meramente ilustrativa  

 

2.7.5. Passador (para fixar o sistema de regulagem do cinto abdominal) - deve 

ser produzido em poliamida 6.6, deve possuir uma largura de pelo menos 48mm. 

 
Figura meramente ilustrativa  

 

2.7.6. Reguladores laterais de ajuste - devem ser produzidos em poliamida 6.6, 

devem possuir uma largura de 25 mm. 

 

 
Figura meramente ilustrativa  

 

2.8. Passadores e outras partes metálicas 

2.8.1. Passador (freio) do sistema de resgate “isca viva” - O passador deve 

possuir um comprimento (A) de no mínimo 32mm e no máximo 45mm. Deve 

possuir uma largura (B) de no mínimo 62mm e no máximo 68mm. Deve ser 

produzida em alumínio com no mínimo 03 mm e no máximo 04 de espessura ou 

deve ser produzida em aço inox com no mínimo 02 mm e no máximo 03 de 

espessura. O comprimento das aberturas (C) deve possuir no mínimo 07mm e 

no máximo 08mm. A abertura para passar a cinta deve possuir uma largura (D) 

de no mínimo 50mm e no máximo 52mm. As barras (E1, E2, E3) devem possuir 

uma largura de 

no mínimo 06mm e no máximo 10mm. Os cantos do passador devem ser 

arredondados com finalidade de facilitar/possibilizar a passagem do cinto. 

 

 
Figura meramente ilustrativa 

2.8.2. Ilhós - Todos os ilhós usados devem ser produzidos em materiais 

inoxidáveis, 

tamanhos: 45 – diâmetro interno 08mm; 0 (zero) - diâmetro interno 10mm. 

 

3. CONSTRUÇÃO 

3.1. O COLETE de resgate consiste em: 

3.1.1. Tecido exterior e forro 
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3.1.2. Flutuadores 

3.1.3. Fechamento e regulagem 

3.1.4. Acessórios 

3.2. Construção do corpo flutuante 

3.2.1. Tecido exterior e forro, ver itens 2.1 e 2.2, deve possuir nos dois lados uma 

cinta de reforço de 50mm (ver 2.5.2), saindo da parte dianteira e passando por 

cima dos ombros com finalização no lado frontal com as seguintes finalidades: 

a) Reforçar a parte do COLETE passando por cima dos ombros 

b) Fornecer base reforçada para fixação de outros acessórios (ver 3.3.2, 3.3.3, 

3.3.5, 3.3.6) 

c) Fornecer 04 (quatro) alças para passagem do cinto do sistema de 

resgate “isca viva”, duas no lado dianteiro e duas no lado traseiro 

d) As extremidades das duas cintas devem possuir acabamento dobrado 

3.2.2. Deve possuir uma base em velcro no lado traseiro para fixação removível 

do 

anel do sistema de resgate “isca viva” (ver 3.3.3.d) 

3.2.3. Deve possuir uma descrição interna impressa e costurada na parte interna 

do 

COLETE incluindo: 

a) Capacidades 

b) Riscos e perigos do produto para os utilizadores 

c) Data e local da fabricação 

d) Identificação do fabricante 

3.2.4. Flutuadores 

a) Ver 2.3.1 

b) Os flutuadores do COLETE devem fornecer uma flutuação de no 

mínimo 10kg 

c) A parte por cima dos ombros do COLETE deve possuir flutuadores (ver 

imagem abaixo) com finalidade de fornecer proteção contra impactos à clavícula. 

 

 
Figura meramente ilustrativa 

 

d) A corte do COLETE deve ser feito de maneira que os flutuadores da 

parte inferior protejam o quadril e o lombar (parcialmente) contra 

impactos (ver imagem ao lado) 

 

 
Figura meramente ilustrativa 

 

 

3.2.5. Fechamento 

a) O COLETE deve possuir como fechamento central um zíper com comprimento 

de 45cm destacável no tamanho número 08 ou 10 (ver 2.4); 

b) Deve possuir no mínimo 03 (três) fivelas frontais de engate rápido (macho 

e fêmea) produzido em poliamida 6.6 (ver 2.7.3) 
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3.2.6. Regulagem 

a) O COLETE deve possuir no mínimo 06 (seis) reguladores de ajuste laterais 

produzidos em poliamida 6.6, 03 (três) a cada lado (ver 2.7.5) 

b) A cinta de regulagem deve ser produzida em poliamida ou poliéster (ver 

2.5.3) 

c) A extremidade da cinta de regulagem deve ter acabamento redobrado 

com costura zigue-zague. 

 

3.2.7. Costuras utilizadas:  

 

 
 

3.3. Acessórios 

3.3.1. Bolsa de equipamentos 

a) Deve possuir 04 (quatro) bolsas inferiores laterais 02 (duas) de cada lado; 

b) As bolsas devem ser posicionadas de maneira de não impedir ou dificultar 

a subida em uma embarcação virada ou na re-entrada da mesma; 

c) Cada bolsa deve possuir fechamento com zíper em poliamida e com 

dentes grossos do tamanho número 05; 

d) Cada bolsa deve possuir no mínimo 02 (duas) alças internas para fixação 

de objetos; 

e) Cada bolsa deve possuir um ilhós de deságue tamanho Nº 0 (zero); 

3.3.2. Porta ferramentas 

a) O COLETE deve possuir no mínimo 02 (duas) porta ferramentas, uma em 

cada 

lado, em poliamida preta; 

b) As porta ferramentas devem ser costuradas acima da cinta de reforço na 

altura da clavícula; 

c) A porta ferramentas deve ter 13cm de comprimento e 05 cm de largura.) 

d) Deve possuir 03 (três) pontos de fixação para faca (bainha) e/ou fontes 

iluminantes; 

e) As portas ferramentas devem ser acompanhadas por uma alça fabricada 

de cinta com 25mm de largura (ver 2.5.3) com finalidade de fixar: 

• Cabo da faca de resgate 

• Sistema “rabo de vaca” 

• Fontes iluminantes 

f) A alça deve ser costurada acima da cinta de reforço com costura ziguezague; 

 

3.3.3. Sistema de resgate “Isca Viva” 

a) O sistema de resgate “Isca Viva” consiste de 05 partes principais 

• Cinta 
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• Ponto de fixação cinto 

• Passador de freio 

• Fivela de soltura rápida 

• Anel de fixação (corda) 

b) A cinta deve ser fabricada em poliamida ou poliéster com largura de 

50mm (ver 2.5.1); 

• A extremidade solta da cinta deve ter a ponta cortada em ângulo e 

deve possuir acabamento fundido para evitar desfiamento; 

• A extremidade de fechamento deve ser fixada com um passador (ver 

2.7.4) de maneira removível em uma das alças largas frontais; deve 

possuir a fivela de soltura rápida e o passador (freio) em metal (ver 

2.8.1); 

• A cinta deve passar por no mínimo 06 (seis) alças de posicionamento 

posicionados ao redor e no corpo flutuante do COLETE 

c) A fivela de soltura rápida deve ser construída de maneira que impede a 

abertura acidental da mesma 

d) O sistema de resgate “isca viva” deve possuir um anel “O” ou “D“ em aço 

inoxidável e sem ponto de soldagem com diâmetro interno de no mínimo 

42mm 

• Deve ser fixado a uma fita com largura de 25mm (ver 2.5.3) 

• A fita deve possuir uma fita velcro (parte macho) costurada com 

costuras reforçadas zigue-zague com finalidade de fixação na base 

velcro (parte fêmea) no lado traseiro do COLETE (ver 3.2.2) 

• Em combinação com o sistema de ancoragem “rabo de vaca” (ver 

3.4.3. o anel serve como ponto de fixação deste sistema. 

 

3.3.4. Sistema de ancoragem “rabo de Vaca” 

a) O sistema de ancoragem “rabo de vaca” tem a finalidade de facilitar ao 

utilizador a fixação/soltura de uma corda ao sistema de resgate “isca viva” 

b) O sistema de ancoragem “rabo de vaca” consiste de 05 partes principais: 

• Ponta de fixação traseira 

• Ponto de fixação ombro 

• Cinta 

• Bolso 

• Mosquetão 

c) A ponta de fixação traseira deve ser costurada ao anel do sistema de 

resgate “isca viva” com no mínimo 03 (três) costuras reforçadas ziguezague 

d) O ponto de fixação no ombro deve ser construída de uma fita passador 

com um lado com velcro (parte macho) e um lado com fita refletiva 

e) A cinta deve ser confeccionada em poliamida ou poliéster com 25mm de 

largura (ver 2.5.3) e com espessura de no mínimo 01mm e no máximo 

1,5mm; 

• comprimento de 52cm a partir da extremidade costurada ao anel até o 

ponto de costura no bolso; 

• comprimento de no mínimo 40cm a partir do ponto de costura do bolso 

até a conexão com o mosquetão; 

f) O bolso deve ser confecciono em cordura 500R e possuir o tamanho 

suficiente para guardar a cinta e o mosquetão do sistema 

 

• deve possuir um sistema com botão de pressão em material 

inoxidável para manter o mosquetão seguramente guardado 

g) O mosquetão do sistema “rabo de vaca” deve ser confeccionado em 

alumínio e possuir os seguintes caraterísticas 

• Trava de rosca ou trava automática tipo keylock 

• Resistência mínima à ruptura 28kN 
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• Tamanho: comprimento no máximo 10cm, largura no máximo 06cm 

 

3.3.5. Fita refletiva 

a) O COLETE deve possuir nos dois lados uma fita refletiva removível; 

b) Deve possuir nos dois lados do COLETE, uma fita de velcro (parte fêmea) 

com 

25mm de largura, saindo da parte traseira e passando por cima dos 

ombros com finalização nas portas ferramentas (ver 3.3.2) com finalidade 

de fixar fita refletiva removível de 25mm, e/ou segurar o sistema “rabo de vaca” 

descrita no paragrafo 4.5 – 4.6); 

c) Com finalidade de identificação (comandante, oficial, praça, etc.) a 

fita refletiva deve ser à disposição nas cores: 04 coletes na cor branco/prata, e 

12 na cor amarelo/verde. 

 

3.3.6. Bolsa traseira removível 

a) O tamanho da bolsa traseira deve ser confeccionada em cordura 500R e 

deve ser desenhada de forma que ela não interferira com o sistema de resgate 

“isca viva”; 

b) A bolsa traseira deve ser posicionada de maneira que ela não 

interferira com o sistema “rabo de vaca”, na parte traseira superior do COLETE 

na altura das escápulas. Pontos de fixação no corpo flutuante. 

c) A bolsa traseira deve possuir fechamento de zíper, o conjunto de elementos 

(dentes) deve ter o tamanho 05 (ver 2.4), deve possuir dois cursores (puxadores) 

opostos na cabeça. 

d) Deve possuir um sistema de fixação em 04 (quarto) pontos,  nas 04 

extremidades da bolsa, nos 04 pontos de fixação na cinta de reforço do 

COLETE. 

e) A largura das fivelas de fixação deve ter 20mm, deve ser produzida em 

poliamida 6.6. 

f) A bolsa deve possuir uma base em velcro (parte fêmea) com finalidade de 

fixar fitas refletivas e/ou identificação ( Largura mínima 80mm, máxima 100mm 

e Comprimento mínimo 20cm, máximo 22cm). 

g) Deve possuir fita(s) refletiva(s) com base em velcro (parte macho) com 

finalidade de fixar fitas refletivas e/ou identificação ( Largura mínima 80mm, 

máxima 100mm e Comprimento mínimo 20cm, máximo 22cm) 

h) Deve possuir na parte exterior e inferior uma tela vôlei com finalidade de 

identificação de equipamentos, deságue e ventilação ( Largura mínima 40mm, 

máxima 60mm e Comprimento mínimo 20cm, máximo 22cm) 

3.3.7. Faca de resgate para montar no COLETE de resgate: 

a) Faca com lâmina fixa 

b) Bainha com sistema de engate rápido 

c) Bainha com sistema de montagem para COLETE 

d) Cores - Bainha em amarelo com punho da faca em amarelo 

(preferível) ou Bainha em preto e punho da faca em amarelo, ou 

Bainha e punho de faca em preto 

e) Peso - O peso da faca não deve pesar mais que 120gr. O conjunto 

faca/bainha não deve pesar mais que 150gr 

f) Tamanho - A lâmina deve possuir um comprimento de no máximo 7,8cm. O 

comprimento do conjunto faca/bainha não deve passar 18,5 cm 

g) Material Lâmina: deve ser produzida em aço inox 420. Cabo: deve ser 

produzido em poliamida (nylon) de alta resistência.  Bainha: deve ser produzido 

em ABS de alta resistência. 
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Figura meramente ilustrativa 

 

h) Construção da Lâmina - Deve ser produzido em aço inox 420. 

Deve possuir um comprimento de no máximo 7,8cm 

A lâmina deve possuir pelo menos um lado com gume serrado 

para garantir a separação por corte único de uma corda estática de 

até 12,5mm. Deve possuir uma ponta, viva ou sega, de maneira a poder furar o 

tecido (PVC ou Hypalon) de uma embarcação inflável. 

 

i) Construção do Punho - A parte exterior do punho deve ser produzido em 

poliamida (nylon) de alta resistência. Deve possuir a parte macho da construção 

de engate rápido nos dois lados do punho. Deve possuir ranhuras para aumentar 

aderência. Deve possuir a continuação da lâmina na sua parte interior para 

manter a integridade do conjunto faca e lâmina. 

A continuação interna da lâmina deve sair da ponta do punho para 

fornecer um ponto quebra vidro. O punho deve ser de forma bicôncava e possuir 

guia polegar dupla para os seguintes fins: 

•  Melhor manuseio 

• Completar sistema redundância criado pelo punho da faca e alça 

de apoio costurada abaixo da armação de ferramentas do COLETE (ver 

imagem),  

 
Figura meramente ilustrativa 

 

• Segurar firme sem impedir a retirada da faca do sistema 

redundância 

 

j) Bainha - Deve ser produzida em ABS de alta resistência. Deve possuir uma 

construção de engate rápido e proteção contra 

abertura acidental. No fundo exterior deve possuir uma construção de fixação 

removível para montagem da armação no COLETE 

 

3.3.9. Apito de comunicação - Apito sem ervilha - Funcionalidade no ambiente 

aquático. 

 

4. DOCUMENTAÇÕES, CERTIFICAÇÕES E LAUDOS TÉCNICOS 

4.1. Deve ser fornecido com um manual impresso de uso, operação e 

manutenção na língua portuguesa. 

4.2. Deve possuir uma descrição interna impressa e costurada na parte interna 

do colete sobre as capacidades do COLETE, os riscos e perigos do produto para 

os utilizadores. 

5. GRAVURA MERAMENTE ILUSTRATIVA DO COLETE: 

5.1. As gravuras representativas do COLETE são meramente ilustrativas, 

servindo de orientação e parâmetro, não representando qualquer exigência de 
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marca ou modelo do objeto. 

 

 
Figura meramente ilustrativa 

02 

KIT CABO 

DE 

RESGATE 

Bolsa com 20 a 22m de corda flutuante de 9mm para resgates de vítimas que 

estejam nas correntezas. Deverá ter um cinto para acoplar a bolsa com cabo na 

cintura do resgatista para transporte. 

BOLSA: Deverá ter saco em cordura 500R em duas cores visíveis 

(vermelho/amarelo). Deverá ter fita refletiva para operações noturnas. Deverá ter 

fechamento do saco com botão de pressão em metal inoxidável com mecanismo 

de fechamento o qual não abra acidentalmente. Deverá ter um "colar" para 

melhor manejo durante o lançamento. Deverá ter corpo flutuante do saco 

posicionado ao redor da corda para garantir maior firmeza durante o lançamento. 

Deverá ter alças de fixação para cinto de cintura. 

CINTO DE CINTURA: Cinto para fixar o cabo de resgate na cintura do resgatista. 

Deverá ter fivelas e fita em nylon. Deverá ter sistema de soltura rápida para 

soltar o saco do sistema cinto (evita a necessidade de lançar o saco junto com o 

cinto, que pode causar enlaçamento entre corda e cinto) 

CORDA FLUTUANTE DE 9mm: Corda de 20m a 22m confeccionada em 

polipropileno 9mm, flutuador em espuma de células fechadas com resistência de 

no mínimo 10KN. 

 

 

LOTE 3 

ITEM OBJETO ESPECIFICAÇÃO DETALHADA 

01 BOTE INFLÁVEL 

Embarcação destinada a operações de salvamento em áreas alagadas, sem 

emprego de motor.  

Deverá ser toda construída em PVC especial ou similar.  

Deverá ter 4,25 metros de comprimento, largura de 2,13 metros, diâmetro 

dos flutuadores principais (câmara de ar) de no mínimo de 0,52 metros, peso 

máximo de 68 kg inflado sem os remos e a bomba (Variação máxima 5%).  

Deverá ser construída totalmente em tecido tipo PVC especial com 1100 

DETEX ou similar com as mesmas características técnicas. Se for com PVC 

deverá dispor de trama interna de poliéster, todo coberto por camadas de 

PVC náutico emborrachado, com junção por solda eletrônica, não sendo 

admitido sistema tipo colagem.  

Deverá ter a inscrição “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR” nas duas 

laterais. A escrita deverá ser em letra tipo arial, mínimo de 18 cm de altura 

na cor amarela e ser confeccionada com o mesmo material da construção do 

barco. Não será permitida a serigrafia. A embarcação deverá ser na cor 

vermelha.  

Deverá ter 3 flutuadores transversais de diâmetro de 11” (0,28m) na cor 
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amarela. Deverá ter capacidade mínima para oito pessoas.  

Deverá possuir compartimentação de ar que permita flutuabilidade mesmo 

com avaria de um dos principais compartimentos laterais.  

Deverá ter no mínimo seis compartimentos ao todo.  

Deverá possuir válvulas de ar com dispositivo que impeça a entrada de água 

para o interior dos compartimentos, devendo ser no mínimo uma por 

compartimento. Deverá possuir no mínimo 8 finca pés para os ocupantes. 

Deverá possuir no mínimo 16 argolas tipo D rings de aço inox e ser fornecido 

com corda lateral para movimentação. Deverá ter reforço duplo nos locais 

onde há as argolas tipo D rings.  

Deverá possuir 02 alças de transporte com D-ring na popa e na proa. Deverá 

ter 4 alças de transporte laterais.  

Deverá ter 6 alças de transporte internos para facilitar subir que ficarão 

próximas aos flutuadores transversais.  

Deverá ter 4 cintas de subir/desvirar na parte inferior do bote de 

comprimento de 100 cm e largura de 2” para facilitar desvirar bote.  

Deverá possuir reforço duplo na parte de baixo da embarcação, em toda a 

extensão até a proa, onde existe maior contato com pedras e outros 

obstáculos.  

Deverá ter camada dupla no piso externo. As alças de transporte deverão 

apresentar o mesmo reforço duplo.  

Deverá ser fornecido com bomba manual (acionamento com as mãos) e uma 

bomba elétrica (acionamento com entrada elétrica na tomada de força de 

carros – 12V). 

Deverá acompanhar sacola, bolsa ou mochila, em lona ou material 

resistente, que comporte a embarcação vazia e sua bomba de inflar.  

Deverá ser fornecido com kit de reparos original. 
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02 REMOS 

Remos do tipo “rafting” com a haste de alumínio e pá em material resistente 

no mínimo 100cm e máximo 150cm, totalmente reto de, de modo a poder 

remar dos dois lados sem se preocupar com a posição correta. A haste de 

alumínio deverá ser coberta com material plástico para dar maior proteção a 

mão do resgatista. No remo, deverá ter zona “T” totalmente fechada e sem 

depressões de maneira que o remador possa envolver toda a mão na zona 

“T”. 

03 

MOCHILA DE 

EQUIPAMENTOS 

PARA FIXAR NO 

BOTE 

Bolsa deverá ser confeccionada Cordura 500R resinada de alta resistência a 

abrasão, na cor vermelha, ou material similar. A parte inferior da bolsa é 

confeccionada em tela de alta resistência vazada para escoamento da água 

e secagem rápida. O acabamento externo da bolsa é feito em perfil em PVC 

termoplástico e o acabamento interno da bolsa é feito em perfil 

termoplástico. Bolsa deverá ter um sistema de fixação tipo engate rápido 

para prender junto aos flutuadores transversais do bote. Deverá possuir 

volume de no mínimo 32 litros. Peso aproximado de 1,1 kg. 

 

 

LOTE 4 

ITEM OBJETO ESPECIFICAÇÃO DETALHADA 

01 
MACACÃO 

SANITÁRIO 

Macacão hidrológico, tipo pantaneiro, com bota de pvc soldada 

eletronicamente na barra calça, confeccionado em PVC forrado com 

espessura mínima de 0,80mm, com bolso interno, com todas as emendas 

e pontos vulneráveis soldados eletronicamente e reforçados, proteção até 

o peito para trabalhos em rios e locais alagados, com ajuste na cintura, 

Certificado de Aprovação do MTE. Grade das numerações: 

Numeração Qtd 

40 05 

42 15 

43 10 
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3.1.1 A despeito do critério de julgamento ser o MENOR PREÇO POR LOTE, deve-se respeitar 

os valores unitários máximos previstos para cada item componente do respectivo lote. 

 
2 - Na mesma oportunidade, informamos que a data para a sessão de abertura prevista para o dia 
23/05/2017 às 09h30min, FOI ADIADA PARA O DIA 06/06/2017 ÀS 09h30min. 
 
3 – As demais regras do edital e seus anexos permanecem inalteradas. 
 
 
4 – No caso de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato pelos telefones: (62) 3201-6386 
ou pelo e-mail: cbmgo.comprascal@gmail.com. 
   

Goiânia, 23 de maio de 2017.  
  

 
 
 
 
 
 
 

Márcio Ferreira MAGALHÃES – 2º TEN QOC 
Pregoeiro/ CBMGO 

 
 
 
 

*O original deste documento encontra-se assinado e arquivado nesse Departamento, bem como acostado aos autos. 

mailto:cbmgo.comprascal@gmail.com

