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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS TRAIL ON-OFF ROAD
 
1 OBJETO
O presente Termo de Referência tem por objeto a realização do Sistema de Registro de preço para eventual aquisição de Motocicletas
Trail on-off Road com no mínimo 798cc para as atividades de Resgate do CBMGO.
 
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 necessita cada vez mais de equipamentos modernos capazes de permitir ao bombeiro militar maior eficiência e
eficácia no atendimento a população nas ocorrências diárias. 
Considerando a implantação do serviço de Motorresgate no CBMGO, após a realização do 1º Curso de Especialização e a criação do
Grupo de Ações e Respostas Rápidas - GARRA,  a referida aquisição visa disponibilizar novas viaturas, uma vez que as existentes
estão em péssimas condições, oferecer uma maior segurança aos condutores considerando a tecnologia disponível e consequentemente
diminuir o tempo-resposta de atendimento das ocorrências de resgate pré-hospitalar visto que o transito na capital se encontra cada dia
mais intenso e caótico dificultando a chegada dos veículos convencionais (Ambulâncias) às ocorrências, e ainda suprir a
demanda do aumento do número de ocorrências diárias de resgate na capital e região metropolitana.
O investimento em tecnologia, representado pela aquisição de equipamentos que visam a melhor execução dos trabalhos do CBMGO,
com especificações técnicas de última geração, que proporcionará um elevado grau de valorização do profissional bombeiro militar,
sendo um ponto vital para o CBMGO, e garantia de satisfação da população pelo serviço prestado.
 
3 REQUISITOS GERAIS
3.1 O veículo deve ser preparado para o serviço de bombeiros, com a robustez bastante para se adequar:
3.1.1 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;
3.1.2 Às condições das estradas asfaltadas do Estado de Goiás, onde é comum a existência de quebra-molas e, em alguns locais, de
buracos;
3.1.3 Às condições das estradas não asfaltadas, onde é comum a existência de desníveis, buracos, lama, entre outros; 
3.1.4 À legislação brasileira referente a combustíveis e emissão de poluentes em vigor no momento da entrega das viaturas.
 
4 QUANTIDADE E DETALHAMENTO DO OBJETO
O presente Termo refere-se à aquisição de 20 (vinte) motocicletas trail on-off road, cujo detalhamento completo do objeto observará o
Caderno de Especificações que integra o ENCARTE 01.
 
5  DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTAMENTE COM ENVELOPE DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO.
A Licitante deverá juntamente com os documentos previstos no edital, entregar os seguintes documentos, sob pena de desclassificação.
5.1. Memorial descritivo da Motocicleta comprovando o atendimento integro das condições exigidas no Caderno de Especificações
que integra o ENCARTE 01;
5.2 Prospecto do projeto do sistema de iluminação e sinalização acústica (item 1.3 do Encarte 01).
 
6 FORMA DE FORNECIMENTO
6.1 O objeto deverá ser fornecido, novo, sem uso (primeiro emplacamento), com modelo e data de fabricação superior à data de
assinatura do contrato, devidamente emplacado e licenciado no nome da CONTRATANTE, em conformidade com a demanda
apresentada pela Corporação.
6.2 A entrega deverá ser feita pelo próprio fabricante ou por seus representantes devidamente autorizados.
6.3 Deverá ser elaborado e apresentado o projeto da motocicleta e do sistema de iluminação e sinalização acústica, no prazo máximo
de 20 (vinte) dias corridos após a assinatura do contrato, cuja aprovação, por parte do Gestor do Contrato, será condição para a fase de
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fabricação das motocicletas.
 
7 VALOR ESTIMADO

Item ESPECIFICAÇÕES Unid. QTD. Valor Médio Unitário Valor Médio Total

01 MOTOCICLETA  TRAIL ON-OFF ROAD Unid. 20 R$ 59.870,33 R$ 1.197.406,60

VALOR TOTAL R$ 1.197.406,60

OBS.: Atenção a Lei no 8.058, de 2 de julho de 1990. Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) as saídas de veículos
automotores, máquinas, equipamentos, bem como de suas partes e peças separadas, quando destinados à utilização nas atividades dos
Corpos de Bombeiros, em todo o território nacional.
 
8 PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA
8.1 O prazo de entrega das motocicletas será de no máximo 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da publicação do extrato do
contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás.
8.2 A entrega da/s motocicletas/s deverá se feita no Comando de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás,
ou em local indicado pela CONTRATANTE.
 
9 GARANTIA
9.1 A licitante deverá apresentar documentação original, na entrega do veículo, 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:
9.1.1 Garantia Geral: Para a motocicleta sem prejuízo a garantia oferecida pelo fabricante, como conjunto completo, deve ser de no
mínimo 12 (doze) meses ou 20.000 km, incluindo todas as revisões obrigatórias exigidas para o veículo e previstas no manual do
veículo, equipamentos eletro-eletrônicos e demais acessórios instalados.
9.1.1.1 A garantia deve contemplar o fornecimento de peças com objetivo de substituir peças com desgaste natural e materiais de
consumo como filtros, óleos, cabos, relés, sensores, lâmpadas, fios, aditivos, lubrificantes e todos os componentes que precisem ser
trocados no período descrito, de acordo com o manual do veículo.
9.1.2 Durante o período de garantia do objeto, este deverá estar abrigado contra vícios, ou seja, mantendo o perfeito e integral
funcionamento, sendo substituído, integralmente, se for o caso.
9.1.3 A CONTRATADA deverá garantir a disponibilidade no mercado de peças, materiais, equipamentos que compõem a
motocicleta 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 das motocicletas.
9.1.4 A garantia ofertada pela CONTRATADA para todos os equipamentos e itens das motocicletas deverá, obrigatoriamente, ser
prestada pelo fabricante, pela CONTRATADA ou por rede de assistência técnica credenciada;
9.1.5 Durante o período geral de garantia, deverá ser realizada a assistência técnica devida aos veículos e respectivas adaptações
deverá ser prestada em rede própria ou credenciada, composta por oficinas especializadas, credenciadas pela CONTRATADA para tal
finalidade.
9.1.6 A CONTRATADA deverá manter rede de assistência técnica, no Estado de Goiás, com capacidade para realizar durante o
período de garantia, a manutenção das motocicletas e adaptações. Caso contrário, deverá enviar equipe volante até a sede do
Grupamento de Bombeiros detentora da motocicleta, onde o serviço será executado, ou conduzir a motocicleta 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.
9.1.7 Durante o período de garantia, a CONTRATADA estará obrigada a sanar os problemas surgidos na motocicleta e respectivas
adaptações, e restituir a motocicleta à unidade detentora, em condições de utilização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a
detecção do problema pelo profissional especialista. Será exigida a presença de um profissional especialista e conhecedor do veículo e
implemento em no máximo 72 horas para levantamento do possível problema, contados a partir da comunicação do defeito à empresa
indicada para a prestação do serviço.
9.1.8 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 a motocicleta ao respectivo Grupamento de Bombeiros detentor da motocicleta,
dentro do prazo estipulado de 30 (trinta) dias, a fim de que não haja prejuízo no desenvolvimento das atividades de bombeiro.
9.1.9 O não cumprimento do prazo estipulado no subitem anterior, implicará em acréscimo ao prazo de garantia dos veículos, pelo
mesmo período que exceder ao prazo de 30 (trinta) dias estipulados, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.
9.2 A toda e qualquer constatação pela CONTRATADA, da necessidade de correção técnica de componentes inadequados instalados
de fábrica, que necessite de ajuste ou substituição, denominada “recall”, deverá a CONTRATADA emitir notificação contendo
indicação das medidas necessárias para a regularização imediata do problema ao Departamento de Recebimento de Materiais e Gestão
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de Contratos - DERC, 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
das motocicletas adquiridas.
9.3 A CONTRATADA estará obrigada a cientificar a sua rede prestadora de assistência técnica, de maneira inequívoca, sobre todas as
adaptações processadas nas motocicletas objeto da presente aquisição, bem como das condições gerais de garantia conferidas aos
mesmos, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da publicação do extrato do Contrato em diário oficial do Estado.
 
10 EMPRESAS CREDENCIADAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO
10.1 A empresa vencedora deverá apresentar junto a entrega da motocicleta, documento(s) expedido(s) pelo(s) fabricante(s) do chassi,
motor, câmbio e equipamento de sinalização, informando a(s) empresa(s) homologada(s) no Brasil para realizar a manutenção e
assistência técnica desses itens.
 
11 EXECUÇÃO / RECEBIMENTO DA MOTOCICLETA
11.1 A entrega das motocicletas encerrar-se-á no prazo máximo 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da publicação do extrato do
contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás, observando o local de entrega indicado pelo CONTRATANTE.
11.2 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.
11.3 Na entrega não será aceita troca de marca ofertada na proposta.
11.4 O recebimento por parte do CONTRATANTE observará o estabelecido abaixo:
11.4.1 Recebimento provisório: o objeto será recebido provisoriamente no prazo de 03 (três) dias uteis a contar da entrega do objeto,
para efeito de verificação da conformidade do objeto com suas especificações de acordo com este Termo de Referência e a proposta da
empresa vencedora.
11.4.2 Recebimento definitivo: o objeto será recebido definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do Recebimento
provisório, nas dependências do CBMGO, que após verificação da qualidade (adequação às especificações técnicas, constantes no
Termo de Referência), da quantidade e da garantia do material, e após o aceite, a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento.
11.5 O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento definitivo
dos equipamentos;
11.6 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.
11.7 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).
11.8 A CONTRATADA deverá entregar as motocicletas no endereço fornecido pelo CONTRATANTE.
11.9 Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes.
11.10 O objeto deverá ser fornecido revisado, novo, sem uso, com modelo e data de fabricação superior à data de assinatura do
contrato, devidamente emplacado e licenciado no nome da CONTRATANTE, em conformidade com a demanda apresentada pela
Corporação.
11.11 Caso o bem fornecido apresente alguma alteração com o que foi apresentado no projeto inicial, 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.
11.12 Após o recebimento, deverá ser realizado uma entrega técnica do chassi e da superestrutura pelo fabricante ou por seus
representantes devidamente autorizados.
11.13 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 (62) 3201-6387.
 
12 DO CONTRATO
12.1 O contrato terá a vigência de 18 (dezoito) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás,
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.
 
13 CONSIDERAÇÕES AO REGISTRO DE PREÇOS
13.1 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.
13.2 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.
13.3 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.
13.4 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.
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14 DO PAGAMENTO
14.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contado da data de liquidação da(s) nota(s) fiscal(ais) faturada(s).
14.2 O pagamento da(s) nota(s) fiscal (ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento previstos no edital.
14.3 O pagamento será efetivado 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.
 

 
Goiânia, 25 de julho de 2019.

 
 

Kelves Gonçalves – 1º Ten QOC BM
Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR

 
 
 
 
 

ENCARTE 1 – Caderno de Especificações
 

 
1 MOTOCICLETA TRAIL ON-OFF ROAD
1.1 Características Gerais: Motocicleta trail on-off road de no mínimo 798cc; zero quilometro, motor de 4 tempos, mínimo dois
cilindros, com sistema de refrigeração liquida ou sistema mais eficiente, sistema de ignição eletrônica, acionamento partida elétrica,
motor com no mínimo 8 válvulas, com cilindrada real mínima de 798cc, curso mínimo de 74mm x 61,5mm, com taxa de compressão
mínima 11,0:1, potência mínima de 80cv, capacidade do tanque de  combustível de no mínimo de 15 litros incluindo reserva,
transmissão primaria por embreagem, transmissão secundaria por corrente selada,   com câmbio mínimo de  6 machas, suspensão
dianteira garfo invertido  com curso mínimo de 200 mm, suspensão traseira com amortecedor único com ajuste elétrico e/ou
manual com ajuste na pré carga da mola, curso mínimo da suspensão traseira de 200 mm, roda raiada dianteira com dimensões
mínimas de 21 x 2,15 polegadas, com roda raiada traseira de dimensões mínimas de 17 x 4,25  polegadas, freio dianteiro com discos
duplos flutuantes, mínimo 305mm com ABS,  freio traseiro mono disco, mínimo 255mm com ABS. 
1.2. O painel deverá apresentar no mínimo: velocímetro, hodômetro e relógio, temperatura do motor, nível de combustível, farol alto e
pisca, pisca alerta, neutro.
1.3. A pintura deverá ser na cor padrão do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (Vermelho Monte Carlo 84 PU) ou outro tom de
vermelho cujo pantone seja compatível com a padronização de cores adotadas, pré-aprovadas pelo gestor do contrato.
 
 2. IMPLEMENTO
2.1 Grafismo: A identificação visual (grafismo) das viaturas deverá ser realizada conforme padrão pré-estabelecido pelo Contratante e
com aplicação de verniz de proteção, o qual será enviado após a publicação do Contrato. A Contratada deverá entrar em contato com a
Contratante antes de iniciar a plotagem do veículo, para aprovação do layout.
2.2 Sistema de iluminação e sinalização acústica
2.2.1 Com sistema patrulheiro frontal:  Sistema de sinalização Quasar Delta cristal em par ou similar, de sinalização com 03(três)
leds de alta potência na cor cristal em par, Sistema de sinalização Quasar Flex Cristal em par ou similar, de sinalização mini
sinalizador com 03(três) leds de alta potência na cor cristal em par, Sistema de sinalização mini sinalizador com 03(três) leds de alta
potência na cor vermelho-rubi em par, selados em formato circular e/ou formato quadrado com as boradas arredondadas, com aro de
acabamento na cor preta. Especificações: Sincronizada face a face, cor branco, temperatura de cor de 6500 k típico, capacidade
luminosa: 350 lumens para cada mini sinalizador, tensão de alimentação: 12 a 14,7 Vcc, com suportes, conforme padrão pré-
estabelecido pelo Contratante.
2.2.2 Com sinalizador patrulheiro traseiro: Sistema de sinalização Quasar Line Rubi em 2 (dois) pares ou similar, selados em
formato linear, com aro de acabamento na cor preta. Especificações: Sincronizada face a face, cor vermelha, comprimento de onda 610
a 630mm, capacidade luminosa, mínimo de 350 lumens para cada mini sinalizador, tensão de aplicação: 12 a 14,7 Vcc, com suportes,
conforme padrão pré-estabelecido pelo órgão licitante.
2.2.3 Sistema elétrico: Central independente do sistema original da motocicleta, com os conectores resistentes á água (blindados),
circuito eletrônico tipo pós-ignição, painel de controle a prova de água e outras intempéries posicionado do lado esquerdo, em suporte
próprio, intuitivo, ergonômico e sensível ao toque mesmo com o uso de luvas, para o funcionamento do sistema de sinalização acústico
e visual. Seu acabamento deverá ser de primeira qualidade em perfeita harmonia com o design do veículo. Deverá constar chaves de
controle e luzes de advertência, conforme discriminado abaixo:
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2.2.3.1. Chaves de acionamento dos sistemas luminosos e sonoros;
2.2.3.2. Luz de indicação do funcionamento do painel.
2.2.4 Sinalizador acústico: Sirene eletrônica com dois tipos de tons de alerta, em corpo único com amplificador incorporado á
unidade sonofletora, confeccionado em policarbonato e fibra de vidro com alta resistência a impactos e ao calor, a prova de água e
outras intempéries, com potência mínima de 30 watts e pressão sonora a 01 (um) metro de 110 dB, instalada na parte dianteira, do lado
esquerdo fixada ao protetor de pernas, com peso máximo de 1,5 quilograma (Kg).
2.3. Deverá ser fornecido os seguintes acessórios: 
2.3.1. Protetor de pernas, motor e carenagens - em aço tubular com espessura mínima da chapa de 1,6mm, na cor preta com pintura
eletrostática, ou sistema mais eficiente no que tange a segurança, proteção e durabilidade, conforme projeto a ser apresentado pela
Contratada e aprovado pela Contratante.
2.3.2. Corta linha de pipa - dispositivo em par contra linha de pipa, para proteção de integridade física do piloto, constituído de
vareta telescópica com haste em aço inox, com abraçadeira de alumínio, com cerca de 01 (um) metro de comprimento, dobrável,
sistema que permite o corte de linha. Deverá ser instalada no guidão ou na haste dos retrovisores, de sorte a não causar ferimentos ao
piloto em caso de choque ou colisão dianteira do veículo.
2.3.3. Bagageiro - confeccionado em estrutura metálica, de chapa ou tubular, reforçado, com pontos de apoio (no mínimo quatro)
distribuídos em partes rígidas do semiquadro de sustentação do banco e da rabeta da motocicleta, com capacidade de sustentação
comprovada para 12 (doze) quilos, sem provocar torções ou trincas na estrutura do próprio acessório ou no chassis da motocicleta,
mesmo quando em movimento.
2.3.4. Bauleto - com capacidade mínima de 40 litros, com suporte de carga para no mínimo 5Kg, com base, com kit de instalação,
fabricado em  alumínio com reforços para maior proteção e conjunto de montagem dinâmico para assegurar que os níveis de
desempenho não sejam comprometidos, mesmo quando totalmente carregado, deve ser impermeável. Dotado de chave única para
aberturada tampa e, ao mesmo tempo para remoção do acessório da sua base (rack), compatível com bagageiro item 2.3.3.
2.3.5. Protetor de tanque  - Protetor de tanque emborrachado ou em material similar, moldado e projetado para proteger o tanque de
combustível de arranhões de zíper e desgaste.
2.3.6. Protetor de mãos -Desenvolvido em polímero (ou material de melhor resistência), na cor preto fosco, moldado para proteger as
mãos do condutor contra contatos de cascalho, insetos, galhos e afins durante o trajeto, capaz também de absorver pequenos impactos
e reduzir a chance de danos as manetes em caso de quedas. Deve ser fixado à estrutura existente do guidão original da motocicleta.
 

Documento assinado eletronicamente por KELVES GONCALVES, Chefe, em 25/07/2019, às 10:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b",
da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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