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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

1  DO OBJETO
Aquisição de 01 caminhão com as seguintes características mínimas: Tração mínima de 4x2 (Toco), potência mínima de 250 cavalos e Peso
Bruto Total (PBT) Mínimo de 16.000 Kg.
 
2  DA JUSTIFICATIVA
O Centro de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (COA) possui suas atividades voltadas ao atendimento
dos mais diversos tipos de ocorrências que envolvem operações aéreas, tais como: defesa civil, resgate aeromédico, transporte de enfermos e
órgãos humanos, ações de busca, salvamento terrestre e aquático, prevenção e combate a incêndios, e outras operações autorizadas pela
ANAC em conformidade com o RBAC 90.
As principais demandas atendidas pelo serviço aéreo do CBMGO são quanto aos resgates aeromédicos primários, os quais exigem extrema
agilidade no atendimento devido à gravidade do evento adverso e, regastes aeromédicos secundários, nos quais as vítimas já se encontram
estabilizadas, mas necessitam de transporte a uma unidade médica com melhores condições de atendimento à vítima. O CBMGO realiza
estes atendimentos em parceria com alguns órgãos/entes Municipais e Estaduais, como SAMU e SIATE, tudo em prol do melhor
atendimento à população.
Hoje o serviço aéreo do CBMGO dispõe de 03 aeronaves, sendo duas delas preparadas para o resgate aeromédico, além de atender
demandas em outras áreas. São elas: um helicóptero Agusta Westland, modelo Koala A119 MK II, cuja capacidade para combustível é de
486 Kg e, um avião Embraer, modelo Seneca 3, com capacidade para 335 Kg de combustível.
Considerando que muitas ocorrências demandam uma autonomia de voo maior do que as aeronaves são capazes de realizar, em muitas
ocasiões faz-se necessário o abastecimento delas em locais distantes da base, que muitas vezes não dispõem de rede de postos para o
abastecimento ou não possuem o combustível adequado para o tipo de motor da aeronave, ou ainda para àquelas atividades que demandam
abastecimento mais ágil ou até mesmo em locais inóspitos.
Diante do exposto, a aquisição de um caminhão tanque abastecedor é necessária para sanar essas demandas das aeronaves, trazendo maior
agilidade e cobertura para atendimento a ocorrências, e redução de custos, já que as aeronaves não precisam retornar à base ou deslocar-se
para um local com rede de abastecimento disponível para realizar estes abastecimentos.

 

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 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 01 (um) caminhão com PBT mínimo de 15.000 kg,  que em conjunto (uma) Unidade
Abastecedora com capacidade para 6000 litros formarão um Caminhão-Tanque Abastecedor (CTA), para transporte de querosene de aviação
(QAV) e abastecimento de aeronaves que utilizam este combustível, cujo detalhamento completo do objeto observará o Caderno de
Especificações que integra o ENCARTE 01.
 
5 DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTAMENTE COM ENVELOPE DE HABILITAÇÃO.
5.1 A Licitante deverá juntamente com os documentos previstos no edital, entregar os seguintes documentos, sob pena de desclassificação:
5.1.1 Memorial descritivo das viaturas comprovando o atendimento íntegro das condições exigidas no Caderno de Especificações que
integra o ENCARTE 01.
 
6 FORMA DE FORNECIMENTO
6.1 O objeto deverá ser fornecido, novo, sem uso, com modelo e data de fabricação igual ou superior à data de assinatura do
contrato, devidamente emplacado e licenciado no nome do CONTRATANTE, em conformidade com a demanda apresentada pela
Corporação.
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6.2 A entrega deverá ser feita pelo próprio fabricante ou por seus representantes devidamente autorizados.

 

7 VALOR ESTIMADO
 

ITEM OBJETO Unid. QTD.
TOTAL

Valor Médio
Unitário Valor Médio Total

01

 01 caminhão com as seguintes
características mínimas: Tração
mínima de 4x2 (Toco), potência
mínima de 250 cavalos e Peso
Bruto Total (PBT) Mínimo de
16.000 Kg.

 

Unid. 01 R$ 268.330,00 R$ 268.330,00

TOTAL GERAL R$ 268.330,00

 

8 PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA
8.1 O prazo de entrega das viaturas será de no máximo 90 (noventa dias) dias, contados a partir da publicação do extrato do contrato no
Diário Oficial do Estado de Goiás.
8.2 A entrega da/s viatura/s deverá se feita no endereço fornecido pela Contratante.
 
9 GARANTIA
9.1 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 reparação no veículo, objeto desta licitação, 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 o veículo, como conjunto completo, deve ser de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses ou 30.000 (trinta mil)
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 materiais de consumo como filtros, óleos, aditivos, lubrificantes e todos os
componentes que precisem ser trocados no período descrito.
9.1.2 O fabricante deve apresentar certificado de garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, projeto e montagem.
9.1.3 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.
 9.1.4 A assistência técnica deverá garantir o fornecimento e reposição de peças, materiais, equipamentos que compõem o veículo e
eventuais atualizações de softwares, pelo período ininterrupto de 08 (oito) anos, já incluso o período normal da garantia, contados a partir
do recebimento definitivo dos veículos.
9.1.5 A garantia ofertada pela CONTRATADA para todos os equipamentos e itens dos veículos deverá, obrigatoriamente, ser prestada pelo
fabricante, pela CONTRATADA ou por rede de assistência técnica credenciada;
9.1.6 Durante o período geral de garantia, deverá ser realizada a assistência técnica devida aos veículos  em rede própria ou credenciada,
composta por oficinas especializadas, credenciadas pela CONTRATADA para tal finalidade.
9.1.7 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. 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.
9.1.8 Durante o período de garantia , os reparos e outras correções no veículo, 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/lubrificantes e mão de obra necessária à execução do serviço) suportadas exclusivamente pela
CONTRATADA.
9.1.9 Durante o período de garantia, a CONTRATADA estará obrigada a sanar os problemas surgidos no veículo, e restituir o veículo à
unidade detentora, em condições de utilização, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a detecção do problema pelo profissional
especialista. Será exigida a presença de um profissional especialista e conhecedor do veículo 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.
9.1.10 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.
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9.1.11 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 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 dos veículos adquiridos.
9.3 A CONTRATADA estará obrigada a cientificar a sua rede prestadora de assistência técnica, de maneira inequívoca, sobre todas as 
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 licitante vencedora deverá apresentar, por ocasião da assinatura do contrato, 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 VIATURA
11.1 A entrega do veículo encerrar-se-á no prazo máximo de 90 (noventa) 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 o veículo 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 novo, sem uso (permitido apenas a quilometragem de teste), com modelo e data de fabricação igual ou
superior à data de assinatura do contrato, devidamente emplacado e licenciado no nome do CONTRATANTE. A entrega deverá ser feita
pelo próprio fabricante ou por seus representantes devidamente autorizados.
11.11 Caso o bem fornecido apresente alguma alteração com o que foi apresentada na proposta, 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 a entrega, deverá ser realizada revisão de entrega 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 12 (doze) meses, contados a partir de sua outorga, 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 DO PAGAMENTO
13.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contado da data de liquidação da(s) nota(s) fiscal(ais) faturada(s).
13.2 O pagamento da(s) nota(s) fiscal (ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento previstos no edital.
13.3 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. 
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Goiânia, 11 de novembro de 2019.

 

 

 

Kelves Gonçalves - 1º Ten  QOCBM
Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos

 
 
 

ENCARTE 1 – Caderno de Especificações
 
1 CAMINHÃO 
1.1 Carroceria
1.1.1 Veiculo utilitário PBT mínimo de 16000 Kg com as seguintes características:
1.1.2 Capacidade de carga útil mais carroceria de no mínimo 10.650 kg;
1.1.3 Sobre chassi em viga "U" de 1/8" em chapa de aço carbono;
1.1.4 Suporte para cones;
1.1.5 Para lamas em chapa de aço e/ou poliuretano e/ou material de eficiência igual ou superior comprovada, com "para barros" em
borracha;
1.1.6 Para choque traseiro conforme Resolução 152 do CONTRAN;
1.1.7 Deverá possuir 02 caixas, sendo 01 ( uma ) em cada lado, dotadas de portas com fechaduras, fabricadas em chapa de aço carbono
espessura 2,0 mm soldadas ao chassi através do processo MIG, com as seguintes medidas: Altura 60 cm, Largura: 100cm, Profundidade:
100cm.
1.1.7.1 Vedação das portas: Canaletas com borracha que evitam a entrada de poeira.
 
1.2 Motorização
1.2.1 Potência mínima: 250 cv;
1.2.2 Turbo Diesel de no mínimo 6 cilindros;
1.2.3 Injeção Eletrônica;
1.2.4 Torque máximo não inferior a 90 kgf a 2.200 rpm;
1.2.5 Motor com entrada para tomada de força;
1.2.4 Tração mínima de 4 x 2 (toco).
 
1.3 Dimensões
1.3.1. Distância entre eixos: mínima de 4.340 mm e máxima de 5.310 mm.
 
1.4 Direção
 1.4.1 Hidráulica e/ou Elétrica.
 
1.5 Transmissão
1.5.1 A transmissão poderá ser manual, automática ou automatizada , com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma)
à ré.
 
1.6 Sistema De Freios
1.6.1 Freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras ou sistema de igual ou maior eficiência comprovada. Contendo no mínimo
o sistema antitravamento do tipo ABS com gerenciamento eletrônico integral das rodas, além de distribuição eletrônica da força de
frenagem (EBD) - ABS (Antiblockier Bremssystem ou Anti-lock Braking System) e EBD (Electronic Brake Distribution);
1.6.2 Freio de estacionamento acionado pneumaticamente atuando nas rodas traseiras e freio adicional motor com acionamento
eletropneumático podendo atuar em conjunto com freio de serviço.
1.6.3 Freio de cabeçote e válvula tipo borboleta.(Freio Motor).
 
1.7 Suspensão
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1.7.1 Dianteira
1.7.1.1 Eixo rígido com barra estabilizadora, com molas helicoidais e amortecedores telescópicos, hidráulicos de dupla ação, serão
aceitos sistema de suspensão similar ou com eficiência superior.
1.7.2 Traseira
1.7.2.1 Eixo rígido, em aço estampado com barra estabilizadora, molas com feixe semielípticas e amortecedores telescópicos, hidráulicos de
dupla ação, serão aceitos sistema de suspensão similar ou com eficiência superior.
 
1.8 Rodas,  Pneus e Sistema de Calibração
1.8.1 Rodas: em aço estampado de no mínimo 22,5 x 7,5 polegadas;
1.8.2 Pneus: Radiais, sem câmara, na dianteira, traseira estepes (Devendo estes estepes serem completos, com as rodas e pneus semelhantes
aos demais)  apresentando as seguintes medidas mínimas 275/80R 22,5";
1.8.3 Sistema de calibração automática tipo "rodoar" ou "rodocalibrador" ou sistema de eficiência igual ou superior comprovada.
 
1.9 Sistema de Climatização
1.9.1 Aparelho condicionador de ar original de fábrica (ar quente e frio) e com a função desembaçante do para-brisa.
 
1.10 Retrovisores, Vidros e Travas Elétricas
1.10.1 Retrovisores externos pintados na cor do veículo, bem como com acionamento (dos dois retrovisores) posicional por comando
interno elétrico. Os retrovisores devem ser duplos com sistema de espelho plano/convexo;
1.10.2 O veículo deverá possuir vidros e travas elétricas originais do fabricante;
1.10.2.1 Vidros com abertura toral, acionados por mecanismos elétricos originais dos veículo/chassi, com vedação em guarnição de
borracha (ou material igual ou superior eficiência comprovada), fechos, trincos e dobradiças originais do veículo;
1.10.3 O veículo deve possuir sistema de alarme antifurto com travamento automático das portas e fechamento dos vidros.
 
1.11 Sistema Elétrico
1.11.1 02 (duas) baterias seladas, sendo a principal original de fábrica e bateria auxiliar acoplada com isolador solenoide (relé) compatível
com o sistema;
1.11.2 Cada bateria deverá apresentar tensão de operação de 12 v e capacidade mínima de 100 amperes;
1.11.3 O sistema elétrico da viatura deverá estar devidamente dimensionado para suportar os consumidores originais do veículo.
 
1.12. Revestimentos Internos da Cabine
1.12.1. Todos os revestimentos internos (exceto teto) deverão ser na cor preta ou cinza com tratamento impermeabilizante;
1.12.2. Todos os bancos deverão ser originais de fábrica e apresentarem capas sobressalentes na cor preta, de couro genuíno e/ou neoprene,
reforçados nos pontos de maior atrito, com costuras duplas; e
1.12.3. O assoalho da cabine e o túnel central deverão possuir sobreposição de revestimento de borracha, plástico de alta resistência ou
alumínio antiderrapante.
 
1.13 Air Bags
1.13.1 O veículo poderá possuir sistema de retenção por meio de bolsas de ar infláveis (air bag).
 
1.14 Segurança e Acessórios
1.14.1 Equipamentos obrigatórios legalmente exigidos, tais como jogo de ferramentas para troca de pneus, extintor de pó químico seco
ABC, triângulo de sinalização, estepe e demais equipamentos.
1.14.2 Bancos dianteiros com apoio para cabeça, podendo ser ajustáveis em altura e inclinação.
1.14.3 Cintos de segurança a todos os passageiros, considerando a lotação completa, sendo os frontais e laterais retráteis de 03 (três) pontos
e os centrais, por suas vezes, subabdominais ou de 03 (três) pontos. Este item é compulsório para os veículos nacionais. Os cintos de 03
(três) pontos garantem maior segurança.
1.14.4 Revestimento do piso com material resistente, assim como não absorvente, e lavável, na cor preta, além dos tapetes de borracha ou
polivinil carbono (PVC), nos locais destinados para que ocupantes apoiem seus pés, inclusive o motorista.
1.14.5 Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item
não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo.
1.14.6 Travas elétricas de fechamento e abertura das 02 (duas) portas, com telecomando acionamento na chave, de modo que as maçanetas
deverão permitir abertura imediata por dentro, a qualquer tempo, ainda que estejam travadas, independente de acionamento de qualquer
botão.
1.14.7 Tampa de combustível contendo a indicação exata sobre o tipo de combustível utilizado, para evitar equívocos quando do
abastecimento. Muitos veículos não dispõem desta informação e não é raro abastecer o veículo com o combustível errado.
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1.14.8 Iluminação interna da cabine com opção de controle autônomo na luminária, de modo que se possa impedir, ou permitir, o
acendimento automático quando da abertura das portas.
1.14.9 Sensor de estacionamento na parte traseira do veículo, original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo
fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, com identificação de obstáculos
próximos ao veículo e aviso sonoro ao motorista quando em marcha ré; resistente a interferências de ruídos eletromagnéticos.
1.14.10 Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive pára-brisas (incolor). A película
deve rejeitar 90% (noventa por cento) ou mais da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-
CONTRAN.
1.14.11 Tapetes do assoalho de borracha original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal
item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo.
1.14.12 O painel do caminhão deve conter no mínimo os seguintes indicadores:
a) Tacômetro (conta-giros) do motor;
b) Indicador no nível de Combustível;
c) Marcador de temperatura do motor;
d) Odômetro total e parcial.
1.14.13 O veículo deve possuir isolamento termo acústico do compartimento do motor;
1.14.14 O veículo deve possuir tacógrafo digital (Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e tempo) instalado;
1.14.15 O veículo deve possuir Limpador com temporizador e lavador elétrico do para-brisa;
1.14.16 O veículo deverá possuir protetor de cárter e radiador: confeccionado em chapa metálica, deverá ser instalado de forma a proteger
toda a extensão do cárter e radiador, desde que a configuração do veículo exija tal peça;
1.14.17 O veículo deverá conter Central Multimídia com tela de no mínimo 7”, com GPS, mp3 player e bluetooth integrados, além de
autofalantes nas portas, câmera de marcha ré e sensores de estacionamento instalados;
1.14.18 Os veículos deverão estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) PROCONVE (Programa de
Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente).
1.14.19 Os acessórios deverão atender as exigências do CONTRAN (quando se aplicar).
2 Pintura e Padronização Visual
2.1 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.
2.2 Grafismo
2.2.1 A identificação visual (grafismo) das viaturas deverá obedecer o padrão adotado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás,
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.
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Imagens de Fotos Meramente Ilustrativas
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Imagens de Fotos Meramente Ilustrativas

Documento assinado eletronicamente por KELVES GONCALVES, Chefe de Departamento ou Seção, em 12/11/2019, às 14:42,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 10029402 e o código CRC 0648EBE3.
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