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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL SRP Nº 001/2018

 

TERMO DE REFERÊNCIA N. 051/2017

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA
COMBATE A INCÊNDIO E SALVAMENTO

 
 
1. OBJETO
O presente Termo de Referência tem por objeto o registro de preço para eventual aquisição de veículo para combate
incêndio e salvamento, customizado, equipada com tanque de água com capacidade para 1.250 Galões de água, tanque de
LGE, bomba de incêndio de 1250 GPM e demais materiais acessórios.
 
2. JUSTIFICATIVA
Diante da expansão das atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, CBMGO, no território Goiano e a
amplitude das operações que necessitam cada vez mais de equipamentos modernos capazes de permitir ao bombeiro
militar maior eficiência e eficácia no atendimento a população nas ocorrências diárias, com objetivo principal de permitir
a extinção de incêndios e salvamentos de pessoas e bens. 
Buscando atender as premissas do Comando Geral do CBMGO, conforme consta do Planejamento Estratégico 2012-2022
quanto às ações a serem desenvolvidas durante o ano de 2017, o presente projeto visa o registro de preço para eventual
aquisição de veículo customizado para a prestação de serviço de combate a incêndios e salvamentos.
Define-se como customizado o veículo concebido desde seu projeto até sua construção para finalidade específica, ou seja,
construído sob medida para um serviço específico (do inglês custom, personalizado, feito sob medida). No caso veículo
customizado para serviços de combate a incêndios e salvamentos, veículo concebido, projetado e construído somente para
uso nos corpos de bombeiros.
O veículo deve ser dotado de características operacionais para combate a incêndio e salvamento em ocorrências que
apresentem maior grau de complexidade operacional relacionada ao grande número de vitimas ou a grande quantidade de
materiais combustíveis, em razão de 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.
Sugere-se ainda a utilização da modalidade pregão internacional, pois permitirá a participação, além de empresas
nacionais, de empresas estrangeiras que comercializem o objeto, aumentando a competitividade do certame. 
 
3. REQUISITOS GERAIS
3.1. O chassi e a cabine de guarnição devem ser integralmente fabricados por uma empresa de origem única. A
implementação deve também ser executada integralmente por esta empresa.
3.1.1. A definição de empresa de origem única é entendida por aquela que desenha, projeta e constrói seus produtos de
forma integrada, utilizando-se da agregação de componentes de outros e incluindo a fabricação do chassi, da cabine de
guarnição e dos módulos do implemento, sem nenhum tipo de sub contratação, e também sendo responsável pela
realização dos testes do produto acabado em instalações próprias. 
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3.2. O veículo deve ser projetado para possuir uma perfeita distribuição de peso entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro.
Toda a distribuição de peso deve obedecer aos critérios estabelecidos na norma NFPA 1901, edição 2009.
3.3. A superestrutura, a bomba de incêndio, o chassi e a carroceria devem conter todas as características construtivas
previstas e em conformidade com a norma NFPA 1901 edição 2009 (Nacional Fire Protection Association; Standard for
Automotive Fire Apparatus; 2009 edition), devendo ainda ser próprios para o serviço de bombeiros, com a robustez
bastante para se adequar:
3.3.1. Às condições do clima do Estado 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;
3.3.2. Às condições das estradas asfaltadas do Estado de Goiás, onde é comum a existência de quebra-molas e, em alguns
locais, de buracos;
3.3.3. À legislação brasileira referente a combustíveis e emissão de poluentes em vigor no momento da entrega das
viaturas;
 
4. QUANTIDADE E DETALHAMENTO DO OBJETO
4.1. O presente Termo refere-se à aquisição de 10 veículos especiais destinados a salvamento e combate a incêndios, cujo
detalhamento completo do objeto observará o Caderno de Especificações que integra o ENCARTE 01. 
 
5. DOCUMENTAÇÃO NA ENTREGA
Por ocasião da entrega da viatura deverá ser fornecida a seguinte documentação:
5.1. Certificado de atendimento aos testes de bombeamento conforme os padrões da norma NFPA 1901:2009;
5.2. Certificado que comprove que os suportes dos EPR atendem aos requisitos da norma NFPA 1901, edição 2009.
5.3. Certificado de que o veículo atende integralmente aos requisitos da norma NFPA 1901, edição 2009.
5.4. O veículo deve possuir todos os itens exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro para sua circulação. Deve obedecer
às normas de emissão de poluentes vigentes no Brasil, conforme resoluções do CONAMA / PROCONVE (EURO 5 / P-
7).
5.5. Manual de operação em língua portuguesa.
5.6. Catálogo de peças, em mídia eletrônica, identificando individualmente por número (part number) com respectiva foto
e/ou desenho.
5.7. Guia com o plano de lubrificação.
5.8. Manual de manutenção e serviço em língua portuguesa.
5.9. Planta do sistema elétrico com a completa indicação de seus componentes e perfil de carga do sistema, em língua
portuguesa.
5.10. Cartão de dados do veículo.
5.11. Placa de identificação, com indicação do PBT e número do chassi.
5.12. Chapa de tipos para a bomba de incêndio e para a superestrutura.
5.13. Chapa de tipo do peso real.
5.14. Diagrama hidráulico do sistema de combate a incêndio.
 
6. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS DENTRO DO ENVELOPE DOS DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO.
6.1. A licitante deverá, juntamente com os documentos de habilitação previstos no edital, entregar os documentos
abaixo relacionados, sob pena de desclassificação. Os documentos deverão ser apresentados em língua portuguesa,
ou quando apresentados em língua estrangeira, deverão atender o item 18.12 do Anexo I do Edital.
6.1.1. Memorial descritivo da viatura comprovando o atendimento integro das condições exigidas no Caderno de
Especificações que integra o ENCARTE 01;
6.1.2. Catálogos, prospectos ou documentação em português comprovando que os eixos atendem ao exigido;
6.1.3. Prospecto do projeto do encarroçamento da viatura com os seguintes detalhamentos:
6.3.1. Prospecto da bomba de incêndio ofertada, onde possa constatar as especificações técnicas, com vista em corte da
bomba e com a curva de rendimento da bomba;
6.3.2. Compartimentos das gavetas;
6.3.3. Detalhamento da transmissão da bomba contra incêndios;
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6.3.4. Esquema hidráulico;
6.3.5. Tanque de água especificando formato, fixação e vistas em planta dos quebra-ondas;
6.3.6. Memorial de cálculo de distribuição de cargas encontradas nos eixos e relação peso-potência do conjunto em ordem
de marcha;
6.2. Outras julgadas necessárias à análise do produto poderão ser requeridas pelo Gestor do Contrato, durante o processo
construtivo.
 
7. FORMA DE FORNECIMENTO
7.1. O objeto deverá ser fornecido, novo, sem uso, com modelo e data de fabricação superior à data de assinatura do
contrato, devidamente emplacado e licenciado no Estado de Goiás, em conformidade com a demanda apresentada pela
Corporação.
7.2. A entrega deverá ser feita pelo próprio fabricante ou por seus representantes devidamente autorizados.
7.3. Apenas para o primeiro lote de viaturas, efetivamente adquiridas pelo Corpo de Bombeiros, deverá existir o
aprontamento de uma viatura a título de protótipo, cuja aprovação, por parte do Gestor do Contrato, será condição para a
fase final de fabricação das demais viaturas do referido lote e para todas as fases de fabricação das viaturas dos demais
lotes. A aprovação deste protótipo dar-se-á nas instalações do fabricante podendo, tal protótipo, ser considerado uma
unidade a ser entregue no primeiro lote.
 
8. VALOR DO PEDIDO
 

ITEM OBJETO Unid. QTD.
TOTAL

Valor Médio
Unitário Valor Médio Total

01 Veículo para Combate a incêndio
e Salvamento Unid. 10

R$ 1.642.587,50 R$ 16.425.875,00

$ 496.250,00 $ 4.962.500,00

 
9. PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA
9.1. O prazo de entrega das viaturas será de no máximo 240 (duzentos e quarenta) dias, contados 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.
9.3. A entrega da/s viatura/s deverá ser feita no Comando de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Goiás.
 
10. GARANTIA
10.1. A licitante deverá apresentar documentação original informando, no mínimo, das garantias abaixo descritas relativas
à garantia geral incluindo a manutenção prevista em manual com reposição de peças, garantia específicas e os prazos
contados a partir da data de recebimento definitivo do objeto, pelo qual obriga-se independentemente de ser ou não o
fabricante do produto a efetuar a qualquer tempo substituições ou reparações nos veículos, objetos desta licitação, e
equipamentos em virtude de quaisquer defeitos de fabricação (manufatura, construção, montagem) ou de concepção
(projeto, design), e chassi a ser utilizado na montagem do veículo, pelos prazos abaixo estipulados, contados a partir do
recebimento definitivo do objeto pela Administração, na seguinte conformidade:
10.1.1. Garantia Geral: 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.
10.1.1.1. 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.
10.1.2. Garantia Específica: Além da garantia geral, deverão constar na documentação as seguintes garantias mínimas
específicas:
10.1.2.1. 05 (cinco) anos contra a corrosão e defeitos de fabricação do compartimento da bomba, dos compartimentos
para materiais, da compartimentação traseira e do tanque de agua e LGE;
10.1.2.2. 02 (dois) anos para a pintura do encarroçamento e do equipamento;
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10.1.2.3. 02 (dois) anos para os comandos eletrônicos;
10.1.2.4. 05 (cinco) anos para a transmissão automática;
10.1.2.5. 05 (cinco) anos para o motor ou 150.000 Km;
10.1.2.6. 03 (três) anos para a cabine;
10.1.2.7. 05 (cinco) anos para a bomba de incêndio;
10.1.2.8. 10 (dez) anos para as válvulas de combate a incêndio;
10.1.3. O fabricante deve apresentar certificado de garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, projeto e montagem.
10.1.4. 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. 
10.1.5. 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.
10.1.6. A CONTRATADA deverá garantir a disponibilidade no mercado de peças, materiais, equipamentos que compõem
o veículo e suas adaptações e eventuais atualizações de softwares, pelo período ininterrupto de 10 (dez) anos, já incluso o
período normal da garantia, contados a partir do recebimento definitivo dos veículos.
10.1.7. 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; 
10.1.8. 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.
10.1.9. 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 cegonha, plataforma, carreta ou guincho plataforma), correrão única e
exclusivamente por conta da CONTRATADA.
10.1.10. 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.
10.1.11. 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. 
10.1.12. 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.
10.1.13. 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.
10.2. 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 de Materiais e Gestão de Contratos - DERC/CAL, 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.
10.3. 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. 
 
11. PLANTAS E MANUAIS DE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Deverá ser fornecido para cada viatura 02 (dois) manuais (operação e manutenção) em formato de mídia eletrônica e no
idioma português do Brasil contendo, no mínimo:
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11.1. Divisões numeradas e completas com descrições de cada parte;
11.2. Sumário de conteúdos;
11.3. Solução de problemas;
11.4. Bomba de incêndio;
11.5. Eixo dianteiro/Suspensão;
11.6. Freios;
11.7. Motor;
11.8. Pneus;
11.9. Rodas;
11.10. Cabine;
11.11. Eletricidade e sinalizadores;
11.12. Sistemas de Ar;
11.13. Diagrama da fiação (esquema elétrico), sendo 01 (um) para cada viatura;
11.14. Sistema proporcionador de espuma;
11.15. Tubulações;
11.16. Painel de Comando Operacional e Instrumentos (PCOI).
11.17. A empresa proponente/implementadora deverá submeter ao Gestor do Contrato (preposto da Administração) para
aprovação no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do
Estado, o projeto executivo detalhando:

a) Vistas gerais da viatura;
b) Projeto do quadro auxiliar onde se apoia o tanque;
c) Projeto do tanque e seus quebra-ondas;
d) Layout do esquema hidráulico;
e) Layout do esquema elétrico;
f) Cálculo da distribuição do peso;
g) Cálculo da relação peso-potência;
h) Projeto das estruturas da casa de bomba;
i) Projeto das estruturas de compartimentação;
j) Vistas da bomba de incêndio e seu correspondente sistema de transmissão;
k) Projeto do sistema de escorva;
l) Projeto das válvulas do sistema hidráulico da viatura e seus respectivos itens construtivos;
m) Projeto do Painel de Comando Operacional e Instrumentos (PCOI);
n) Projeto do sistema de fixação do tanque de água ao quadro auxiliar;

 
12. ENTREGA TÉCNICA
12.1. A CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, a entrega técnica da viatura aos militares do Corpo de
Bombeiros Militar do estado do Goiás, contendo instrução sobre condução e operação das viaturas e manutenção
corretiva e preventiva de todo o engenho da viatura; 
12.2. A entrega técnica dar-se-á exclusivamente nas dependências do CBMGO e áreas adjacentes, para o efetivo de 20
militares. 
 
13. EMPRESAS CREDENCIADAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO
13.1. A licitante vencedora deverá apresentar, por ocasião da assinatura do contrato, documento(s) expedido(s) pelo(s)
fabricante(s) do chassi, motor, bomba de incêndio, gerador, sistema proporcionador de espuma, câmbio, portas persianas
e equipamento de sinalização, informando a(s) empresa(s) homologada(s) no Brasil para realizar a manutenção e
assistência técnica desses itens. 
 
14. FISCALIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE ENTREGA

É
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14.1. A VISITA TÉCNICA
14.1.1. 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.
14.1.2. Deverá estar previsto no mínimo 02 (duas) visitas, sendo:
14.1.2.1. 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 o AutoBomba Tanque. O agendamento da visita deverá
ocorrer em no máximo 60(sessenta dias) após a assinatura do Contrato.
14.1.2.2. A segunda visita será realizada antes do embarque, para conferência da conformidade com os projetos e
realização de pequenas correções e adaptações, se for o caso.
14.1.3. Caso o chassi e o equipamento completo estejam em conformidade com as especificações, será lavrado Termo de
Aceite para cada inspeção realizada pela Comissão de Recebimento do CBMGO conforme modelos em anexo
(ENCARTE 02 e ENCARTE 03).
14.1.4. As despesas com passagens aéreas, translado e hospedagem e transporte até o local da fabricação do objeto
licitado, para a equipe designada pelo CONTRATANTE , composta por 02 (dois) 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. 
14.1.5. A visita técnica não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA de vícios ocultos, defeitos ou falhas de
fabricação e encarroçamento (superestrutura) do objeto.
 
14.2. TESTE DESEMPENHO
14.2.1. Os testes de desempenho e funcionamento da viatura serão realizados na sede do fornecedor, em instalações por
ele indicadas. 
14.2.2. 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. 
14.2.3. 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). 
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. 
14.2.4. 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.
 
15. EXECUÇÃO / RECEBIMENTO DA VIATURA
15.1. A entrega dos veículos encerrar-se-á no prazo máximo 240 dias, contados 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, observando o
local de entrega indicado pelo CONTRATANTE. 
15.2. 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.
15.3. Na entrega não será aceita troca de marca ofertada na proposta. 
15.4. O recebimento por parte do CONTRATANTE observará o estabelecido abaixo:
15.4.1. Recebimento provisório: o objeto será recebido provisoriamente no prazo de 03 (três) dias uteis a contar da
entrega do objeto em Fábrica, mediante termo circunstanciado, para efeito de verificação da 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 (ENCARTE 03) autorizando o embarque do objeto, se for de origem de processo de compra
internacional.
15.4.2. 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



22/02/2018 :: SEI / GOVERNADORIA - 1515430 - TERMO DE REFERÊNCIA ::

http://sei.intra.goias.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3055313&infra… 7/39

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. 
15.5. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento
definitivo dos equipamentos;
15.6. 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.
15.7. 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).
15.8. A CONTRATADA entregar os veículos no endereço fornecido pelo CONTRATANTE. 
15.9. Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes.
15.10. O objeto deverá ser fornecido, novo (permitido apenas a quilometragem de teste). A entrega deverá ser feita pelo
próprio fabricante ou por seus representantes devidamente autorizados.
15.11. Caso o bem fornecido apresente alguma alteração com o que foi apresentado no projeto inicial, com o protótipo e
ou com a vistoria final realizada in loco no país de fabricação, e dessa forma, 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 30 (trinta) dias.
15.12. Após a entrega, deverá ser realizada revisão de entrega do chassi e da superestrutura pelo fabricante ou por seus
representantes devidamente autorizados.
15.13. 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 +55 (62) 3201-
6387.
 
16. DO CONTRATO
16.1. O contrato terá a vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário Oficial
do Estado de Goiás, e abertura da Carta de Crédito se for de origem estrangeira,  e sua gestão ficará a cargo de um
representante da Administração especialmente designado pela Contratante, em atendimento ao art. 67 da lei 8.666/93.
 
17. CONSIDERAÇÕES AO REGISTRO DE PREÇOS
17.1. 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.
17.2. A gestão da Ata de Registro de Preços ficará a cargo de servidor do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
designado para tal.
17.3. 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.
17.4. 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.
 
18. DAS CONDIÇÕES APLICÁVEIS NO CASO DE IMPORTAÇÃO OU DE BEM IMPORTADO
18.1. 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:
18.2. 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.
18.3. 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.
18.4. 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.
18.5. As condições de importação devem seguir as mesmas exigências estabelecidas na proposta de preços, conforme
descrito neste termo de referência.
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18.6. 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.
18.7. 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.
18.8. O transporte deverá atender à legislação brasileira, inclusive o previsto pelo Decreto nº 6.759/2009.
18.9. As cargas embaladas, consolidadas ou não, deverão estar conforme a respectiva lista de conteúdo (Packing List).
18.10. A proposta de preços englobará todas as despesas relativas ao objeto da presente licitação, bem como os
respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, financeiras e frete até o destino, e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão
a cargo única e exclusivamente da vencedora, e em se tratando de item importado, equivale ao “Termos Internacionais de
Comércio (Incoterms)” discriminados pela International Chamber of Commerce (ICC) em sua Publicação nº 715E, de
2010, como DAP-DELIVERY AT PLACE (Localidade), traduzindo literalmente, Entregue no Local (Localidade). Serão
acrescidos, como obrigação do vencedor, os custos de desembaraço e entrega para que se equipare ao “Termos
Internacionais de Comércio (Incoterms)” discriminados pela International Chamber of Commerce (ICC) em sua
Publicação nº 715E, de 2010, como DDP-DELIVERED DUTY PAID (Localidade), traduzindo literalmente, Entregue
com Direitos Pagos (Localidade).
18.11. Todas as despesas referentes à Abertura de Carta de Crédito (L/C) (abertura, aviso, confirmação, negociação e
demais despesas decorrentes) ou aquelas referentes à renovação da Carta de Crédito, inclusive decorrente de aumento da
taxa cambial, no caso de atraso de adimplemento atribuível à CONTRATADA, serão por ela custeadas.
18.12. Os documentos apresentados em idioma estrangeiro deverão estar apostilados (conforme Decreto 8.660/2016) ou
rubricados e autenticados pelo serviço diplomático brasileiro no país de origem, além de serem traduzidos para o idioma
oficial do Brasil por tradutor juramentado, conforme dispõe o Artigo 18 do Decreto n. 13.609 de 21 de outubro de 1943,
art. 224 do Código Civil Brasileiro, art. 192 do Código de Processo Civil Brasileiro e registrado no Registro de Títulos e
Documentos, de acordo com a Lei n. 6.015 (Lei de Registros Públicos) artigos 129 parágrafo 6 e 148. Excetuam-se
apenas as expressões estritamente técnicas que não possuam tradução compatível no vernáculo (catálogos, folders, etc).
Somente serão aceitos documentos originais ou cópias autenticadas, sendo que o não atendimento ao disposto neste item
acarretará na desclassificação da empresa.
 
19. DO PAGAMENTO
19.1. 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:
19.1.1. Para o caso de fornecimento de equipamentos fabricados no país e/ou importados pela Contratada - proposta
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.
19.1.2. Para o caso de importação direta (O CBMGO se valer de sua imunidade tributária) - proposta de preços em moeda
estrangeira (Dólares Americanos ou Euros), o pagamento será efetuado por meio de Carta de Crédito Internacional,
emitida por instituição financeira, como Carta de Crédito (Letter of Credit - LC) irrevogável a ser avisada pelo banco
internacional indicado pelo licitante, nos termos da UCP 600 – Costumes e Prática Uniformes relativos a Créditos
Documentários, da CCI - Câmara de Comercio Internacional. A Carta de Crédito Internacional poderá ser confirmada à
pedido, e às expensas do licitante. A validade da Carta de Crédito Internacional corresponderá ao decurso de prazo até o
recebimento definitivo da mercadoria objeto da negociação. O crédito estará disponível ao beneficiário da carta de crédito
internacional pela apresentação ao banco emitente da seguinte forma: 20% (vinte por cento) do valor do crédito estará
disponível à vista, 40% (quarenta por cento) estará disponivel pela apresentação dos documentos de embarque da
mercadoria objeto da negociação em nome do CBM-GO e 40% (quarenta por cento) na apresentaçao do Atestado de
Recebimento Definitivo, emitido pelo adquirente. Todas as despesas decorrentes da abertura, confirmação, aviso,
negociação, alteração e/ou liberação de discrepâncias da Carta de Credito Internacional, correrão por conta do
beneficiário.

Goiânia, 12 de junho de 2017.
 

Frederico Magalhães Guerra - 1º Ten  QOCBM
Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos
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ANEXO I - ENCARTE 01
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

 
1. DIMENSÕES E ÂNGULOS DE ENTRADA E SAÍDA
1.1. Para se adequar as condições das estradas do Estado de Goiás, a viatura deverá ter as seguintes dimensões:
1.1.1. Altura total em posição de deslocamento (máxima): 3.560 mm.
1.1.2. Comprimento total (máximo): 10.000 mm.
1.1.3. Ângulo de entrada (adiante do veículo): mínimo 12 graus.
1.1.4. Ângulo de saída (atrás do veículo): mínimo 12 graus.
1.1.5. Distância entre eixo (máxima): 4.850 mm
 
2. CHASSI
2.1. Chassis
2.1.1. O chassi deve ser novo, sem uso, fabricado pela mesma empresa fabricante da cabine de guarnição, não sendo
aceito qualquer divisão de responsabilidade e nenhum tipo de subcontratação.
2.1.2. Deve ser projetado e construído levando-se em consideração as características do serviço pesado e especial
realizado pelo Corpo de Bombeiros.  
2.1.3. O veiculo carregado com todos os agentes extintores, materiais e tripulação não deverá ultrapassar em nenhum caso
o 90% do peso bruto total técnico.
2.1.4. Deverá ter tração de rodas (tipo de tração) 4x2.
2.2. Sistema Exaustor (escapamento)
2.2.1. A tubulação de exaustão ou descarga deve ser localizada de maneira a não expor nenhuma parte da superestrutura a
calor excessivo.
2.2.2. A exaustão não poderá ser dirigida a nenhuma posição de operação do veículo ou do sistema de combate a
incêndio.
2.2.3. Proteções devem ser instaladas nos locais em que ocorra risco de contato do operador com partes aquecidas do
sistema.
 
2.3. Direção
3.5.1 A coluna do sistema de direção deve possuir mecanismo que permita ao motorista ajustar sua altura e sua
profundidade.
2.3.1. A direção deve ser do tipo assistida hidraulicamente por bomba de pressão de óleo com controle de vazão e pressão
integral, dimensionada para serviço pesado.
 
2.4. Engates de Reboque
2.4.1. Engates frontais e traseiros de reboque, ou ganchos com olhal, devem ser instalados na estrutura do chassi para
permitir o reboque (não o levantamento) do veículo sem que este sofra danos.
 
2.5. Capacidade de Assentos
2.5.1. A capacidade de assentos deve ser para um total de 06 (seis) ocupantes.
 
2.6. Peso Bruto Total (PBT)
2.6.1. Deverá suportar ao menos um peso bruto total (PBT) técnico de 22.000 kg.
 
2.7. Moldura do Chassi
2.7.1. O veículo deve ser construído com duas longarinas no chassi, arrebitadas com no mínimo 05 (cinco) travessas
laterais para sua junção, com paredes laterais de altura mínima de 255 mm desde a frente da longarina até o final.
2.7.2. A borda dobrada do chassi deve ser de, no mínimo, 75 mm e a chapa com espessura de 07 mm.



22/02/2018 :: SEI / GOVERNADORIA - 1515430 - TERMO DE REFERÊNCIA ::

http://sei.intra.goias.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3055313&infr… 10/39

 
2.8. Eixo Dianteiro
2.8.1. Deve possuir capacidade de carga mínima de 8.000 kg.
 
2.9. Amortecedores
2.9.1. Do tipo telescópico, de dupla ação.
2.9.2. Devem ser projetados e montados de tal forma que possam promover um rodar suave e sem ruídos no veículo.
2.9.3. Devem possibilitar sua retirada para casos de manutenção, no eixo traseiro, sem a necessidade de retirada das
molas.
 
2.10. Eixo Traseiro
2.10.1. Deve possuir capacidade de carga de no mínimo 14.000 kg.
 
2.11. Bloqueio de diferencial
2.11.1. O eixo traseiro deve ser equipado com bloqueio de diferencial, com acionamento através de botão colocado no
painel do motorista.
2.11.2. O sistema deve contar com luz indicadora do acionamento instalada no painel do veículo.
 
2.12. Velocidade Final
2.12.1. O veículo deve atingir uma velocidade final de, no mínimo, 100 km/h (62 MPH).
 
2.13. Suspensão Dianteira
2.13.1. A suspensão dianteira deve possuir molas semi-elípticas ou parabólicas, com capacidade de carga compatível com
peso máximo especificado para o eixo dianteiro, sendo os olhais fundidos junto com a lâmina para lubrificação mais
adequada do feixe e as buchas revestidas para maior durabilidade e melhor lubrificação, com sulcos próprios para
lubrificação completa do conjunto.
2.13.2. Os bicos de lubrificação devem ser colocados a 90º e devem ser acessíveis sem que seja necessário deslocar
nenhuma peça ou parte da estrutura ou chassis.
 
2.14. Suspensão Traseira
2.14.1. A suspensão traseira deve possuir molas semi-elípticas ou parabólicas, com capacidade de carga compatível com
o peso máximo especificado para o eixo traseiro, sendo os olhais fundidos junto com a lâmina para lubrificação mais
adequada do feixe as buchas revestidas para maior durabilidade e melhor lubrificação, com sulcos próprios para
lubrificação completa do conjunto.
2.14.2. Os bicos de lubrificação devem ser colocados a 90º e devem ser acessáveis sem que seja necessário deslocar
nenhuma peça ou parte da estrutura ou chassis.
 
2.15. Sistema Antitravamento dos Freios (ABS)
2.15.1. O sistema de freios deve ser dotado de mecanismo antitravamento, do tipo ABS (anti blocking system), com 04
canais no eixo dianteiro e no eixo traseiro.
2.15.2. Deve ser controlado digitalmente com monitoramento em cada roda, sendo que por ocasião de um travamento em
uma das rodas, esta roda deve ser travada por uma fração de segundos sendo logo após o freio restabelecido.
 
2.16. Sistema de Freios
2.16.1. Deverá ter uns freios de serviço tipo EBS (Electronic Brake System) que inclui o sistema de frenagem
antitravamento, do tipo ABS, e controle de tração.
2.16.2. Freios a disco dianteiro e freios traseiro a tambor.
2.16.3. O sistema de freios deve ser pneumático.
2.16.4. Os freios dianteiros serão a disco, ventilados com Ø de, no mínimo 381 mm (15”), com ajustadores automáticos
das pastilhas.
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2.16.5. Os freios traseiros serão a tambor, com acionamento por ajustadores automáticos através de sistema tipo “S”
CAM, ou similar e tamanho mínimo de 419,1 mm (16,5”) X 177,8 mm (7.00”).
2.16.6. O sistema de freio deve ainda possuir as seguintes características:
2.16.6.1. Válvula de pedal recoberta com superfície anti derrapante.
2.16.6.2. Um secador de ar do tipo aquecido com cartucho desumidificador na entrada do sistema de ar do freio para
retirar a umidade e partículas.
2.16.6.3. Capacidade mínima de 0,70 m³.
2.16.6.4. Dois manômetros de pressão de ar no painel com alarme sonoro calibrado para ser acionado com pressão abaixo
de 400 KPa (4 Bar).
2.16.6.5. Sistema de freio de estacionamento com câmaras do tipo MGM.
 
2.17. Sistema de Freio Motor
2.17.1. O veículo deve ser dotado de um sistema auxiliar de frenagem, com atuação direta no motor, conhecido como
“freio motor”, com controles instalados no painel, para auxiliar e tornar mais seguros os procedimentos de frenagem.
2.17.2. Este sistema deve ser automaticamente desengatado quando o sistema ABS entrar em operação.
2.17.3. Deve possuir uma luz indicadora de acionamento, localizada no painel do motorista.
2.17.4. Deve ser ligado às luzes de freio para que estas sejam acionadas quando o freio motor atuar.
 
2.18. Compressor e reservatórios de ar
2.18.1. O compressor de ar deve ter capacidade mínima de fornecimento de 0,5 m³ de ar por minuto.
2.18.2. Os reservatórios de ar devem ser codificados por cores para combinar com as linhas de ar do freio e facilitar a
identificação, a manutenção e o diagnóstico e solução de problemas.
2.18.3. Todos os tanques devem ser dotados de ejetores automáticos de umidade.
 
2.19. Mangueiras do sistema de freio
2.19.1. Devem estar protegidas contra altas temperaturas e ser codificadas por cores e confeccionadas em nylon.
2.19.2. Deve ser instalado um sistema de captação de ar com engate do tipo “macho-fêmea”.
 
2.20. Motor
2.20.1. Motor de ciclo Diesel.
2.20.2. Controle e gerenciamento de injeção eletrônica de combustível.
2.20.3. Deve conter no mínimo seis cilindros.
2.20.4. Deve atender as normas de emissão vigentes no território Brasileiro (PROCONVE – CONAMA – P7 – EURO 5)
à época de sua entrega.
2.20.5. Potência mínima nominal de 390 HP e torque mínimo de 150 kgf/m, a 1200 RPM.
2.20.6. Devem ser instalados os seguintes equipamentos padrão no motor:
2.20.6.1. Conjunto de filtro de ar.
2.20.6.2. Dois filtros no sistema de alimentação do diesel com válvula para drenagem e sensor de presença de água, com
alarme sonoro e luz espia no painel de instrumentos.
2.20.6.3. Filtro com aditivo para o sistema de arrefecimento.
2.20.6.4. Filtro de óleo do tipo vazão total.
2.20.6.5. Motor de partida com tensão de 12 volts.
2.20.6.6. Sistema turbocompressor.
2.20.6.7. Sistema de intercooler para refrigeração do ar do turbocompressor.
2.20.6.8. Saída do escapamento localizada a direita, na frente da roda traseira com diâmetro mínimo de 100 mm, com
instalação de defletor de calor.
 
2.21. Sistema de elevação de regime de marcha lenta
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2.21.1. Deve ser instalado, no painel de instrumentos, um botão para que o motor seja acelerado e desacelerado até uma
rotação pré-determinada.
2.21.2. O botão somente deve ser utilizado quando o veículo estiver com o freio de estacionamento acionado, a
transmissão automática em neutro, sendo que dentro destas condições deve ser acionada a luz com a mensagem seguinte:
“Pronto para engatar marcha lenta alta”.
 
2.22. Radiador e sistema de arrefecimento
2.22.1. O radiador deve ser instalado com mangueiras adequadas e atender a todos os requisitos da NFPA1901, edição
2009, considerando as variações de temperatura na área do estado de Goiás, que variam, em suas médias, de 16 a 36º C.
2.22.2. O sistema de arrefecimento deve permitir que o veículo opere em qualquer temperatura ambiente.
2.22.3. Deve possuir um dreno com válvula para limpeza.
2.22.4. Deve possuir um sistema de monitoramento eletrônico com aviso no painel de instrumentos.
2.22.5. O radiador deve ser montado de maneira a prevenir que qualquer tipo de torção aplicada ao chassi seja a ele
transmitida.
2.22.6. O sistema de arrefecimento deve permitir que o veículo atinja rapidamente a temperatura de trabalho.
 
2.23. Tanque de Combustível
2.23.1. Um tanque para o combustível, confeccionado em alumínio, aço inoxidável ou termoplástico, com capacidade
mínima de 250 litros de diesel deve ser instalado na parte traseira do veículo.
2.23.2. Deve possuir válvula de dreno, tubo de ventilação e bocal de enchimento localizado no lado do motorista (lado
oposto ao cano de escape).
2.23.3. A entrada para abastecimento deve ter tampa em aço inoxidável ou alumínio com a inscrição “DIESEL”, bem
como ser dotada de dobradiça e mola.
2.23.4. Deve possuir uma válvula de fechamento localizada na linha de combustível logo após o tanque.
 
2.24. Transmissão
2.24.1. A transmissão deve ser automática, com conversor de torque e gerenciamento eletrônico, com medidor de
temperatura e alarme no painel da cabine.
2.24.2. Deve possuir, no mínimo, 05 velocidades à frente e 01 velocidade a ré.  
2.24.3. O sistema de mudanças deve ser instalado ao lado direito da posição do motorista e possuir sua própria
iluminação.
2.24.4. Deve possuir sistema de refrigeração do óleo.
2.24.5. Deve possuir tampa para instalação de 02 tomadas de força (PTO).
2.24.6. O eixo de transmissão (eixo cardam) deve ser balanceado dinamicamente e ser construído em tubo metálico de
alta resistência.
2.24.7. A transmissão deve possuir um radiador para refrigeração do óleo localizado junto ao radiador do veículo.
 
2.25. Rodas e Pneus
2.25.1. Devem ser instalados dois pneus do tipo radial no eixo dianteiro montados em rodas de alumínio fundido do tipo
disco.
2.25.2. No eixo traseiro devem ser montados 04 pneus.
2.25.3. Todas as rodas devem ser balanceadas dinamicamente e com mesmo diâmetro de raio, tipo e marca (inclusive a de
reserva).
 
2.26. Coberturas protetoras dos parafusos e cubos da roda
2.26.1. Deve ser fornecida uma cobertura de aço inox para cada um dos parafusos da roda.
2.26.2. Deve ser fornecida uma cobertura com indicação de nível de óleo do rolamento do cubo dianteiro, quando este
existir.
 
3. SOBRECHASSI
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3.1. Deverá ser instalado um sobre-chassi (quadro auxiliar) sobre as longarinas do chassi que permita a perfeita
adequação do equipamento ao chassi, evitando que se transfiram esforços gerados pelo chassi ao equipamento de maneira
incorreta e, ou vice-versa. 
3.1.1. Esta estrutura deve ser aparafusada no chassi. Os perfis utilizados em sua construção devem ser em aço .375" 80k e
parafusados com parafusos adequados.
3.1.2. Sobre esta estrutura deve ser feita uma segunda estrutura em aço inox ou alumínio para, em conjunto com a
primeira, proporcionar a adequada movimentação nos eixos espaciais do chassi proporcionando resistência a quebras.
3.1.2.1. Esta segunda estrutura deve ser separada da primeira por material adequado indicado pelo fabricante.
 
4. DA CABINE
4.1. A cabine deve ser projetada especificamente para o serviço de bombeiros e estar de acordo com o exigido na norma
NFPA 1901, edição 2009.
4.1.1. Sua capacidade será de 06 tripulantes, sendo o motorista mais o comandante de equipe à frente e quatro tripulantes
na parte de trás.
4.1.2. A Cabine deve ser construída em alumínio com 2,2 mm de espessura (no mínimo), do tipo extrudado.
4.1.3. Deve ser dupla, avançada, de ambiente único e montada pelo mesmo fabricante do chassi.
4.1.4. A largura mínima deve ser de 2.300 mm, com largura interna de no mínimo 2.100 mm.
4.1.5. A altura interna na cabine, em relação ao piso traseiro, deve ser de no mínimo de 1.650 mm do teto ao chão.
4.1.6. Deve ser do tipo basculante para fácil manutenção, com intertravamento com o sistema de freio de tal forma que a
cabina não possa ser basculada sem que o freio de estacionamento esteja acionado.
4.1.7. O sistema de verificação do nível de óleo lubrificante do motor deve ser posicionado de tal forma que não seja
preciso bascular a cabina para fazer a sua verificação diária.
4.1.8. Deve ser montada em, no mínimo, três coxins de borracha sobre o chassi.
4.1.9. Devem ser instalados balaústres (tubos pega mãos) para facilitar o acesso em todas as portas.
4.1.10. Deverá haver um local de acondicionamento de 05 (cinco) capacetes de incêndio, no interior da cabine, que será
definido no projeto inicial.
4.1.11. A cabine deve ser aberta e interligada para facilitar a comunicação entre os tripulantes.
4.1.12. Deve haver controles individuais para os limpadores de para-brisa.
4.1.13. Deve ser dotada de isolamento para proteção de ruídos e também desconforto térmico.
4.1.14. Os espelhos retrovisores devem ser amplos com seus respectivos espelhos auxiliares convexos, e seus controles
devem ser elétricos e localizados junto ao painel do motorista.
4.1.15. O para-brisa deve possuir uma área de no mínimo 1,75 m².
4.1.16. O para-brisa será confeccionado com vidro laminado.
4.1.17. Devem ser instalados degraus que proporcionem fácil acesso para a cabine.
4.1.18. A cabine deve ser inteiramente forrada em cor que acompanhe a pintura do veículo.
 
4.2. Sistema de proteção contra impactos frontais.
4.2.1. A cabine deve ser equipada com um sistema de proteção contra impactos frontais, objetivando a preservação da
integridade dos tripulantes, composto de:
4.2.1.1. 01 bolsa inflável (air bag) para proteção do motorista.
4.2.1.2. 01 bolsa inflável (air bag) para proteção do comandante da guarnição.
4.2.2. Um sistema de segurança para travamento do banco do motorista deve ser instalado de forma a permitir o
travamento do banco em sua posição mais baixa. O sistema terá sua atuação em conjunto com o sistema de bolsas
infláveis, sendo acionado antes do acionamento das bolsas infláveis.
 
4.3. Sistema de proteção contra tombamentos (rolamentos laterais).
4.3.1. Deve ser instalado sistema de proteção contra tombamentos, sistema este complementar ao sistema de cintos de
segurança e projetado para ser utilizado em conjunto com estes.
4.3.2. O sistema deve atuar em casos de tombamentos lentos ou rápidos, antes da cabine atingir o tombamento lateral
total, ou seja, antes de atingir ângulo de 90º em relação a sua posição original.



22/02/2018 :: SEI / GOVERNADORIA - 1515430 - TERMO DE REFERÊNCIA ::

http://sei.intra.goias.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3055313&infr… 14/39

4.3.3. O sistema deve conter o seguinte:
4.3.3.1. Bolsas infláveis laterais posicionadas às áreas laterais do motorista e do comandante da guarnição.
4.3.3.2. Cintos de segurança conforme 4.5.6.
4.3.3.3. Bolsas infláveis laterais nas portas dos demais tripulantes.
4.3.4. O sistema deve ser acionado nos casos de impactos frontais ou laterais, bem como nos casos de tombamento do
veículo.
4.3.5. Deve possuir luz indicativa de falha do sistema no painel frontal.
 
4.4. Tapeçaria
4.4.1. O painel de instrumentos deve ser forrado em ABS reforçado.
4.4.2. As portas devem possuir uma forração inferior em aço inox e superior em vinil preto ou pintura de acabamento
resistente a óleos, graxas e a prova de manchas.
 
4.5. Assentos
4.5.1. O assento do motorista deve ser dotado de suspensão pneumática.
4.5.2. Os assentos dos demais tripulantes serão fixos.
4.5.3. Os assentos dos tripulantes devem ser projetados conforme o exigido na norma NFPA 1901 para serem utilizados
com o EPRA (equipamento de proteção respiratória) já vestido no bombeiro, sendo o cilindro acoplado ao encosto, para
rápida saída na chegada à ocorrência.
4.5.4. Deve ser do tipo “carrega e trava”.
4.5.5. Estes assentos para EPRA devem ser construídos em conformidade com a NFPA 1901-09.
4.5.6. Todos os assentos devem possuir cintos de segurança de três pontos e com sistema de pré tensionadores para os
casos de colisões frontais, laterais e tombamentos.
4.5.7. Todos os assentos devem ser forrados em tecido impermeável de alta resistência.
 
4.6. Iluminação no interior da cabine
4.6.1. No interior da cabine, no compartimento do motorista, deve ser instalada uma luz no teto que será acionada pelo
interruptor colocado em cada porta e por interruptor colocado na própria lâmpada.
4.6.2. Uma luz vermelha no teto deve avisar aos ocupantes que qualquer uma das portas esta aberta.
4.6.3. Devem ser instaladas duas luzes para leitura de mapas e luzes de cortesia que devem ser colocadas em todas as
entradas.
4.6.4. No interior do compartimento da guarnição devem ser colocadas as mesmas luzes do compartimento do motorista,
porém em numero de quatro no teto.
 
4.7. Sistema de ar condicionado
4.7.1. Deve ser instalado um sistema de ar condicionado no interior da cabine com capacidade de no mínimo 40.000
BTU.
4.7.2. Seu controle será feito por painel único e eletrônico, com ajustes de temperatura e velocidade dos ventiladores.
4.7.3. Deve possuir saídas de ar ajustáveis e localizadas para o condutor, para o comandante de guarnição e para o
compartimento da guarnição.
 
4.8. Janelas da Cabine
4.8.1. Todas as janelas da cabine devem possuir uma área suficiente para proporcionar ventilação e iluminação adequada,
em conformidade com o preconizado nas regulações FMVSS, e em harmonia com o projeto apresentado.
4.8.2. Todos os vidros devem ser confeccionados com vidro que atenda as normas de segurança veiculares (vidro
automotivo).
4.8.3. Todas as janelas devem ser operadas eletricamente com botão de acionamento individual localizado em cada uma
das portas.
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4.9. Moldura dos para-lamas
4.9.1. Devem ser instaladas molduras envolventes em aço inox ao longo das caixas de rodas.
4.9.2. Estas molduras devem envolver toda a caixa de roda e não poderão impedir a abertura das portas da guarnição.
 
4.10. Painel de instrumentos da cabine
4.10.1. Todos os botões de acionamento e controle localizados na cabine devem possuir iluminação instalada em seu
próprio conjunto.
4.10.2. Todos os módulos de comando, interfaces, sistemas de proteção e componentes do sistema elétrico devem ser
instalados na cabine.
4.10.3. Os comandos do painel devem ser instalados em um módulo removível para facilidade de manutenção.
4.10.4. Um único sistema de partida deve ser instalado, tendo o interruptor de ignição e de arranque instalado em botão
localizado no painel de instrumentos.
4.10.5. O painel da cabine deve possuir, no mínimo, os seguintes instrumentos e medidores:
4.10.5.1. Chave geral de ignição;
4.10.5.2. Velocímetro (Km/h);
4.10.5.3. Odômetro;
4.10.5.4. Tacômetro;
4.10.5.5. Horímetro;
4.10.5.6. Voltímetro;
4.10.5.7. Indicador da pressão do óleo do motor;
4.10.5.8. Indicador da pressão de ar do sistema de freios;
4.10.5.9. Indicador de temperatura do motor;
4.10.5.10. Indicador de temperatura do óleo da transmissão;
4.10.5.11. Indicador de acionamento da luz alta dos faróis;
4.10.5.12. Indicador luminoso de portas abertas (cabine e armários);
4.10.5.13. Indicador de falha nas baterias;
4.10.5.14. Indicador do nível de combustível;
4.10.5.15. Interruptores de acionamento dos limpadores dos para brisas;
4.10.5.16. Interruptores de acionamento dos lavadores dos para brisas;
4.10.5.17. Interruptores de acionamento das luzes de advertência e sistema de sinalização sonoro; 
4.10.5.18. Indicador de falha no sistema elétrico.
 
4.11. Gravador de dados veiculares.
4.11.1. Deve ser previsto um sistema de gravação dos dados veiculares (VDR – Vehicle data recorder).
4.11.2. O sistema deve incluir uma “caixa preta”, e ser dimensionado em conformidade com o previsto na norma NFPA
1901/2009, com respectivo software de relatórios e capacidade de armazenamento de dados.
 
4.12. Sistema de Câmeras
4.12.1. Deverá haver um sistema de câmeras, com monitor instalado no painel de instrumentos do condutor que
possibilite visão traseira.
4.12.2. O sistema de visão traseira deverá ser ativado automaticamente quando acionada a marcha à ré. 
 
5. DO SISTEMA DE ELÉTRICO
5.1. Sistema de Baterias
5.1.1. Deve ser instalado um sistema de baterias composto por, no mínimo, 03 baterias de 12 (doze) volts, compatíveis
com toda demanda elétrica do veículo.
5.1.2. Deve ser instalado um dispositivo do tipo chave geral para acionamento do circuito de baterias de dentro da cabina.
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5.1.3. As baterias devem ser instaladas em compartimentos devidamente ventilados e usar cabos de ligação do tipo
serviço pesado com terminais recobertos com material anticorrosivo.
5.1.4. Deve ser dotado de um sistema de monitoramento de carga localizado junto ao motorista.
5.1.5. Deve ser dotado de um sistema de monitoramento de voltagem da bateria que avise quando esta atingir a voltagem
abaixo de 11,8 VDC.
5.1.6. Deve ser fornecido um completo sistema de perfil de carga do sistema.
5.1.7. Deve ser fornecido um carregador de baterias, com sistema de carregamento automático, quando ligado na rede
elétrica e com ejeção automática no momento da partida do veículo. Este dispositivo deve conter um cabo de 15 metros
para conexão à rede elétrica em tensão de 220 V AC.
 
5.2. Alternador
5.2.1. Deve ser instalado um alternador único para alimentação do sistema de bateria e demais sistemas do veículo.
5.2.2. A capacidade de alimentação deste alternador deve ser de, no mínimo, 320 A, com regulador de voltagem de três
pontos.
 
5.3. Proteção para o Sistema Elétrico
5.3.1. Todas as junções elétricas ou fiações dentro dos compartimentos devem ser protegidas contra danos mecânicos que
possam resultar de equipamentos armazenados no compartimento.
5.3.2. Todos os pontos terminais devem ser dotados de coberturas protetoras.
 
5.4. Fiação
5.4.1. Os cabos devem ser de cobre torcido ou condutores de liga de cobre, de uma bitola capaz de conduzir 125% da
corrente máxima para a qual o circuito está protegido.
5.4.2. Quedas de voltagem em toda a fiação, desde a fonte de força até o ponto de consumo, não poderão exceder a 10%.
 
5.5. Construção da Fiação e dos chicotes de fios
5.5.1. Todas as proteções dos condutores e dos cabos devem ser isoladas e resistentes à umidade.
5.5.2. A cobertura deve ter resistência para suportar um serviço contínuo mínimo a 90° C (194° F) exceto quando regras
de engenharia ditem considerações especiais para cabos isoladores expostos a temperaturas mais altas.
5.5.3. Todas as conexões da fiação e os pontos terminais devem usar um método que proporcione uma conexão mecânica
e elétrica correta e devem ser instalados de acordo com as instruções do fabricante.
5.5.4. Fios e cabos com corte ou deslocamento de isolamento e isolamentos sujeitos a arestas cortantes não poderão ser
empregados.
5.5.5. A fiação deve ser fixada de forma a evitar dano causado por atrito e deve ser protegida contra o calor,
contaminadores líquidos ou outros fatores ambientais.
5.5.6. A fiação deve ser identificada de maneira única, a cada 600 mm, por um código de cor ou uma marcação
permanente com um código de função do circuito.
5.5.7. A identificação deve referenciar um esquema de fiação.
5.5.8. Os circuitos devem estar providos com dispositivos protetores, com voltagem baixa apropriadamente calculada
contra sobrecarga.
5.5.8.1. Estes dispositivos devem ser prontamente acessíveis e protegidos contra calor acima da variação da sobrecarga do
circuito que protege, contra dano mecânico e esguicho de água.
5.5.8.2. A proteção do circuito deve ser obtida pela utilização de fusíveis, disjuntores, elos fundíveis, ou dispositivos
sólidos equivalentes.
5.5.9. Interruptores, relés, terminais, e conectores devem ter uma corrente direta fixada em 125% da corrente máxima
contra a qual o circuito está protegido.
 
5.6. Chicote para terminal móvel.
5.6.1. Deve ser instalado um chicote para instalação de um terminal móvel de dados padrão do Corpo de Bombeiros do
Estado de Goiás
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5.7. Métodos de Fiação
5.7.1. Os condutos ou os cabos elétricos não devem 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,
componentes do sistema exaustor, ou fiação de voltagem baixa e devem ser arranjados como segue:
5.7.1.1. Separados por uma distância mínima requerida para evitar danos com a emissão de calor a partir da tubulação de
exaustão ou protegidos a partir de tal tubulação.
5.7.1.2. Separados de linhas de combustível.
5.7.2. A instalação deve permitir a “flexibilidade” entre os cabos, a carroceria e outras áreas ou equipamentos cujos
movimentos exerçam pressão sobre a fiação.
5.7.3. Todas as caixas de passagem ou de fusíveis devem ter fácil acesso com o uso de simples ferramentas manuais e não
devem ser instaladas atrás de painéis soldados.
 
5.8. Interruptores
5.8.1. Todos os interruptores devem ser marcados com uma plaqueta indicando a sua função, em português brasileiro.
 
5.9. Fornecimento de Energia
5.9.1. O alternador elétrico instalado deve possuir uma potência mínima, quando o motor estiver em marcha lenta, capaz
de satisfazer a carga elétrica consumida pelo veículo e deve ser dotado de regulação totalmente automática.
5.9.2. Caso ocorra queda na geração de energia, a voltagem deve ser monitorada por um sistema que proporcione um
alerta visual, para evitar a falha do sistema elétrico causada pela perda de carga excessiva do conjunto de baterias.
 
5.10. Luzes externas de trânsito.
5.10.1. As luzes externas de trânsito devem atender a todos os requisitos das normas de trânsito vigentes no Brasil.
 
5.11. Luzes frontais de emergência
5.11.1. Deve ser instalado um par de luzes frontais de emergência com iluminação por LED e lentes em policarbonato,
em conformidade com o preconizado na norma NFPA 1901/2009. Estas luzes devem ser acionadas por um interruptor
localizado na cabina.
 
5.12. Luzes Traseiras
5.12.1. Um total de três luzes traseiras retangulares devem ser instaladas para sinalização do veículo durante emergências
e deslocamento no padrão estabelecido pelas FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards).
5.12.2. Deve ser instalada uma luz de iluminação da placa traseira.
5.12.3. Deve ser instalado um conjunto de faixas refletivas em todo o perímetro do veículo, em conformidade com os
padrões de programação visual estabelecidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, para sinalização em
caso de pane no sistema elétrico.
5.12.4. No ponto mais alto da traseira do veículo deve haver um par de luzes rotativas de alta intensidade para
sinalização, conforme preconizado pela norma NFPA 1901/2009.
 
5.13. Faróis auxiliares para busca e iluminação de locais de ocorrência
5.13.1. Dois faróis de busca devem ser instalados na parte dianteira do veículo com controles internos localizados na
cabine.
 
5.14. Sinalizadores sonoros
5.14.1. Deve ser instalada sirene eletrônica para deslocamento em emergência e para alarme, com potência mínima de
200 W, quatro tons e um sobre tom, selecionáveis através de painel próprio de comando. 
5.14.1.1. O sistema deverá ser digital micro controlado e possuir gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga
da bateria quando o veículo não estiver ligado, desligando automaticamente o sistema de sinalização áudio visual se
necessário, evitando assim a descarga total da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor do veículo. Além disso,
o conjunto deverá possuir consumo em modo de espera (stand by) inferior a 01 mA a fim de evitar a descarga precoce da
bateria e possíveis falhas na mesma, 
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5.14.2. Deve ser instalada 01 (uma) sirene eletropneumática (Fá-Dó), sem lubrificação adicional por óleo, padrão Corpo
de Bombeiros, posicionada na cabine do veículo em local de fácil acionamento ao alcance do motorista.
5.14.3. Os comandos de toda a sinalização visual e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do
motorista, permitindo sua operação por ambos os ocupantes da cabine, sendo instalado no compartimento originalmente
destinado ao rádio, ou de perfil compacto, para instalação em lugares pouco profundos quando o local destinado ao rádio
já estiver em utilização
 
5.15. Alarme de marcha à ré
5.15.1. Deve ser instalado um alarme eletrônico para aviso de manobras de marcha à ré.
 
5.16. Barra sinalizadora de teto
5.16.1. Uma barra sinalizadora deve ser instalada no teto do veículo para sinalização em emergência, com luzes em LED.
5.16.2. Todas as luzes serão vermelhas, se a cúpula for transparente, ou brancas se a cúpula for vermelha.
 
5.17. Gerador
5.17.1. Deve ser instalado um gerador monofásico com potência de 5.000 watts.
5.17.2. Tensão de operação de 220 Volts, CA.
5.17.3. Frequência de 60 Hz.
5.17.4. Acionamento e funcionamento com motor a explosão, de 04 tempos, movido à gasolina, com potência mínima de
11 HP.
5.17.5. O sistema de partida sera elétrico e deve ser colocado ao lado do gerador.
5.17.6. Deve possuir dispositivo que impeça sua partida caso a porta de seu compartimento não esteja aberta.
5.17.7. Tanto o gerador como as fiações devem estar em conformidade com as exigências contidas nas normas da NFPA.
5.17.8. O gerador deve ser montado no compartimento traseiro, direito ou esquerdo, em uma bandeja deslizante.
5.17.9. Seu compartimento deve possuir separação e isolamento dos demais compartimentos, sendo provido de
isolamento e sistema de abertura para dissipação dos gases de seu motor.
5.17.10. Deve ser instalada uma central de distribuição elétrica com, no mínimo, 08 disjuntores com capacidade de 20 A
cada.
5.17.11. Um total de 04 tomadas individualizadas devem ser instaladas, todas com tampas protetoras contra intempéries,
na parte externa da cabine logo acima das rodas dianteiras, sendo 02 de cada lado do veículo.
 
6. DO TANQUE DE ÁGUA
6.1. Deve ser confeccionado em copolímero com módulo de elasticidade superior a 1.100 MPa .
6.2. Sua capacidade deverá ser de no mínimo 4.725 litros (1.250 galões).
6.3. O tanque deverá ser compartimentado por meio de quebra-ondas transversais e longitudinais, com espessura
adequada ao formato do tanque, soldados com o mesmo processo utilizado na fabricação do tanque e construídos segundo
a norma NFPA 1901.
6.4. Deverá ser feita uma caixa anti-vórtice no mesmo material que o tanque, no fundo do tanque, provida de dreno para
esvaziamento do tanque por meio de junta rosqueável, válvula de 2½” em aço inoxidável para limpeza e drenagem do
tanque.
6.5. Caso o tanque não seja integrado na superestrutura, deverá ser montado com coxins de borracha ou sistema
declaradamente superior, para evitar esforços laterais de torção do chassi.
6.6. Deverá possuir também 01 (uma) tomada com junta STORZ de 2½” (63,5 mm) de diâmetro para abastecimento por
hidrante, com válvula 2½” em aço inox.  As tomadas deverão estar dotadas de válvula de retenção, tampas, filtros e
correntes de fixação das tampas. Este sistema deverá possuir um sistema de drenagem e alívio de pressão.
6.7. O tanque deverá ser projetado com sistema que evite danos causados pelo enchimento por fonte externa a alta
pressão e volume.
6.8. O nível de água do tanque deverá ser mostrado visivelmente na tela do Painel de Comando Operacional e
Instrumentos da viatura (PCOI) indicando a porcentagem de água existente em tempo real.
 
7. DA COMPARTIMENTAÇÃO
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7.1. Compartimento de mangueiras
7.1.1. Deve ser instalado um compartimento para acondicionamento de no mínimo 15 mangueiras de Ø de 65 mm (2½” )
com 30 metros de comprimento e 10 mangueiras de Ø de 40 mm (1½”) com 30 metros de comprimento.
7.1.2. Deve ser fabricado em aço inox ou alumínio e possuir uma divisão no meio que possibilite seu ajuste.
 
7.2. Compartimentos para materiais da carroceria
7.2.1. Os compartimentos destinados à guarda de materiais de combate a incêndio e salvamento devem ser fabricados em
alumino do tipo 5052-H32 ou em aço inox tipo 304.
7.2.2. Cada compartimento deve possuir no mínimo uma abertura para ventilação para permitir a entrada de ar e impedir a
entrada de sujeira e água.
7.2.3. Nas laterais esquerda e direita devem ser construídos compartimentos com as seguintes dimensões mínimas:
7.2.3.1. Lado esquerdo, compartimento 01, localizado à frente do eixo traseiro, com 1219,2 mm (48,00”) de largura X
1727,2 mm (68,00”) de  altura X 635 mm (25,00”) de profundidade . Sua abertura será de 1625,6 mm (64,00”)  altura X
1117,6 mm (44,00”) largura.
7.2.3.2. Lado esquerdo, compartimento 02, localizado acima do eixo traseiro, com 1549,4 mm (61,00”) de largura X
863,6 mm (34,00”) altura X 635 mm (25,00”) de profundidade. Sua abertura será de 787,4 mm (31,00”) altura X 1524
mm (60,00”) largura.
7.2.3.3. Lado esquerdo, compartimento 03, localizado atrás do eixo traseiro, com 1193,8 mm (47,00”) de largura X
1727,2 mm (68,00”) de  altura X 635 mm (25,00”) de profundidade. Sua abertura será de 1625,6 mm (64,00”)  altura X
1117,6 mm (44,00”) largura.
7.2.3.4. Lado direito, compartimento 01, localizado à frente do eixo traseiro, com 1219,2 mm (48,00”) de largura X
1727,2 mm (68,00”) de  altura X 317,5 mm (12,50”) de profundidade . Sua abertura será de 1625,6 mm (64,00”)  altura X
1117,6 mm (44,00”) largura.
7.2.3.5. Lado direito, compartimento 02, localizado acima do eixo traseiro, com 1549,4 mm (61,00”) de largura X 863,6
mm (34,00”) altura X 317,5 mm (12,50”) de profundidade . Sua abertura será de 787,4 mm (31,00”) altura X 1524 mm
(60,00”) largura.
7.2.3.6. Lado esquerdo, compartimento 03, localizado atrás do eixo traseiro, com 1193,8 mm (47,00”) de largura X
1727,2 mm (68,00”) de  altura X 317,5 mm (12,50”) de profundidade . Sua abertura será de 1625,6 mm (64,00”)  altura X
1117,6 mm (44,00”) largura.
7.2.4. Todas as portas dos compartimentos, à direita e à esquerda, devem ser do tipo veneziana de enrolar (roll up), feitas
em alumínio com folha dupla e vedação contra intempéries.
7.2.5. Nestes compartimentos serão instaladas 08 prateleiras com capacidade de carga mínima de 100 kg.
7.2.5.1. As prateleiras devem ser confeccionadas no mesmo material dos compartimentos, em aço inoxidável ou
alumínio.
7.2.5.2. Estas prateleiras devem ser infinitamente ajustáveis por parafusos que deslizem em trilhos feitos dentro das
paredes dos armários, permitindo assim várias formas de arranjo interno para o transporte e guarda do material.
7.2.6. Em um dos compartimentos deve ser previsto local apropriado para acondicionamento de, no mínimo, 06 cilindros
reserva dos equipamentos de proteção respiratória.
7.2.7. Na parte de cima da carroceria devem ser instalados 02 compartimentos, um à esquerda e outro à direita, para
armazenamento de materiais diversos. Tais compartimentos devem ter as seguintes características:
7.2.7.1. Dimensões mínimas, 2032 mm (80,00”) de comprimento X 406,4 mm (16”) de largura X 330,2 mm (13”) de
altura.
7.2.7.2. Construídos em alumínio, com tampa em alumino do tipo lavrado padrão diamante.
7.2.7.3. A tampa deve possuir uma dobradiça do tipo piano, em aço inox, dois amortecedores a gás para controle de
abertura (um em cada extremidade) e, no mínimo, dois fechos.
7.2.7.4. Devem possuir sistema de drenagem.
7.2.7.5. Devem possuir luminária em LED, com comprimento mínimo de 1215 mm (47,83”), instaladas na parte superior
interna de cada compartimento.
 
8. DA ESCADA PROLONGÁVEL, MANGOTE, E ESCADA DE ACESSO
8.1. Escadas prolongáveis
8.1.1. Deverá ser fornecida 01 (uma) escada prolongável, confeccionada em fibra de vidro, com isolamento elétrico, com
07 (sete) metros de alcance linear, composta por um conjunto fixo e outro móvel, tendo a forma de coluna engradada,
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com lanço semielíptico no sentido longitudinal. O desenvolvimento da escada se processa através de 01 (uma) corda de
seda nylon e roldanas, por onde desliza o lanço móvel. O sistema que compõe a roldana e seu eixo deve ser fabricado em
metal reforçado. Os grampos de fixação retêm o lanço na altura desejada.
8.1.2. A escada deverá ser acondicionada na viatura, em compartimento especifico com aceso pela parte traseira do
veículo.
 
8.2. Mangote de 6”
8.2.1. Deverá ser fornecido 02 (dois) mangotes construído em fibra sintética plastificada, armado por uma espiral de aço,
com uniões móveis de rosca macho em uma extremidade e fêmea na extremidade oposta, com pino ou munhão, de 04 fios
por polegada, conforme normas NSFHT, diâmetro interno de 6” no mínimo 03 (três) metros de comprimento.
8.2.2. Os dois mangotes deverão ser acondicionados na viatura, em compartimento especifico com aceso pela parte
traseira do veículo.
 
8.3. Escada de acesso ao teto do veículo
8.3.1. Na parte traseira do veículo deverá existir 01 (uma) escada dobrável com degraus em alumínio anodizado, sem
quinas vivas, para acesso dos operadores ao convés. Deverá existir corrimão para facilitar o acesso 
8.3.2. Em todas as superfícies passíveis de trânsito pela guarnição deverá ser utilizada pintura antiderrapante ou chapas de
alumínio xadrez em liga 3.3535 (5754), ou de resistência declaradamente superior, com espessura mínima de 2,0 mm,
desconsiderando-se as partes em alto relevo.
 
9. SISTEMA HIDRÁULICO
9.1. Bomba de combate a incêndios
9.1.1. A bomba de combate a incêndios será instalada na parte central do veículo (midship).
9.1.2. A bomba de combate a incêndios deve ser de vazão  mínima de 4.725 litros por minuto, LPM, (1250 GPM), em
conformidade com os requisitos de desempenho contidos na norma NFPA, edição 2009, de estágio simples, do tipo
centrifuga.
9.1.3. A bomba deve atender aos seguintes requisitos:
9.1.3.1. Vazão em 100% da capacidade a 1034 kPa (150 psi) de pressão nominal.
9.1.3.2. Vazão em 100% da capacidade a 1137 kPa (165 psi) de pressão nominal.
9.1.3.3. Vazão em 70% da capacidade a 1378 kPa (200 psi) de pressão nominal.
9.1.3.4. Vazão em 50% da capacidade a 1723 kPa (250 psi) de pressão nominal.
9.1.4. O teste de desempenho da bomba deve ser em conformidade com o previsto na norma NFPA 1901, edição 2009.
9.1.5. O corpo de bomba deve ser de ferro fundido ou alumínio e as partes adjacentes devem ser confeccionadas
inteiramente em aço inox fundido com tensão mínima de 206842 kPa (30.000 psi), não sendo admitidos outros materiais.
9.1.6. As partes em contato com a água devem ser em bronze ou aço inox.
9.1.7. O corpo de bomba deve ser separável em duas partes na vertical, em plano simples.
9.1.8. Os impulsores da bomba devem ser em bronze ou alumínio de vazão variável.
9.1.8.1. Os impulsores devem ser usinados com precisão e balanceados individualmente, estática e dinamicamente.
9.1.8.2. Deve ser projetado para proporcionar ampla capacidade reversa com o mínimo de potência.
9.1.9. Os anéis espaçadores devem ser de bronze, de fácil remoção, sem a retirada do impulsor.
9.1.10. O eixo da bomba deve ser vedado contra corrosão.
9.1.11. A bomba deve possuir eixo com selo mecânico.
9.1.12.   A bomba deve possuir os seguintes acessórios:
9.1.12.1. Engate pneumático ou elétrico de duas posições.
9.1.12.2. Se necessário, sistema de refrigeração auxiliar para refrigeração do motor do veículo.
9.1.12.3. Sistema governador eletrônico de pressão eliminando a necessidade de válvulas de alivio da expedição.
9.1.12.4. Sistema de escorva do tipo dispositivo de deslocamento positivo com rotor e membranas giratórias. 
9.1.12.5. Válvula de alivio térmica para evitar o superaquecimento da bomba.
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9.1.12.6. Toda a tubulação deve ser confeccionada em aço inox ou, quando for mangueira, esta será reforçada com
poliéster.
9.1.12.7. Introdução principal de 152 mm (6,00”) com rosca padrão NST (national standards thread).
 
9.2. Transmissão da bomba
9.2.1. A transmissão da bomba deve ser confeccionada em liga de ferro fundido e ou alumínio e separável da bomba.
9.2.2. A transmissão deve ser por conjuntos de engrenagens em aço liga, com tratamento térmico, de forma a obter o
melhor rendimento da curva do motor.
9.2.3. A moldura do chassi deve ser desenhada e construída de tal forma que o eixo cardan da bomba esteja alojado
dentro da moldura do chassi.
9.2.4. Eixos cardan localizados acima das longarinas do chassi não serão aceitos, pois isto implica na mudança de
desenho e disposição do tanque de armazenamento de água.
 
9.3. Esguicho monitor 
9.3.1. Deve ser instalado um esguicho monitor com vazão de 945 a 4.725 litros por minuto, LPM, (250 a 1250 GPM).
9.3.2. O diâmetro deve ser de no mínimo 65 mm (2½”).
 
9.4. Compartimento das linhas de mangueiras pré-conectadas
9.4.1. Duas saídas de Ø de 40 mm (1½”) devem ser instaladas abaixo do piso do compartimento das linhas de mangueiras
pré-conectadas.
9.4.2. A tubulação destas linhas deve ter Ø de 51 mm (2”), com válvulas de fechamento de ¼ de volta.
 
9.5. Configuração do painel da bomba de combate a incêndio
9.5.1. O painel da bomba de combate a incêndio deve estar localizado no lado esquerdo (motorista), conforme NFPA
1901 e possuir a seguinte configuração:
9.5.1.1. Medidor do nível do tanque do tipo eletrônico.
9.5.1.2. Medidor de nível de concentrado de espuma com luz de indicação de nível baixo.
9.5.1.3. Manômetros individuais para cada uma das expedições.
9.5.1.4. Acesso ao painel da bomba.
9.5.1.5. Luz de iluminação do painel da bomba
9.5.1.6. Governador de pressão tipo TPG, eletrônico, digital, com informações em português.
9.5.2. O compartimento destinado à bomba de combate a incêndios deve ser provido de um painel que possa ser retirado
para garantir acesso aos sistemas hidráulicos e válvulas da bomba
 
9.6. Dos rótulos e etiquetas
9.6.1. Todos os sinais de alerta, inscrições, rótulos, etiquetas e marcações instalados pelo fabricante e seus representantes
na viatura deverão ser confeccionados em material resistente a intempéries e agentes químicos usados em limpeza e estar
escritos no idioma português do Brasil.
9.6.2. Esses rótulos e etiquetas deverão incluir, no mínimo, o seguinte:
9.6.3. Etiquetas da cabine indicando acionamento da bomba contra incêndios;
9.6.4. Indicador do nível de água;
9.6.5. Indicador do nível de LGE;
9.6.6. Etiqueta amarela para manutenção;
9.6.7. Etiquetas de advertência elétrica do chassi;
9.6.8. Etiquetas de aviso para a cabine, estrutura, bomba e sistema elétrico;
9.6.9. Todos os rótulos e etiquetas necessários para o painel da bomba;
 
10. DO GERENCIADOR/GOVERNADOR DE PRESSÃO
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10.1. O veículo deverá possuir um sistema de controle automático de aceleração (governador de pressão), operado via
rede CAN (J1939), que ajuste a rotação do motor para manter a pressão de trabalho da bomba de água no valor ajustado
pelo operador. O sistema deverá possuir uma interface com display onde a pressão poderá ser ajustada, oferecendo no
mínimo os seguintes parâmetros de funcionamento da viatura:
10.1.1. Pressão do óleo do motor;
10.1.2. Temperatura do sistema de arrefecimento;
10.1.3. Tensão do sistema elétrico;
10.1.4. Temperatura do óleo da transmissão;
10.1.5. Pressão individuais das tubulações de admissão e expedição da bomba de incêndio;
10.1.6. Nível de combustível;
10.1.7. Horas de trabalho da bomba (horímetro de 0 a 99.999 h);
10.2. Este dispositivo deverá ajustar a rotação do motor do veículo automaticamente sempre que houver uma variação de
pressão em função do número de expulsões em uso ou da abertura das válvulas de expedição. Deverá também possuir
uma opção para operação manual do ajuste da rotação.
 
11. SISTEMA DE ESCORVA
11.1. O sistema deverá atender ao desempenho descrito na norma NFPA 1901:2009.
11.2. Deverá possibilitar o escorvamento e alimentação da bomba de incêndio, pelo arraste e eliminação do ar e a
conseqüente diminuição de pressão na tubulação e nos mangotes de sucção na intensidade mínima de 53,7cm (21”) de
coluna de mercúrio (Hg) de vácuo em uma altitude de até 300 metros acima do nível do mar. Possuir capacidade para
succionar água de uma altura mínima de 03 (três) metros entre o centro da bomba e a linha d'água, utilizando 02
mangotes de 03 (três) metros de comprimento.
11.3. A escorva da bomba deverá ser obtida através de um sistema que opere pelo princípio de venturi, arrastando o ar de
dentro das tubulações da bomba e criando o vácuo. O arraste deve ser provocado por escoamento de ar a alta velocidade.
11.4. O comando deverá ser atuado pelo operador no painel de bomba. Deverá ser equipado ainda com dispositivo de
segurança que bloqueie e impeça seu funcionamento inadvertidamente. Este sistema não poderá interferir no sistema de
freio motor do veículo.
 
12. DA VÁLVULA DE ALÍVIO TÉRMICO
12.1. Deverá ser instalada uma válvula automática de alívio térmico, a fim de evitar o superaquecimento da bomba.
12.2. A válvula de alívio térmico deverá ser da mesma marca e modelo indicado pelo fabricante da bomba, objetivando a
perfeita sintonia entre os equipamentos agregados.
12.3. Deverá possuir ajuste variável automático e indicativo de posição “Ligada” (aberta) ou “Desligada” (fechada) no
Painel de Comando Operacional e Instrumentos (PCOI), e a possibilidade de teste deste dispositivo.
12.4. A válvula deverá permitir o fluxo de água para refrigeração, quando a água na bomba chegar a 60˚C.
12.5. Todos os componentes do dispositivo de proteção térmica deverão ser compatíveis com os concentrados de
espumas.
 
13. DOS MANUAIS DA BOMBA
13.1. 02 (dois) manuais, do fabricante da bomba, deverão ser disponibilizados em português do Brasil no formato de
mídia eletrônica.
13.2. Os manuais deverão explicar não só a operação da bomba como também a manutenção e a composição de peças.
 
14. DAS TUBULAÇÕES
14.1. Todas as tubulações de entrada e de saída deverão estar de acordo com a necessidade do sistema de bombeamento,
de modo a proporcionar melhor rendimento. As tubulações deverão ser compostas por tubos de aço inoxidável AISI 304
ou AISI 316 com, no mínimo, 3,5 mm de espessura de parede e conexões segundo padrão ANSI-B 16-9.
 
15. DAS VÁLVULAS
15.1.1. Todas as válvulas devem estar em conformidade com o exigido na norma NFPA 1901, edição 2009, e devem
suportar a pressão de trabalho da bomba e vácuo.
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15.1.2. Devem ser do tipo registro globo (esfera) recoberto com cromo nas duas faces e vedações por anéis de teflon
pressionados por molas de aço inox para perfeita vedação.
15.1.3. Os controles das válvulas devem ser de fácil operação, possuindo a mesma vantagem mecânica em todas as
posições. 
 
16. ADMISSÃO DA BOMBA (SUCÇÃO)
16.1. Deverá ser instalada 02 (duas) entradas com diâmetro compatível a vazão da bomba, uma em cada lado, com rosca
06” NSFHT, 04 fios/polegada, padrão Corpo de Bombeiros.
16.2. A sucção da bomba de incêndio deverá contar com uma grade removível em zinco fundido, a fim de fornecer
proteção catódica para a bomba, reduzindo, assim, a corrosão na bomba.
16.3. A entrada principal da bomba deverá possuir tampa e alça de pino cromada, no padrão a ser determinado pelo
Gestor do Contrato.
16.4. Uma sucção do tanque com válvula borboleta de diâmetro nominal compatível com a capacidade de bombeamento.
16.5. Deverá ser instalada 02 (duas) entradas com diâmetro de 63 mm (2 ½), conexão STORZ em alumínio com tampa,
uma em cada lado, para ligações em série.
 
17. DAS VÁLVULAS DE DRENO
17.1. Uma válvula de dreno de ¼”, admite-se variação de 10% a mais, deverá ser instalada na tubulação de expedição.
17.2. As alavancas deverão ter indicação visual da posição da válvula (aberta ou fechada).
17.3. A água descarregada pelo dreno deverá ser encaminhada para baixo da estrutura do chassi.
 
18. DA VÁLVULA TANQUE BOMBA
18.1. A conexão do tanque de armazenamento de água para a bomba de combate a incêndio será feita através de
encanamento apropriado de Ø de 102 mm (4,00”), com uma válvula de ¼ de volta de  Ø de 76,2 mm (3,00”), para vazão
total, controlada pelo painel da bomba. Juntas flexíveis deverão ser colocadas para evitar danos por vibração.
 
19. VÁLVULAS DE EXPEDIÇÃO
19.1. Todas as válvulas de expedição deverão ter corpo em bronze ou em aço inoxidável.
19.2. As válvulas deverão ser da série veículos pesados, tipo industriais, com uma esfera de aço inoxidável e sistema de
vedação de teflon ou material similar.
19.3. As válvulas não deverão requerer lubrificação ou manutenção periódica.
 
20. COMANDO DAS EXPEDIÇÕES
20.1. O comando das expedições deverá ser de fácil acesso.
 
21. DA VÁLVULA BOMBA-TANQUE
21.1. A conexão deve ter Ø de 25,4 mm (1,0”) para enchimento e recirculação, com uma válvula de ¼ de volta, para
vazão total, controlada pelo painel da bomba.
 
22. MANGOTINHO PARA EXPEDIÇÃO 21.2.
22.1. Deverá ser fornecido um sistema com carretel, mangotinho e esguicho tipo pistola em local definido no projeto
executivo.
22.2. Este sistema deverá ser utilizado para utilização de água em alta pressão. 
22.3. O carretel deverá conter no mínimo 50 metros de mangote de borracha com diâmetro nominal de 25 mm.
22.4. O sistema de enrolamento e desenrolamento deverá ser elétrico.
22.5. Deverá possuir também, sistema de enrolamento e desenrolamento manual (a ser utilizado em caso de pane no
sistema elétrico de enrolar), por meio de manivelas. 
 
23. DAS EXPEDIÇÕES
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23.1. Deverão ser instaladas 05 (cinco) saídas de pressão com válvula de esfera de diâmetro nominal com 63,5 mm (2½”)
conexão STORZ em alumínio com tampa, sendo 04 (quatro) para utilização de água e 01 (uma) para aplicação de solução
(LGE + ÁGUA). 
23.2. Deverão ser instaladas 02 (duas) saídas de pressão com válvula de esfera de diâmetro nominal com 38,00 mm (1½”)
conexão STORZ em alumínio com tampa, para utilização de água ou para aplicação de solução (LGE + ÁGUA).
23.2.1. A localização das saídas de pressão serão definidas no projeto da viatura. No modulo de bomba sistema
preconectada tipo (crosslay)
 
24. DAS TAMPAS DAS EXPEDIÇÕES E ADMISSÃO
24.1. As tampas deverão possuir dispositivo tipo corrente.
24.2. As tampas das entradas da admissão da bomba deverão estar construídas em material metálico de liga leve com
munhão tipo pega mão.
24.3. Deverão existir dispositivos de alívio de pressão e dreno para as tubulações de admissão e expedição.
 
25. SISTEMA PROPORCIONADOR DE ESPUMA
25.1. Sistema de espuma para combate a incêndio
25.1.1. Deve ser instalado no veículo um sistema proporcionador de espuma, do tipo por demanda automática.
25.1.2. Este sistema deve ser dimensionado para trabalhar com concentrados de LGE classe “A” apropriados para
aplicação em sistemas de espuma com ar comprimido, CAFS.
25.1.3. O sistema  proporcionador deve ser do tipo por medição precisa direta da vazão da água, bombeamento preciso de
LGE, sem qualquer tipo de restrição à água ou perda de carga, mantendo-se a vazão e pressão constante de espuma.
25.1.4. Este sistema deve ser instalado de acordo com as especificações de seu fabricante.
25.1.5. O sistema deve ser balanceado para operar com variações de proporção de 0,1% a 10% do líquido gerador de
espuma, independente de qualquer variação na pressão ou vazão.
25.1.6. A bomba elétrica de LGE deve possuir vazão de, no mínimo, 3,3 GPM (12 LPM), com a precisão exigida pela
NFPA e pressão, mínima, de 10,2 Bar (150 psi).
25.1.6.1. O sistema deve proporcionar, no mínimo, 660 GPM @ 0,5% ou 330 GPM @ 1%.
25.1.7. Os incrementos do sistema de espuma classe A devem ser de 0,1%, na faixa total de 0,1% a 10 %, sendo os mais
comuns de 0,5% e 1%.
25.1.8. Deve ser instalada uma captação externa para sugar o liquido gerador de um recipiente externo.
25.1.9. O sistema de lavagem e enxágue deve realizar a lavagem completa do sistema, não permitindo que a água retorne
para o tanque de espuma.
 
25.2. Controle do sistema de espuma
25.2.1. O sistema deve ser equipado com controle digital eletrônico localizado no painel da bomba.
25.2.2. Os botões de controle devem ser integrados ao painel de controle.
25.2.3. As informações devem ser colocadas em um mostrador do tipo LED com 14 caracteres para facilitar a leitura.
25.2.4. O sistema deve ser microprocessado para gerenciar as informações de vazão da bomba e a quantidade de
concentrado aplicado.
25.2.5. Deve permitir um sistema de uso de tanque único e ser ajustável aos seguintes pontos:
25.2.5.1. Automático, manual, escoamento, calibração e limpeza.
25.2.6. As porcentagens devem ser pré-ajustadas de fábrica para espuma classe A, porém o sistema deve conter opção
para o ajuste no local visando a fácil adequação as ocorrências diversas.
25.2.7. Deve mostrar, através de luz de advertência, quando o nível do tanque de concentrado de espuma estiver baixo.
25.2.8. Caso não seja adicionado mais concentrado ao tanque este deve desligar a bomba de LGE.
25.2.9. O sistema de espuma deve possuir uma bomba proporcionadora do para o concentrado de espuma acionada por
motor elétrico, confeccionada em bronze, com eixo em aço inox, vazão, mínima, de 12 LPM (3,3 GPM), com todos os
líquidos geradores de espuma, inclusive os de mais alta viscosidade.
 
25.3. Acionamento do sistema
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25.3.1. O acionamento do sistema de espuma deve ser elétrico.
25.3.2. O acionamento será feito por um único botão após engate da bomba de incêndio. 
 
25.4. Compressor de ar do sistema de espuma
25.4.1. O compressor de ar deve proporcionar, no mínimo, 140 cfm de ar @ 75 – 150 psi.
25.4.2. Deve ser acionado pela própria bomba de incêndio através de uma embreagem controlada por um solenoide.
25.4.3. O sistema pneumático deve ser controlado por uma válvula reguladora mecanicamente balanceada para a dosagem
automática do ar.
25.4.4. O sistema deve suprir, no mínimo, três expedições da bomba de combate a incêndio simultaneamente.
25.4.5. O sistema deve fornecer solução de espuma e ou ar comprimido em qualquer uma das expedições designadas para
espuma.
25.4.6. A consistência da espuma entre “seca” e “molhada” deve ser ajustável e atender no mínimo as proporções entre
solução / ar desde 1:3 na espuma úmida até, no máximo, 1:20 na espuma seca.
25.4.7. O compressor deve possuir um sistema de filtro tipo rosqueável de vazão total, tudo montado em um modulo
externo com um segundo cartucho separador de óleo, ou outro sistema que assegure as mesmas condições e original de
seu fabricante.
25.4.8. Todo o sistema de óleo deve ser feito com mangueiras reforçadas conforme a norma SAE 100R1 (Society of
Automobile Engineers; Hydraulic hoses).
25.4.9. O sistema de arrefecimento do compressor deve manter sua temperatura de operação em ambientes com até 45º C.
25.4.10. Todas as mangueiras de ar devem ser aptas para pressão de trabalho de 1723 kPa (250 psi).
25.4.11. Todos os acoplamentos devem ser em bronze ou em cobre.
25.4.12. As mangueiras de ar devem ficar presas por braçadeiras e longe de fontes de calor.
25.4.13. Na entrada de ar do compressor deve ser colocado um trocador de ar de alumínio com ventilador elétrico para
arrefecimento.
25.4.14. Um sistema automático de balanceamento deve ser instalado com a finalidade de manter a proporção de variação
em 2% da pressão da bomba.
25.4.15. Os controles instalados devem possuir os seguintes modos de operação:
25.4.15.1. AUTOMATICO, a pressão do ar equivale-se à pressão da água.
25.4.15.2. FIXO, a pressão do compressor equivale-se a aquela ajustada na válvula montada no compressor.
25.4.16. O compressor deve ser refrigerado pelo sistema de arrefecimento do veículo através de trocador de calor feito em
cobre e bronze.
25.4.17. Na entrada de ar do compressor deve ser colocado um filtro tipo cartucho para fazer a retirada da umidade do ar.
25.4.18. Deve ser instalada uma saída de ar comprimido para acionamento de ferramentas de salvamento pneumáticas.
25.4.18.1. A saída deve ter Ø de 25,4 mm (1,0”).
 
25.5. Treinamento para operação do sistema de espuma
25.5.1. O sistema de espuma deve ser precedido de vasta demonstração prática do fabricante, abordando o sistema de
operação (no ato da entrega do veículo).
25.5.2. A demonstração deve incluir:
25.5.2.1. Revisão do manual destacando-se as áreas chaves.
25.5.2.2. Inspeção de uma unidade pronta.
25.5.2.3. Treinamento prático extensivo.
25.5.2.4. O correto manuseio e operação de desligamento e lavagem do sistema.
 
25.6. Tanque para líquido gerador de espuma
25.6.1. Deve ser uma parte integral do tanque de água com capacidade de 76 litros (20 galões), para uso com espuma
classe “A”.
25.6.2. Deve possuir uma tela no bocal de enchimento e um respiro.
25.6.3. O tanque deve possuir um dreno localizado no compartimento da bomba.
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25.6.4. O nível de LGE do tanque deverá ser mostrado visivelmente na tela do Painel de Comando Operacional e
Instrumentos da viatura (PCOI) indicando a porcentagem de LGE existente em tempo real.
 
26. PAINEL OU ÁREA DE COMANDO
26.1. Localizado na lateral esquerda do veículo, deverá ser previsto um painel ou área de comando.
26.2. A iluminação da área de comando deverá ser feita por 01 (uma) luminária de LEDs, protegida contra intempéries,
automática ou acionada por comando no próprio Painel de Comando Operacional e Instrumentos (PCOI).
26.3. Deverá ser receber aplicação de adesivo ou similar de alta resistência com a indicação de cada instrumento,
possuindo no mínimo os seguintes componentes:
26.3.1. Manômetro em banho de glicerina com escala de “0 a 28 kg/cm²” (0-400 PSI);
26.3.2. Vacuômetro em banho de glicerina com escala de 0 a 76 cmHg;
26.3.3. Tacômetro com escala de 0 a 3.500 RPM;
26.3.4. Painel Digital de Comando Operacional e Instrumentos (PDCOI);
26.3.5. Lâmpada vigia de indicação de bomba de escorva ligada;
26.3.6. Lâmpada vigia de indicação de bomba ligada;
26.3.7. Acionamento da válvula tanque/bomba de água;
26.3.8. Acionamento da válvula bomba/tanque de água;
26.3.9. Acionamento do sistema de escorva;
26.3.10. Acionamento da válvula do canhão monitor;
 
27. DO GERADOR
27.1. Deve ser instalado um gerador monofásico com potência de 5.000 watts.
27.1.1. Tensão de operação de 220 Volts, CA.
27.1.2. Frequência de 60 Hz.
27.1.3. Acionamento e funcionamento com motor a explosão, de 04 tempos, movido à gasolina, com potência mínima de
11 HP.
27.1.4. O sistema de partida sera elétrico e deve ser colocado ao lado do gerador.
27.1.5. Deve possuir dispositivo que impeça sua partida caso a porta de seu compartimento não esteja aberta.
27.1.6. Tanto o gerador como as fiações devem estar em conformidade com as exigências contidas nas normas da NFPA.
27.1.7. O gerador deve ser montado no compartimento traseiro, direito ou esquerdo, em uma bandeja deslizante.
27.1.8. Seu compartimento deve possuir separação e isolamento dos demais compartimentos, sendo provido de
isolamento e sistema de abertura para dissipação dos gases de seu motor.
27.1.9. Deve ser instalada uma central de distribuição elétrica com, no mínimo, 08 disjuntores com capacidade de 20 A
cada.
27.1.10. Um total de 04 tomadas individualizadas devem ser instaladas, todas com tampas protetoras contra intempéries,
na parte externa da cabine logo acima das rodas dianteiras, sendo 02 de cada lado do veículo.
 
28. GUINCHO ELÉTRICO INSTALADO NA VIATURA
28.1. Guincho elétrico instalado na viatura e ligado ao sistema de alimentação do próprio veículo, com capacidade de
tração mínima de 04 (quatro) toneladas.
28.1.1. O equipamento será montado sobre uma base construída de chapa e perfis de aço, fixada na parte dianteira do
chassi.
28.1.2. O acionamento será através de comando remoto, conectado através de cabo que permita um afastamento de 3,5
metros do equipamento, a fim de evitar lesões no seu operador.
28.1.3. O Cabo de aço, com no mínimo 0,9 cm, será galvanizado com no mínimo 30 metros de comprimento, guiado por
roletes compatível com a capacidade do guincho.
28.1.4. Serão instaladas em cada extremidade dianteira do equipamento duas hastes flexíveis balizadoras, de forma a
facilitar a sua visualização pelo motorista.
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28.1.5. Será fornecido um manual de instrução do equipamento, em língua portuguesa, versando sobre sua operação e
manutenção.
28.1.6. Será fornecido junto ao guincho o dispositivo (patesca), o qual permitirá dobrar a capacidade de tração do
equipamento.
 
29. TORRES DE ILUMINAÇÃO
29.1. O veículo deverá ser equipado com duas torres de iluminação (mastros) de elevação manual, instaladas uma atrás da
cabine e outra na traseira da carroçaria. Cada torre deverá possuir um holofote com Leds de alto brilho que proporcione
um fluxo luminoso de 7500 lúmens. Deve possibilitar regulagem de posição nos planos horizontal e vertical e ter uma
extensão de no mínimo 1 m.
29.2. Os holofotes deverão ser acionados pelas baterias do chassi.
29.3. Todos os componentes dos mastros deverão ser de material resistente à oxidação, como alumínio, latão ou aço
inoxidável.
29.4. A movimentação dos mastros deverá ser possibilitada estando o operador ao nível do solo;
 
30. PINTURA
30.1. Processo e padrão de pintura
30.1.1. Todo o veículo deve ser pintado nas cores padrão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, nas cores
branco e vermelho.
 
31. GRAFISMO:
31.1. Serão 03 (três) faixas de sinalização feitas em vinil auto adesivo polimérico calandrado na cor branca, de alta
resistência e brilho, com largura total de 216mm e ao longo de toda a extensão horizontal da viatura (laterais, frente e
traseira), sendo que deverão ser alargadas ou estreitadas com a estrita observância da proporcionalidade descrita na
ilustração abaixo:

31.2. Deverá ter a palavra “BOMBEIROS” grafada horizontalmente, de forma centralizada e incorporada à faixa refletiva
de sinalização nas laterais e na traseira da viatura. Na dianteira será invertida, para ser lida corretamente através do
retrovisor do veículo que estiver à frente.
31.3. Na dianteira deverá ter grafado a sigla “CBMGO” na parte inferior direita, e a identificação da viatura “ABTS -__”
na parte inferior esquerda. Acima do para-brisa ou na parte superior do para-brisa, deverá ter a inscrição “COMBATE A
INCÊNDIOS E SALVAMENTO” de forma invertida para ser lido corretamente através do retrovisor do veículo que
estiver à frente.
31.4. Nas laterais deverá ter, logo atrás do eixo traseiro e na parte inferior, a inscrição “EMERGÊNCIA” (fonte: Eurostar
black extended), o símbolo do telefone e o número “193” (fonte: Impact). Nas portas da cabine deverá ter, inserida junto à
faixa tripla horizontal, a logomarca do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, e na parte inferior a bandeira do Estado
de Goiás. Na parte inferior traseira das laterais da cabine deverá ter a identificação da viatura “ABTS-___”.

                                                   
31.5. Na traseira deverá ter a identificação da viatura na parte inferior esquerda, o número “193” na parte inferior direita,
e na parte central inferior a bandeira do Estado de Goiás.
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31.6. Deverá ainda ter plotados os adesivos refletivos exigidos pela legislação brasileira em toda a carroceria adaptada do
caminhão.
31.7. Todo o conjunto de grafismo da viatura deve ser em película refletiva, para maior segurança quanto à sinalização
noturna.
31.8. Qualquer adaptação ou alteração do grafismo descrito neste Termo de Referência, superveniente em consequência
das transformações a serem instaladas no veículo, deverá ser aprovada pela Contratante após solicitação ou sugestão da
Contratada. 
 
32. EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ACESSÓRIOS
32.1. O veículo deverá ser construído levando-se em conta a distribuição de carga a ser transportada e as condições gerais
de serviços que será submetido, sempre de acordo com as normatizações e exigências contidas nas orientações dos
manuais para implementação do fabricante do chassi. Deverá ser apresentado na proposta, sob pena de desclassificação,
estúdio com no mínimo as seguintes informações: distancia entre eixos, cálculo de distribuição de pesos por eixos,
cálculo de relação peso potência, peso máximo técnico admissível, peso máximo legal admissível, determinação do
centro de gravidade da viatura e determinação da máxima inclinação lateral superável.
32.2. Todos os controles de luz e elementos de operação deverão ser identificados por plaquetas de alumínio ou acrílico
transparente autoadesivo com inscrições em língua portuguesa; os alocados no painel da cabina, também deverão possuir
iluminação própria incorporada, para facilitar a identificação e manuseio;
32.3. Deverá haver suporte para todos os equipamentos que serão acondicionados na viatura, em aço inox ou alumínio,
projetados de acordo com a forma dos equipamentos e aprovados pelo Gestor do Contrato (Equipamentos mais pesados
serão armazenados nos armários localizados na  parte inferior).
32.4. O encarroçamento compreenderá além dos equipamentos citados os seguintes acessórios e materiais, com as
seguintes especificações técnicas:

ITEM QTD DESCRIÇÃO

1.  
04

Unid 1. ESGUICHO DE 1½” POLEGADA, SELECIONÁVEL EM  VAZÃO E AMPLITUDE, COM
EMPUNHADURA DO TIPO PISTOLA.
1.1. O esguicho deverá ser classificado como sendo do Tipo 03, conforme os itens 3.1.3 da norma EN
15182-2 e 3.1 alínea ”c” da norma DIN 14367 ou equivalente NFPA.
1.2. O esguicho deverá proporcionar jato de água com cone cheio.
1.3. O corpo do esguicho deverá ser construído em alumínio anodizado; o alumínio deverá ser
extrusado ou forjado.
1.4. O esguicho deverá ter acoplamento para mangueira de combate a incêndio de 1 ½ polegada do
tipo “STORZ”, padrão brasileiro, integrado ao corpo do esguicho e fabricado no mesmo material do
corpo do esguicho. A conexão “STORZ”, ou seu elemento de ligação deverão permitir a rotação da
junta infinitamente de modo a impedir a desconexão do esguicho e não torcer a mangueira de
incêndio.
1.5. A vazão do esguicho deverá ser selecionável por meio de controle rotativo manual montado ao
redor do corpo do esguicho, localizado posteriormente à seleção de amplitude do jato; deverão existir
três ou quatro seleções de vazão possíveis; a vazão máxima deverá estar compreendida entre 400 e 500
LPM (litros por minuto) e a vazão mínima compreendida entre 100 e 150 LPM (litros por minuto),
considerada uma pressão de 06 BARES em operação. A identificação da vazão no esguicho deverá ser
em litros por minuto (LPM) ou em galões por minuto (GPM). No seletor de vazão deverá existir uma
posição de “flush” (descarga) destinada à limpeza do equipamento.
1.6. A rotação da cabeça de seleção de amplitude do jato do esguicho deverá ser de, no máximo, 180°,
da forma a seguir: em um dos extremos a seleção para jato sólido, compacto (considera-se esta posição
0°); no outro extremo da cabeça de seleção de amplitude do jato, sua amplitude máxima, totalmente
“neblinada” (a rotação para se atingir este ponto deverá ser de, no máximo, 180°). A mudança de
amplitude deve ocorrer tão logo haja a rotação do seletor de amplitude.
1.7. Na posição totalmente "neblinada" o ângulo de abertura do jato não poderá ser inferior a 100°.
1.8. Deverão existir 03 marcações de seleção de amplitude do jato, identificadas facilmente por meio
da audição e pelo tato. Ao se atingir cada uma das seleções de amplitude do jato deverá ser produzido
um som característico, comumente conhecidos por “clique” e deverá ser possível, pelo tato, perceber o
encaixe na seleção desejada. Não serão tolerados outros “cliques” além dos mencionados. As seleções
possíveis serão: o jato sólido, em um dos extremos da rotação do seletor de amplitude; o jato
totalmente aberto no extremo oposto de rotação do seletor de amplitude; e uma marcação
intermediária, em alto relevo, compreendida entre as duas seleções já mencionadas, selecionando o
jato para uma abertura mínima de 30°.
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1.9. O bocal de saída do jato, onde se encontra o difusor, deverá ser protegido por uma coroa circular e
fixada ao seletor de amplitude.
1.10. O esguicho (incluindo a junta STORZ de acoplamento à mangueira) deverá ter peso máximo de
3,0 kg e comprimento máximo de 300 mm. A abertura e o fechamento deverão ser realizados por meio
de esfera metálica vazada transversalmente, controlada por manopla (alavanca) localizada na parte
superior, em oposição à empunhadura tipo pistola, do esguicho.
1.11. A manopla de abertura do fluxo (alavanca) deverá proporcionar espaço suficiente para
empunhadura completa, mesmo com a utilização de luvas específicas para combate a incêndio urbano
(luvas em conformidade com a norma EN 659).
1.12. O esguicho deverá estar na posição fechada quando a manopla, de abertura e fechamento, estiver
na posição mais próxima da cabeça defletora do esguicho, devendo mostrar a inscrição FECHADO ou
CLOSED. O esguicho deverá estar na posição aberta quando a manopla estiver na posição mais
próxima da junta de conexão à mangueira devendo mostrar a inscrição ABERTO ou OPEN.

2.  01
unid

1. TANQUE AUTO SUSTENTÁVEL
1.1. Tanque auto sustentável, tipo Piscina, de no mínimo 3.000 galões  para suprimento de água, de
fácil operação (montagem e desmontagem) confeccionada em material emborrachado, certificado,
destinado as operações de combate incêndio.

3.  
06
 

1. EXTRATO DE ESPUMA CLASSE A
1.1.  Concentrado formador de espuma, não tóxico e biodegradável, isento de flúor que confere à água
propriedades especiais para combate a incêndios em material sólido e florestal. Diluído
convenientemente em água, altera as suas propriedades de tensão superficial. Para uso em
equipamentos convencionais de combate a incêndio e sistema tipo CAFS de espuma por ar
comprimido numa mistura de 0,1% a 1% do concentrado e o restante com água, densidade de 9 a 1,1
g/cm3, PH entre 7,5 a 9,5, tudo a 25°, viscosidade (20° C) cSt mínimo de 9,00. Quando estocado em
própria embalagem e em condições normais de temperatura por períodos prolongados, no mínimo 10
anos, não deverá sofrer alterações em sua constituição química ou física. Acondicionado em garrafa de
polietileno com no mínimo 20 litros.

4.  02
Unid

1. CHAVE DE MANGUEIRA 2½” E 1½”
1.1. A chave deve ser em latão naval polido, modelo universal, para conexões de 1½” e 2 ½”,
tipo STORZ, em uma única peça.

Figura meramente ilustrativa

5.  02
Unid

1. CHAVE DE MANGOTE DE 6”
1.1. A chave deve ser em latão naval polido, dotada de cavado (curvatura) e um prolongamento
retilíneo, possuindo um orifício circular na extremidade do cavalo. Para aperto e desaperto de
conexões ou equipamentos que possuem entrada ou saída de peças com pinos.

Figura meramente ilustrativa

6.  02
Unid 1. REDUÇÃO STORZ DE 2½ PARA 1½”

1. Para redução de linhas de incêndio de 2½" para 1½".
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2. A redução deverá ser giratória, facilitando o trabalho ao evitar a torção da mangueira de
incêndio. Material: latão fundido. Acabamento: escovado.

Figura meramente ilustrativa

7.  01
Unid

1. ADAPTADOR ROSCA FÊMEA 1½” PARA ENGATE RÁPIDO (STORZ) 1½”
1.1 Adaptador para saída de válvulas ou tubulações que necessitem de conexões Engate Rápido
como forma de engate. Engate: 1½" E.R.. Rosca: 1½", rosca interna NSFHT 9 F.P.P.. Material:
latão fundido. Acabamento: escovado.

Figura meramente ilustrativa

8.  01
Unid

1. ADAPTADOR ROSCA FÊMEA 2½” PARA ENGATE RÁPIDO (STORZ) 2½”:
1.1 Adaptador para saída de válvulas ou tubulações que necessitem de conexões Engate Rápido
como forma de engate. Engate: 2½" E.R.. Rosca: 2½", rosca interna NSFHT 9 F.P.P.. Material:
latão fundido. Acabamento: escovado.

Figura meramente ilustrativa

9.  01
Unid

1. ADAPTADOR ROSCA MACHO 1½” PARA ENGATE RÁPIDO (STORZ) 1½”
1.1 Adaptador para saída de válvulas ou tubulações que necessitem de conexões E.R. como
forma de engate. Engate: 1½" E.R.. Rosca: 1½", rosca externa NSFHT 9 F.P.P.. Material: latão
fundido. Acabamento: escovado.

Figura meramente ilustrativa

10.  01
Unid 1. ADAPTADOR ROSCA MACHO 2½” PARA ENGATE RÁPIDO (STORZ) 2½”

1.1 Adaptador para saída de válvulas ou tubulações que necessitem de conexões E.R. como
forma de engate. Engate: 2½" E.R.. Rosca: 2½", rosca externa NSFHT 9 F.P.P.. Material: latão
fundido. Acabamento: escovado.
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Figura meramente ilustrativa

11.  01
Unid

1. PROPORCIONADOR DE ESPUMA DE 95 GPM

1.1. Proporcionador de LGE (Líquido Gerador de Espuma) classe B para uso em linhas de combate a
incêndio, com tubo aspirador. O equipamento funciona com base no princípio de VENTURI.
CARACTERÍSTICAS:
- Possui indicador que permite o ajuste da proporção de LGE entre
0% e 6%.
- Construção totalmente em liga de alumínio.
- Possui tubo de sucção (pick-up) em PVC reforçado com ponteira
em alumínio.
- Capacidade nominal referida a 200PSI de pressão, porém
também funciona satisfatoriamente entre 75 e 100 PSI de pressão.
 - COM STORZ NACIONAL EM LATÃO.

12.  01
Unid

1. RALO DE 6” PARA MANGOTE DE SUCÇÃO
1.1 Ralo de 06” para mangote de sucção com válvula de retenção com acionamento externo e
cabo de aço (pescador), em latão naval, com união de rosca fêmea de 4 fios/polegada NSFHT.
Pressão de Trabalho: 17,5 kgf/cm² ( 250 PSI ). Teste Hidrostático de Baixa Pressão : 1 kgf/cm² (
1,42 PSI ). Usada para sucção em mananciais ou reservatórios de água ou óleo, com a função de
evitar retorno da coluna d’água succionada. E ainda proteger o “rotor do motor” da bomba
retendo a sujeira através do crivo.

Figura meramente ilustrativa

13.  02
Unid

1. DERIVANTE 2½” x 1½"
1. Derivante 2½” x 1½" para divisão de linhas de combate a incêndio e abastecimento. Com
fecho rápido por válvula esférica a ¼ de volta, flanges conjugadas por parafusos de latão,
entrada e saída com engate rápido (E.R.).

2. 01 (uma) entrada: E.R. 2½".
3. 02 (duas) saídas: E.R. 1½".
4. Material: Bronze. Peso máximo: 8,5 kg. Acabamento: escovado.

Figura meramente ilustrativa

14.  02
Unid 1. APOIO DE MANGUEIRA

1.1 Apoio de mangueira confeccionado em ferro galvanizado, compatível com mangueiras de
1½” (polegada). Utilizado para proteção de mangueiras em contato com cantos vivos de
marquises e paredes.



22/02/2018 :: SEI / GOVERNADORIA - 1515430 - TERMO DE REFERÊNCIA ::

http://sei.intra.goias.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3055313&infr… 32/39

Figura meramente ilustrativa

15.  08
Unid

1. MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 2½” DO TIPO 04
1.1 Mangueira, na cor vermelha; Deverá possuir reforço têxtil confeccionado com 100% em fio
de poliéster de alta tenacidade; Revestimento externo deverá ser composto BLEND de PVC e
borracha nitrílica ou material de qualidade superior, na cor vermelha e tubo interno de borracha
sintética, na cor preta; Essa mangueira deverá ser dotada de juntas de união em liga de latão ou
cobre do tipo storz de 2.1/2” polegadas em ambas as extremidades conforme NBR 14349 ou
NFPA equivalente; Deve possuir alta resistência à ruptura, abrasão e a produtos químicos; Deve
estar em conformidade com a norma ABNT-NBR 11861 e possuir certificado da marca de
conformidade ABNT n. 40.0009/99 ou NFPA equivalente; Deve ser do tipo recomendado para a
utilização do Corpo de Bombeiros e áreas industriais; Sua pressão de ruptura deve estar acima
de 55 Kgf/cm2 e a sua pressão de trabalho de até 14 Kgf/cm2. Seu comprimento mínimo deverá
ser de 15 metros.

16.  16
Unid

1. MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 1½” DO TIPO 04
1.1 Mangueira, na cor vermelha; Deverá possuir reforço têxtil confeccionado com 100% em fio
de poliéster de alta tenacidade; Revestimento externo deverá ser composto BLEND de PVC e
borracha nitrílica ou material de qualidade superior, na cor vermelha e tubo interno de borracha
sintética, na cor preta; Essa mangueira deverá ser dotada de juntas de união em liga de latão ou
cobre do tipo storz de 1.1/2” polegadas em ambas as extremidades conforme NBR 14349 ou
NFPA equivalente; Deve possuir alta resistência à ruptura, abrasão e a produtos químicos; Deve
estar em conformidade com a norma ABNT-NBR 11861 e possuir certificado da marca de
conformidade ABNT n. 40.0010/99 ou NFPA equivalente; Deve ser do tipo recomendado para a
utilização do Corpo de Bombeiros e áreas industriais; Sua pressão de ruptura deve estar acima
de 55 Kgf/cm2 e a sua pressão de trabalho de até 14 Kgf/cm2. Seu comprimento deverá ser de
15 metros.

17.  5
Unid

1. EXTRATO DE ESPUMA AFFF/ARC
1.1 Espuma formadora de filme aquoso, completamente sintética, desenvolvida para prevenir e
extinguir incêndios de classe “B”, derivados de petróleo (querosene, óleo diesel, gasolina,
toluol, xilol, etc.) e solventes polares (álcool metílico, álcool etílico, éter, acetona, isopropanol,
etc.). Para uso com água doce, salgada ou salobra, fazendo com que a água sobrenade à
superfície dos líquidos inflamáveis mais leves do que ela própria. Para uso em equipamentos
convencionais (proporcionadores de linha, esguichos auto-edutores, etc.) numa mistura de 3% a
6% do concentrado e o restante com água. Biodegradável, não tóxico, não cancerígeno,
compatível com uso em conjunto com pó químico seco, massa específica de 0,9 a 1,1 g/mL, PH
entre 7,0 a 8,5, tudo a 25°. Expansão de 05 (cinco) a 15 (quinze) vezes o volume da solução
final (baixa expansão). Quando estocado em própria embalagem e em condições normais de
temperatura por períodos prolongados, no mínimo 10 anos, não deverá sofrer alterações em sua
constituição química ou física. Acondicionado em garrafa de polietileno com 20 litros. Em
conformidade com a NBR 15511.

18.  06
Unid

1. CONE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
1.1 Cone de sinalização de transito fabricado 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.

19.  01
Unid 1. EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 12 kg
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1.1 Cone de sinalização Extintor portátil de pó químico seco ABC de 12 kg: com carga classes
BCY-95 capacidade 12 kg, pressurizado, com válvula em latão forjado tipo intermitente
manômetro capacidade de 0 a 21 kgf, saia plástica de polietileno de alto impacto anti-faiscante,
pré-tratamento do cilindro com fosfatização interna e externa, pintura de acabamento em epóxi
conforme norma NBR 10721 da ABNT de fabricação e para performance de capacidade
extintora conforme norma NBR 9444 ou NFPA equivalente. Deverá possuir suporte e fixação na
viatura em local definido em projeto.

20.  01
Unid

1. EXTINTOR PORTÁTIL DE CO² DE 06 kg
1.1 Extintor portátil de CO² de 06 kg em conformidade com a NBR 11716 ou NFPA
equivalente; confeccionado em aço sem costura SAE 1541 e conforme a norma NBR 12791.
Características técnicas mínimas: destinado à proteção e combate aos riscos de incêndios das
classes B (líquidos inflamáveis) e C (materiais elétricos sob carga). Capacidade extintora: 5B,
válvula tipo gatilho intermitente com rosca ¾ pol, NGT; mangueira em borracha com trama de
aço. Deverá possuir suporte e fixação na viatura em local definido em projeto.

21.  01
Unid

1. PÁ QUADRADA COM CABO EM MADEIRA
1.1 Pá quadrada fabricada em aço SAE 1070, medindo 32 cm x 26 cm (variação máxima de
10%), com cabo de madeira apropriado acoplado e terminal “Y” metálico.

22.  01
Unid

1. PÁ DE BICO COM CABO EM MADEIRA
1.1 Pá de bico fabricada em aço SAE 1070, medindo 31 cm x 25 cm, (variação máxima de 10%)
com cabo de madeira apropriado acoplado e terminal “Y” metálico.

23.  01
Unid

1. GADANHO COM CABO EM MADEIRA
1.1 Gadanho constituído por uma peça de ferro de formato quadrangular ligeiramente curva e
bordas arredondadas, vazada, formando 04 (quatro) pingentes curvos e uniformes; acoplado a
um cabo de madeira cilíndrico de 1,3 m de comprimento e 30 mm de diâmetro.

24.  01
Unid

1. ENXADÃO
1.1 Enxadão com cabo de madeira apropriada e comprimento mínimo de 1,30 m, fabricado em
aço SAE 1045, dureza 42 a 46 RC medindo 28 cm de altura x 14 cm de largura (variação
máxima de 10%).

25.  01
Unid

1. 1. ENXADA
1.1. Enxada com cabo de madeira apropriada e comprimento mínimo de 1,30 m, fabricada em
aço SAE 1045, dureza 42 a 46 RC medindo 22,5 X 30,2 cm de largura, Diâmetro do olho 38
mm, (variação máxima de 10%).

26.  01
Unid

1. PICARETA COM CABO EM MADEIRA
1.1 Picareta fabricada em aço SAE 1045, dureza 42 a 46 RC, medindo aproximadamente 55 cm
de comprimento x lâmina de 5 cm de largura, peso máximo de 2,5 kg, com cabo de madeira.

27.  01
Unid 1. CROCK ARTICULADO

1.1 Crock construído em fibra de vidro, possuindo duas pontas, uma curva em forma de anzol
(sem a garra) e outra reta, que segue a extensão do cabo isolado(composto de três partes de 01 m
de comprimento, confeccionado em fenolite, diâmetro de 35 mm, comprimento total 04 m,
junção das partes tipo rosca).
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Figura meramente ilustrativa

28.  01
Unid

1. CHAVE DE REGISTRO DE HIDRANTE TIPO “T” COM LUVA
1.1 Fabricada em aço SAE 1010/1020, pintura betuminosa, utilizada para a abertura e
fechamento da válvula do hidrante , apresenta ponta do braço inclinada e afilada, que se encaixa
no orifício dos tampões, pode ser usada como alavanca para abri-los, furo inferior que se ajusta
ao espigão da válvula saliência inferior na forma trapezoidal. Medindo 1,2 m de comprimento,
tipo T, acompanha luva de redução 30 mm x 30 mm para 20 mm x 20 mm para encaixe nos
pistões dos registros.

Figura meramente ilustrativa

29.  01
Unid

1. ALAVANCA SEXTAVADA
1.1 Alavanca sextavada fabricada em aço 1060, comprimento de 1,50 m, extremidade da ponta
de corte com tratamento térmico, dureza de 40 a 60 Rockwell, com espessura de 1.1/4" (32mm).

30.  01
Unid

1. HOOLIGAN
1.1 Ferramenta manual, para entradas forçadas, com 36 polegadas de comprimento, construída
em liga especial de aço inoxidável, polido, com os garfos de baixo perfil. Existem ranhuras em
ambos os lados dos garfos. Garra cortadora que funciona como um abre-latas no corte de
chapas. Deve possuir resistência à tração de mais de 150.000 PSI, e dureza de forma que não se
curve ou quebre em partes quando usado como alavanca.

Figura meramente ilustrativa

31.  01
Unid 1. MACHADO ARROMBADOR TIPO BOMBEIRO

1.1 Ferramenta forjada em uma única peça, sem soldas. Estrutura em aço SAE 1050. Temperada
e revenida, processos estes que eliminam a aparição de trincas e imperfeições na lâmina
(partículas de ar na estrutura do aço). Dureza de 48 - 52 Hrc. Fixação da cabeça ao cabo com
cunha de madeira e resina especial, proporcionando maior segurança ao usuário. Produzidos em
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novo design, garantindo corte preciso e melhor penetração. Formato anatômico do cabo, para
melhor ajuste a mão do usuário. Cabo de madeira especial e envernizado com 90 cm de
comprimento.

Figura meramente ilustrativa

32.  01
Unid

1. TESOURÃO CORTA VERGALHÃO DE 30”
1.1 Corta vergalhão de 30”, cabo emborrachado para segurança do operador. Deverá cortar ferro
de construção, feito com laminas forjadas em aço cromo especial e adequadamente temperadas
para maior rendimento e durabilidade, com capacidade mínima de corte de 3/8" - 10 mm.

33.  01
Unid

1. MARTELO DE BORRACHA
1.1 Fabricado em aterial de borracha dura sintética, 500 gramas, no formato cilíndrico. Medidas
aproximadas: diâmetro: 65 mm; comprimento: 127 mm; cabo de madeira: 345 mm. Utilizado
para aperto ou soltura de conexões de mangotes de sucção.

34.  01
Unid

1. ESCADA PROLONGÁVEL
1.1 Conforme Item 8.1 do Encarte 01 do Termo de Referência 051/2017.

Figura meramente ilustrativa

35.  02
Unid

1. MANGOTE DE SUCÇÃO
1.1 Construído em fibra sintética plastificada, armado por uma espiral de aço, com uniões
móveis de rosca macho em uma extremidade e fêmea na extremidade oposta, com pino ou
munhão, de 04 fios por polegada, conforme normas NSFHT, diâmetro interno de 6” no mínimo
03 (três) metros de comprimento.

36.  01
Unid 1. CAIXA DE FERRAMENTAS

1. Caixa de ferramentas com no mínimo 05 (cinco)  gavetas montadas (completa) com no
mínimo 62 peças em aço cromo vanádio.

2. A Caixa deverá conter:
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2.1. Cabo de força de 12" com encaixe ½”;
2.2. Cabo articulado de 18" com encaixe de 1/2";
2.3. Extensão articulada de 2" com encaixe de 1/2";
2.4. Extensão de 5" com encaixe de 1/2";
2.5. Extensão de 10" com encaixe de 1/2";
2.6. Chave de vela de 21 mm c/ anel de borracha interno 1/2";
2.7. Chaves combinadas de 1/2" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
e 24 mm;
2.8. Chaves Allen abauladas longas de 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm;
2.9. Chaves de Phillips 1 x 80 mm, 2 x 100 mm e 3 x 150 mm ;
2.10. Chaves fenda 5,5 x 100 mm, 6,5 x 150 mm e 8 x 175 mm;
2.11. Alicate universal de 7";
2.12. Alicate de corte diagonal 6";
2.13. Alicate tipo telefone bico reto 6";
2.14. Chaves soquetes sextavadas curtas de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22,23, 24, 27, 30 e 32 mm com encaixe de 1/2";
2.15. Junta universal com encaixe de 1/2";
2.16. Catraca reversível de 10" com encaixe de 1/2";

37.  04
Unid

1. CALÇOS DE RODAS
1.1 Calços que atendam ou excedam a exigência da SAE J348 e serem adequados ao diâmetro
da roda em que forem utilizados.

Figura meramente ilustrativa

38.  01
Unid

1. ADAPTADOR 2 x 2.1/2 PARA 6”
1.1. Adaptador contendo duas entradas de 2 ½”  storz e uma para saída de 6” rosca 4 fios.

39.  02
pares

1. PAR DE LUVAS PARA ALTA TENSÃO. 
1.1 São isolantes elétricas, fabricada com composto de borracha natural de altíssima qualidade,
totalmente anatômica para calçar perfeitamente as mãos humanas. Sua capacidade de isolamento
é de no mínimo 500 à 40.000 volts.

40.  02
pares

1. PAR DE LUVAS DE COBERTURA EM VAQUETA. 
1.1 Confeccionadas em vaqueta curtida ao cromo, na palma, dedos e dorso, com reforço externo
entre o polegar e o indicador e, reforço meia lua na veia do pulso. Punho confeccionado em
raspa curtida ao cromo com fivela para ajuste no dorso. PARA SEREM USADAS SOBRE A
LUVA DE ALTA TENSÃO.

41.  01
Unid

1. TURBO VENTILADOR DE PRESSÃO POSITIVA COM MOTOR A COMBUSTÃO
1. Ventilador turbo com motor à combustão, para ventilação operacional em incêndios estruturais.
O equipamento deverá pesar entre 40 e 43 quilogramas (desabastecido), deverá possuir
regulagem de angulação vertical variando entre -10 e +20 graus em relação ao solo.
2. O equipamento deve ter quadro protetor em tubo que envolva a parte frontal sem interferir no
fluxo de ar e na parte traseira onde se encontra o motor. Este quadro de proteção, formando um
chassi com revestimento para maior durabilidade e proteção, deverá possuir uma parte ajustável
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para empunhadura para ser utilizada no transporte e movimentação no trabalho de combate a
incêndio. Deve ter duas rodas emborrachadas para movimentação, uma em cada lateral.
3. Deverá ter dois apoios frontais e dois traseiros para, junto com as rodas, serem apoiados ao
solo sendo que a parte que faz contato com o solo deve ser em borracha para que absorva grande
parte das vibrações. Estes apoios devem estar, assim como as rodas, conectados ao quadro de
proteção (chassi externo).
4. O ventilador deve proporcionar eficácia constante em distâncias de 02 até 06 metros da entrada
da edificação de modo a permitir a entrada de equipamentos de combate a incêndio e Bombeiros
na edificação sinistrada onde se realiza a ventilação por pressão positiva. Deverá vir com um
aparelho contador de horas de trabalho com visor digital. As dimensões do equipamento não
deverão ser maiores que 550 mm x 550 mm x 490 mm (comprimento, altura e largura
respectivamente com mais ou menos 10 mm de tolerância) para permitir o acondicionamento nas
viaturas do CBMGO.
5. A autonomia não deve ser menor que 1 hora e 30 minutos em regime de potência máxima e em
inclinação de trabalho. O conjunto da turbina deve ter uma carenagem protetora em fibra, de
formato circular em volta da hélice, para otimizar o fluxo de ar.
6. A parte frontal deve ainda possuir grade que proteja a hélice e não obstrua o fluxo de ar. O
diâmetro da grade protetora não poderá exceder 16 polegadas. O motor deverá ser de 04 (quatro)
tempos a gasolina, com carburador de alumínio e potencia de no mínimo 6,5 CV ou 5,5 Hp
segundo norma SAEJ1349 de 2007. O motor deverá envolver também, silenciador, filtro de ar e
sistema de parada automática no caso de falta de óleo.
7. O nível de ruídos, a uma distância de 03 metros, não deve exceder os 95 dB.
8. As hélices do ventilador, com diâmetro de no mínimo 418 mm e no máximo 450 mm, devem
estar ligadas ao eixo do motor através de uma bucha cónica, balanceada dinamicamente
(transmissão direta).
9. O ventilador deve proporcionar uma vazão do fluxo de ar não menor que 55.000 m³/h ao ar
livre e não menor que 36.000 m³/h a uma distância de 4,0 metros segundo o teste da norma
AMCA 240-06 ou NFPA compatível.
10. O ventilador deverá ser fornecido com proporcionador de espuma acoplável ao ventilador e
compatível com o LGE de alta expansão utilizado pelo Corpo de Bombeiros e nebulizador de
agua acoplável ao chassi do ventilador que proporcione no mínimo vazão de 16 litros/minuto a 07
Bares de pressão para esfriamento rápido de áreas nas operações de combate a incêndio.

42.  05
Unid 1. LANTERNA LED RECARREGÁVEL

1. Lanterna de alto rendimento tipo LED, grau de proteção (IP67) e fabricada conforme a Diretiva
ATEX 94/9/CE para equipamentos a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas.
2. O corpo principal da lanterna deverá estar construído em resina termoplástica antiestática de
alta resistência e a prova de impacto e corrosão.
3. Lente com no mínimo 02 (duas) lâmpadas do tipo LED de alta intensidade, resistente a altas
temperaturas e que forneça no mínimo 135 lumens cada uma. A cabeça deverá possuir um bloco
ótico duplo que forneça no mínimo: luz holofote combinada com luz de degrau (para iluminar a
área de solo logo à frente dos pés do usuário) e luz focada para iluminar grandes distâncias com
um feixe de luz muito mais penetrante.
4. O comprimento total da lanterna não poderá exceder dos 230 mm quando estiver na posição 0°
e o peso deverá ser ≤510 gramas incluindo a bateria recarregável.
5. As lanternas serão alimentadas por bateria recarregável de Li-ion/3.7V a ser fornecida junto
com as lanternas.
6. Deverá possuir sistema que permita selecionar sua intensidade de iluminação em no mínimo 03
(três) estágios: máxima intensidade, média intensidade e mínima intensidade. Deverão possuir
indicador que informe em horas e minutos a sua autonomia restante em cada um de seus estágios.
Na parte traseira, deverá possuir clip de sujeição em aço inoxidável que garanta resistência à
corrosão e grandes esforços.
7. A lanterna deverá possuir sistema de aviso de segurança, quando a mesma restar no mínimo 20
minutos restantes de sua autonomia. Devera ser instalado no interior da cabine (em local definido
pelo Gestor do contrato) um carregador com base metálica e grau de proteção (IP54) que
possibilite a carga simultânea das 05 (cinco) lanternas. O carregador deverá possuir sistema
indicativo sinalizando carga em andamento e carga concluída e desligar automaticamente as
lanternas se as mesmas estiverem ligadas quando conectadas para carga. Quando as lanternas
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estiverem conectadas ao carregador, o indicador de autonomia deverá informar em horas e
minutos à autonomia de carga real naquele momento.

43.  01
Unid

1. LANTERNA DE CENA

1. Controlada por microprocessador, com no mínimo 6LED’s; 
Vida útil do LED não inferior a 50.000 horas; 
Corpo confeccionado em polímero de alta resistência; 
Possui três intensidades de iluminação, com acionamento no botão emborrachado de cor preta no
centro da lente do refletor, possuindo as seguintes intensidades mínimas:
2.  Luz Alta: com 3.600 lumens, 31.000 candelas, com autonomia de até 5 horas;
3. Luz Média: com 2.400 lumens, 20.000 candelas, de até 9 horas;
4. Luz Baixa: com 1.100 lumens, 11.000 candelas de até 18 horas de uso contínuo, modo ideal
para trabalhos mais prolongados;
5. Cabeçote refletor de luz com possibilidade de giro horizontal e/ou inclinação vertical superior a
90º, facilitando o melhor posicionamento e direcionamento do feixe de luz, possui anel de
vedação a prova de intempéries; 
Bateria chumbo-ácido, selada – zero manutenção com capacidade de até 500 recargas;
6. Fonte de alimentação automática AC/DC:100 até 240 Volts – CA 50 / 60Hz – 2,5A – Saída
14V – 5,1A, listado pela UL;
7. Alimentação e carregador da bateria veicular de “12 V CC”, a luz pode ser acionada através
deste sistema;
8. Mastro telescópico, confeccionado em alumínio anodizado, com aproximadamente 5 estágios
para prolongamento, possuindo travas para cada estágio;
9. Sua base possui dois estabilizadores com fita refletora de luz facilitando o equilíbrio do
equipamento e sua visualização;
10. Todos os acessórios deverão ser compatíveis e homologados pelo fabricante da lanterna.
11. Dimensões aproximadas:

1.11.1. Comprimento 56 cm
1.11.2. Largura 16,5 cm
1.11.3. Altura 29 cm
1.11.4. Diâmetro do refletor 17 cm
1.11.5. Altura do mastro estendido até 182 cm

12. Possui alça para transporte;
13. Peso máximo: 15 kg;
14. Disponível nas voltagens AC (110V / 220V) e DC (12V);
15. Incluso 3m de cabo DC.

44.  01
Unid

1. ESGUICHO CANHÃO PORTÁTIL

1. Canhão monitor portátil, mínimo 500 galões fabricado em liga leve de alumínio, admissão
21⁄2” Storz, expedição 2 1⁄2”. Rotação horizontal ± 20° e elevação mínima de 30° até 60°.
Referência Akron ou modelo similar.

 
Goiânia, 12 de junho de 2017.

 
Frederico Magalhães Guerra - 1º Ten  QOCBM

Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos
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ANEXO I - ENCARTE 02

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 ÚNICO, cujo objeto
é ____________________________________, do Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial Internacional
SRP nº 001/2018, o qual atestam a entrega e aceite do chassi, através do presente TERMO ora lavrado.

 
____________________________________

COMISSÃO DE RECEBIMENTO
 

 

ANEXO I - ENCARTE 03

TERMO DE ACEITE PROVISÓRIO DO VEÍCULO DE COMBATE INCÊNDIO

 

Aos _____ dias do mês de ________ do ano ______, nas instalações do fornecedor (nome e endereço)
foi entregue ____ unidades do veículo de combate incêndio (marca e modelo), constante do Termo de Referência do
Edital de Pregão Presencial Internacional SRP nº 001/2018, 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

 

 
Goiânia, 12 de junho de 2017.

 
Frederico Magalhães Guerra - 1º Ten  QOCBM

Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos
 
 

Documento assinado eletronicamente por FREDERICO MAGALHAES GUERRA, Chefe de Departamento ou
Seção, em 22/02/2018, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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