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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE EPI PARA O GARRA
 
1 DO OBJETO
Aquisição de equipamento de proteção individual (EPI) para os militares que atuam no Grupo de Ações e
Respostas Rápidas (GARRA) 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 de segurança
capazes de permitir ao bombeiro militar maior eficiência, eficácia, conforto e segurança no atendimento a
população nas ocorrências diárias, com objetivo principal de minimizar os danos provinientes de uma
possível queda e/ou colisão durante o atendimento das ocorrências do GARRA, nos vários cenários onde
um profissional bombeiro militar necessita trabalhar.
Os benefícios diretos da presente aquisição será o provimento de equipamentos de proteção individuais
adequados, o que contribui diretamente para a segurança operacional e padronização dos profissionais em
operações de resgate; assim possibilitará o cumprimento da missão institucional do Corpo de Bombeiros
Militar de Goiás - CBMGO - de forma eficiente, eficaz e efetiva.
Documentos relacionados: ( 000012354978, 000012359454, 000012361124, 000012660611).
 
2.1. MEMORIAL DE CÁLCULO:
2.1.1. Os quantitativos foram elaborados com base na implantação de 08 (oito) equipes GARRA - Grupo
de Ações e Respostas Rápidas - composta por dois militares, totalizando 16 militares que necessitam de
EPIs para as atividades extremas e de alto risco.
 

item Discriminação Qtd  Demanda

01 KIT JAQUETA COM AIR BAG E CALÇA DE MOTOCICLISTA 16 1 por Militar

02 CAPACETE ESCAMOTEÁVEL DE MOTOCICLISTA 16 1 por Militar

03 LUVA DE MOTOCICLISTA 16 1 por Militar

04 BOTA DE MOTOCICLISTA 16 1 por Militar

05 INTERCOMUNICADOR PARA CAPACETE 8 1 por Equipe
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3 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADES E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS

 

Item Discriminação Qtd Valor
Unitário Valor Total

01 KIT JAQUETA COM AIR BAG E CALÇA DE
MOTOCICLISTA 16 R$ 4.937,50 R$

79.000,00

02 CAPACETE ESCAMOTEÁVEL DE MOTOCICLISTA 16 R$ 2.480,24 R$
39.683,84

03 LUVA DE MOTOCICLISTA 16 R$ 268,00 R$ 4.288,00

04 BOTA DE MOTOCICLISTA 16 R$ 986,50 R$
15.784,00

05 INTERCOMUNICADOR PARA CAPACETE 8 R$ 732,63 R$ 5.861,04

VALOR TOTAL R$
144.616,88

 
3.1 ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS:
3.1.1 As Especificações detalhadas dos materiais encontram-se no ENCARTE 1 deste Termo de
Referência.

 
4 FORMA DE FORNECIMENTO
4.1 O objeto deverá ser fornecido, novo, sem uso, original (sem adaptações, produzido para o fim que se
propõe), em conformidade com o ENCARTE 1 deste Termo de Referência.
4.2 A grade dos tamanhos para cada item deverão ser enviadas pela CONTRATANTE em até 10 (dez) dias
úteis após a publicação do contrato em Diário Oficial do Estado.
 
5 DAS OBRIGAÇÕES
5.1 DO CONTRATANTE:
5.1.1 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo ora estabelecido.
5.1.2 Expedir as comunicações dirigidas à CONTRATADA e exigir, a qualquer tempo, que seja
refeito/entregue qualquer serviço/objeto que julgar insuficientes, inadequados ou em desconformidade
com o solicitado.
5.1.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATADA,
quando necessários ao fornecimento do objeto.
5.1.4 Comunicar oficialmente à CONTRATADA, por escrito, qualquer falha e/ou irregularidade no
fornecimento dos materiais, para que sejam dotadas as medidas corretivas necessárias.
5.1.5 Solicitar a substituição dos materiais que apresentarem defeitos de fabricação durante a verificação
de conformidade e/ou no decorrer de sua utilização.
5.1.6 Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), por intermédio do servidor designado para esse fim.
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5.1.7 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo estipulado, desde que verificada a
adequação dos materiais fornecidos com as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência.
5.1.8 Fornecer todas as informações e documentos necessários ao desembaraço alfandegário, caso seja
adquirido algum material estrangeiro.
 
5.2 DA CONTRATADA:
5.2.1 Cumprir todas as exigências mínimas deste Termo de Referência e entregar o objeto, de primeira
qualidade, atendendo as condições e qualidades estipuladas, em conformidade com as especificações
exigidas e constantes neste Termo de Referência e proposta de preços apresentada.
5.2.2 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente a quaisquer reclamações formuladas.
5.2.3 Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às dependências do CONTRATANTE.
5.2.4 Responder por quaisquer danos causados ao objeto, ou a outros bens de propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus funcionários durante sua entrega.
5.2.5 Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, desde que praticada por seus empregados nas
dependências do CONTRATANTE.
5.2.6 Comunicar o CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter urgente, referente ao fornecimento
do objeto.
5.2.7 Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualidade exigidas
na contratação.
5.2.8 Deverá entregar manual em língua portuguesa contendo informações, claras e precisas sobre as
características, qualidades, origem, entre outros dados, no que couber.
5.2.9 Quando for o caso, fabricante e importador, deverão assegurar a oferta de componentes e peças de
reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto e/ou material. Cessadas a produção
ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei.
5.2.10 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25%
(vinte cinco por cento) do seu valor inicial.
5.2.11 Acatar todas as exigências do CONTRATANTE, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização,
nos limites do contrato.
5.2.12 Manter um representante em contato direto e constante com o CONTRATANTE, durante a
execução do contrato, e após para aquisição de peças de reposição e de acessórios.
5.2.13 Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, zelando sempre pelo seu
bom desempenho, realizando os serviços ou entregando o objeto em conformidade com a proposta
apresentada, observando os critérios de qualidade dos produtos.
5.2.14 Considerar como de sua responsabilidade todas as despesas, como frete, seguro e outras, inerentes
ao deslocamento dos equipamentos, até o endereço de entrega, fornecido pelo CONTRATANTE.
5.2.15 Será de responsabilidade da vencedora, todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos
fiscais trabalhistas e sociais, que incidam ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto
adjudicado.
5.2.16 A empresa deverá executar o objeto no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
publicação do contrato em Diário Oficial do Estado.
 
6 DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA.
6.1 PARA O ITEM 1 (KIT JAQUETA COM AIR BAG E CALÇA DE MOTOCICLISTA): o
licitante deverá encaminhar ainda os seguintes documentos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO:
6.2 Declaração do Fabricante ou Laudos válidos de ensaios do material utilizado na confecção do conjunto
(Jaqueta e Calça), emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO, declarando e/ou comprovando os

Í
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resultados MÍNIMOS positivos, bem como, do sistema de airbag quanto a:
I. Determinação da composição dos materiais têxteis – 100% Poliéster.
II. Ensaio de solidez da cor à luz artificial – mínimo grau 4 na escala cinza após no mínimo 260 h de
exposição.
III. Ensaio de resistência à abrasão Stoll comprovando índice 4 nos resultados após 1200 ciclos de
abrasão.
IV. Ensaio de resistência ao rasgamento Elmendorf comprovando resistência ao rasgo de:
a) Urdume – Média não inferior a 100 N
b) Trama – Média não inferior a 150 N
V. Resistência à penetração de água por impacto – Rain Test comprovando médias inferiores a 1 g para as
colunas de pressão de água cm 60 cm, 121 cm e 182 cm.
VI. O gatilho de acionamento do sistema de air bag, requer força superior a 25 Kgf conforme definido em
Norma Européia EN 1621 -4:2012.
VII. Comprovação do tempo total para insuflação das bolsas de air bag em no máximo 200 milésimos de
segundo conforme Norma Européia EN 1621 - 4:2012
VIII. O cabo espiral deverá suportar tração de 4 (quatro) vezes a força de acionamento do gatilho (mínimo
de 100Kgf) antes de se romper, conforme Norma Européia EN 1621 -4:2012.
 
7 DA GARANTIA
7.1 Os objetos deste Termo de Referência deverão ter garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, contra
defeitos de fabricação, sem prejuízo a garantia oferecida pelo fabricante.
7.2 O termo de garantia ou equivalente deve esclarecer, de maneira clara e adequada em que consiste a
garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que deverá ser exercitada, sendo o ônus a cargo da
contratada, devendo ser entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato da entrega dos
Equipamentos de Proteção Individuais, acompanhados de manual de uso e manutenção.
7.3 O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção corretiva e reposição de
peças, durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter os bens em perfeitas condições de uso. O
prazo de garantia será contado a partir da data de aceitação do objeto (Termo de Recebimento definitivo),
de acordo com as normas vigentes, pelo qual a empresa obriga-se independentemente de ser ou não a
fabricante do produto, a efetuar, dentro do prazo da garantia, substituições de todas as unidades que
apresentarem defeitos de fabricação ou divergência com as especificações exigidas, sem ônus para o
CBMGO, desde que estes não sejam provenientes de operação ou manuseio inadequado.
7.4 Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados mediante consulta ao fornecedor,
conforme sistema disponibilizado pelo mesmo para estabelecimento desta relação, podendo ser por
telefone, pessoalmente, via web e outros apontados pelo fabricante.
7.5 Os serviços de Assistência Técnica serão executados pela CONTRATADA, ou pela assistência técnica,
a qual deverá ser informada junto com os Documentos de Habilitação.
 
8 LOCAL DE ENTREGA / EXECUÇÃO DO OBJETO
8.1 A licitante vencedora deverá entrar em contato com o Departamento de Recebimento e Gestão de
Contratos DERC/CAL pelo telefone (62) 3201-6389, antes de findar o prazo de 60 (sessenta) dias,
conforme item 5.2.16 , para marcar a data, horário em que se fará a entrega dos equipamentos no
Comando de Apoio Logístico – CAL situado à Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade
Jardim – Goiânia/GO, ou em local previamente definido pela CONTRATANTE.
8.2 A contratante emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo e restar constatado
ter a licitante cumprido suas obrigações e estar o objeto em condições de recebimento.
8.3 Na entrega não será aceita troca de marca ofertada na proposta.
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8.4 O recebimento por parte do Corpo de Bombeiros Militar observará o estabelecido abaixo:
8.4.1 Recebimento provisório: o objeto será recebido provisoriamente mediante recibo, no prazo de 02
(dois) dias úteis, para efeito de posterior verificação da conformidade do material entregue, de acordo
com a especificação constante deste Termo de Referência.
8.4.2 Recebimento definitivo: o objeto será recebido definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados a partir da data do recebimento provisório, após o aceite, a nota fiscal será atestada e remetida
para pagamento, após verificação dos seguintes pontos:
8.4.2.1 Quantidades previstas.
8.4.2.2 Atendimento ao prazo de entrega estipulado.
8.4.2.3 Atendimento as especificações contidas neste Termo de Referência.
8.4.2.4 Garantias dos bens estipuladas neste Termo de Referência.
8.5 O Termo de Recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o
recebimento definitivo dos equipamentos.
8.6 No ato do recebimento, caso o material apresentado não estiver em conformidade com este Termo de
Referência, o item será recusado total ou parcialmente conforme o caso, sem direito a indenização à
empresa vencedora.
8.7 Caso o objeto apresente defeito de fabricação, ou quaisquer defeito que impossibilite seu uso, o mesmo
deverá ser substituído, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a partir da data da comunicação feita pelo
Comando de Apoio Logístico – CAL.
8.8 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 CBM-GO, nos termos do Código
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).
8.9 Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes, mediante
justificativa da contratada e consequente aceite da contratante.
 
9 DO CONTRATO
9.1. O Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua outorga pelo Procurador do
Estado, Chefe da Procuradoria Setorial da SSP/GO e eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial
do Estado de Goiás e sua gestão ficará a cargo de um representante da Administração especialmente
designado pelo CONTRATANTE, em atendimento ao art. 67 da Lei 8.666/93.
 
10 DO PAGAMENTO
10.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contado da data de liquidação da(s) nota(s)
fiscal(ais) faturada(s).
10.2 O pagamento da(s) nota(s) fiscal (ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento
previstos no edital.
10.3 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. 
 
11 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 Ficará impedido de licitar e de contratar com o Estado e será descredenciado no CADFOR, pelo
prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta:
I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
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II - não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;
IV - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
 
12 DAS PENALIDADES
12.1 Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos compromissos
acordados poderão ser aplicadas, a critério da autoridade competente, as seguintes penalidades:
a) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do Contrato ou instrumento
equivalente, sujeitará à CONTRATADA, além das penalidades referidas nesse item, a multa de mora,
graduada de acordo com a gravidade da infração, nos moldes abaixo:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato ou instrumento equivalente, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o Contrato ou
retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
b) Advertência;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei;
e) As sanções previstas nas alíneas "b", “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “a”.
Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à CONTRATADA direito ao contraditório e a
ampla defesa. A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
 
13 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES
13.1 As sanções de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderão
ser também aplicadas àqueles que:
13.1.1  Retardarem a execução do pregão;
13.1.2  Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;
13.1.3  Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
 

Goiânia, 04 de novembro de 2020.

 
 

Kelves Gonçalves – 1º Ten QOC 
Chefe do DECOR/CAL
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ENCARTE 1

Especificações dos Materiais

 

 

1 KIT DE JAQUETA COM AIRGAB + CALÇA DE PROTEÇÃO
1.1 JAQUETA COM AIR BAG
1.1.1 Jaqueta de segurança e proteção para Motorresgatistas do GARRA CBMGO, confeccionada em
tecido externo, com titulagem de fio 100% poliéster resinado  de no mínimo 600D na cor Preta e tecido
telado preto em sua maior parte;
1.1.2 Deve ser resistentes à abrasão; 
1.1.3 Deve apresentar gola transpassada tipo padre com acabamento na sua parte superior em Neoprene
com fechamento em Velcro onde os acabamentos na cor preta.
1.1.4 Deve possuir no antebraço ajustes de mangas por botões e zipper;
1.1.5 Deve possuir abertura frontal com zíper YKK e proteção do mesmo transpassado com de velcros de
no mínimo 2 cm de largura em sua extensão e um botão de pressão na cintura.
1.1.6 A jaqueta deverá possuir ajuste nos punhos com regulagem com velcro e zíper YKK;
1.1.7 Deverá possuir acabamento em neoprene na gola e os punhos.
1.1.8 Deverá possuir forro interno fixo em tecido que deve proporcionar baixa abrasão com a pele e alta
respirabilidade;
1.1.9 Deverá possui também forro térmico removível através de zíper YKK® ou similar.
1.1.10 A jaqueta deverá possuir proteção interna para ombros, cotovelos e costas em EVA ou material de
eficiência igual ou superior, podendo ser removível, este material deverá possui aprovação CE (Certificado
Europeu de Conformidade);
1.1.11 A jaqueta deverá possuir abertura de ventilação nos braços  por zíper de 14cm a 18cm no antebraço
e no mínimo duas saídas nas costas;
1.1.12 A jaqueta deverá possuir dois bolsos laterais tipo faca com fechamento em zíper, o comprimento do
bolso deverá de no mínimo 19 cm e bolsos tipo saco medindo aproximadamente 17x14cm .
1.1.13 Deverá possuir carrinho puxador para auxiliar abertura e fechamento dos zípers revestidos
internamente com tecido a prova d ́água;
1.1.14 Deverá possuir "velcro soft" ou similar na cor preta para fixação de tarjeta de identificação (peito
lado direito, medindo 8 cm x 5 cm).
1.1.15 Deverá possuir ainda brevê do GARRA do lado esquerdo medindo 8cm de largurax 4,5 cm de
altura.
1.1.16 Deverá possuir BRASÃO CBMGO (no ombro direito medindo 10 cm de altura x 13,42 cm de
largura);
1.1.17 Deverá possui a bandeira do Estado de Goiás (no ombro esquerdo, com 8cmx6cm cm de diâmetro),
bordados nas suas respectivas posições;
1.1.18 Deverá possuir no ombro esquerdo fixação na costura de duas cintas de nylon ou material similar
para fixação de intercomunicadores medindo aproximadamente 6,5 cm x 2,5 cm (distância entre as faixas
de 2,5 cm) reforçadas com travetes nas costuras;
1.1.19 Deverá possuir o BRASÃO CBMGO bordado nas costas medindo 16cm de largura x 12 cm de
altura e a inscrição “GARRA” logo abaixo do brasão medindo 12 cm de comprimento x 2,5cm de altura.
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1.1.20 Deverá possuir vivos reflexivos nas abas superior e inferior do pescoço, faixas nos braços, frente e
costas com vivos refletivos embutidos nas costuras;
1.1.21.1 O material refletivo deverá ser de alta resistência.
1.1.22 A jaqueta deverá possui sistema de proteção para a absorção de impacto por meio de insuflação
com gás pressurizado (AIRBAG), o gás deverá ser não tóxico e não inflamável, com armazenamento por
meio de cilindro.
1.1.22.1 O cilindro deverá ser confeccionado em metal de alta resistência, sendo de uso único, substituível,
à prova de explosões ou fragmentações.
1.1.22.2 O cilindro deverá conter no mínimo 60 cm3 de gás armazenado;
1.1.23 Cada jaqueta deverá vir acompanhada com no mínimo 02 (dois) cilindros adicionais, para futuras
reposições em face ao acionamento demonstrativo e/ou acidental do dispositivo em operações, prevenções
ou treinamentos;
1.1.24 A jaqueta deverá possuir sistema de disparo do cilindro dotado de trava de segurança;
1.1.25 O sistema só poderá ser acionado com força superior a 25 Kgf, para evitar acionamento acidental;
1.1.26 O sistema de disparo deverá ser ligado à moto por meio de cabo de acoplagem confeccionado em
fios de aramida ou material similar e/oiu superior, composto de assentador de laço, fio em espiral e sistema
de liberação do usuário por meio de simples toque;
1.1.27 O cabo espiral deverá suportar tração de no mínimo 100 Kgf antes de se romper;
1.1.27.1 O cabo deverá possui regulador de altura para ajuste do comprimento em relação à altura do
usuário.
1.1.27.2 Cada conjunto deverá vir acompanhado de 02 (dois) cabos de acoplagem adicionais;
1.1.28 O tempo total para insuflação das bolsas de air bag, após acionamento, deverá ser de no máximo
200 milésimos de Segundo, conforme previsto na Norma Européia 1621-4-2013.
1.1.29  A jaqueta deverá possuir bolsas infláveis de ar em toda área cervical do pescoço, com as bolsas de
airbag envolvendo o capacete para proteção total da cervical, além de coluna, tórax, costelas, abdome e
cóccix; possui válvula de segurança para liberação do gás gradativamente;
1.1.30 O tubo de airbag deverá ser confeccionado em material 100% termopoliuretano e/ou material
similar e/ou superior; que não deverá  explodir ou romper-se quando insufladas;
1.1.31 Quando insufladas as bolsas de ar dever permanecem infladas por alguns minutos, mantendo
obrigatoriamente a rigidez, desinflando gradativamente;
 
1.2 CALÇA DE PROTEÇÃO  
1.2.1 Calça de segurança e proteção para Motorresgatistas do GARRA CBMGO, confeccionada em tecido
externo, com titulagem de fio 100% poliéster resinado de no mínimo 600D na cor Preta e tecido telado
preto em sua maior parte;
1.2.2 Deverá possuir ajustes em velcro na altura dos joelhos, parte de trás, para melhor fixação dos
protetores internos e externos e ou tecnologia similar que permita o ajuste e mobilidade da calça pelo
motociclista;
1.2.3 Deverá possuir aba transpassada frontal cobrindo a abertura frontal da calça (comprimento) através
de zíper de alta resistência YKK® e/ou similar/superior, e um botão de pressão na parte inferior da aba
transpassada.
1.2.4 Deverá possui ajuste na cintura através de cintas de aperto com velcro, deverá possuir ainda 4
passadores na frente e 3 nas costas medindo  aproximadamente 4 cm de altura por 5 cm de largura.
1.2.5 Deverá possuir forro interno fixo em tecido que proporciona baixa abrasão com a pele e alta
respirabilidade;
1.2.6 A barra deverá possuir ajustes de regulagem com no mínimo velcro e zíper YKK e/ou
similar/superior de mesmo desempenho;
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1.2.7 Deverá ser dotada de dois bolsos laterais, tipo saco, revestido internamente com tecido a prova
dágua, com fixação de dois ilhós em sua base, com fechamento interior em zíper e com aba fixada por
botões de pressão cobrindo o zíper, medindo aproximadamente  17cm de comprimento x 14 cm de altura,
deverá possuir ainda um zíper tipo faca, medindo aproximadamente 19cm;
1.2.8 Deverá possuir a inscrição “BOMBEIROS”, bordado horizontalmente com medidas de 22cm x
4,0cm na região lombar.
1.2.9 Deverá possuir vivos refletivos nas coxas e pernas embutidos nas costuras;
1.2.10 Deverá possuir proteção para os joelhos, dotados de fixação por velcro, tendo aprovação CE
(Certificado Européia de Conformidade).

Figura ilustrativa
 
2 CAPACETE ESCAMOTEÁVEL
2.1 Deverá possuir casco com a parte frontal removível, escamoteável e a posição final na seção occipital
do crânio.
2.2 Deverá ser dotado de trava na abertura frontal de ação rápida, possibilitando a abertura com apenas
uma das mãos, mesmo com o uso de luvas. 
2.3 O casco deverá ser fabricado em policarbonato lexan ou material de desempenho similar e/ou superior.
2.4 A estrutura interna deverá ser em poliestireno expandido (isopor) de formatos anatômicos, cobertos
com espuma e forrado em tecido antialérgico fixado com velcro ou de encaixe, removível e lavável.
2.5 A cinta jugular deverá ser em material sintético com largura mínima de 20mm, fixador da cinta jugular
com engate de fixação rápida.
2.6 A Viseira externa deverá ser em policarbonato com espessura mínima de 2mm, com abertura manual e
basculante, com proteção anti-risco, antiembaçante e sistema de vedação, de acionamento manual além
de abertura e fechamento independente da queixeira (possibilitando que a viseira cristal fique em qualquer
posição – aberto/fechado – independente da posição da queixeira).
2.7 A viseira externa deverá ser montada ou removida sem a utilização de ferramenta.
2.8 A viseira interna deverá ser fabricada em policarbonato escuro, com sistema de abertura e fechamento
através de botão centralizado, deslizante e ou similar, com proteção anti-risco, UVA/UVB, de forma a
proteger os olhos contra raios solares, podendo ser utilizada em conjunto com a viseira externa.
2.9 O capacete deverá ser na cor preta, com grafismo, padrão CBMGO.
2.10 O capacete deverá ter garantia de, no mínimo, 1 (um) ano, com certificação compulsória do
INMETRO, e ainda atender a resolução 203/2006 do CONTRAN e norma NBR 7471/2001;
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3 LUVA DE MOTOCICLISTA
 
3.1 Luva de segurança para motociclistas.
3.2 Deverá ser confeccionada em couro natural de raça caprina (ou de desempenho similar ou superior) na
cor preta.
3.3 Deverá ser revestida internamente e integralmente por tecido mesh na cor preta, de baixa abrasão e alto
conforto.
3.4. Deverá possuir as seguintes espessuras nas partes em couro:
3.4.1 Couro perfurado Palma e Dorso Máximo de 1,0mm;
3.4.2 Dorso dos Dedos Máximo de 1,0mm;
3.4.3 Nos dedos indicador, médio e nos metacarpos, e na palma de no Máximo de 1,30 mm;
3.4.4 Fechamento dos Punhos Máximo de 0,75mm
3.4.5 Para Forro interno Máxima de 0,25 mm.
3.5 As exigências acima quanto as espessuras justificam-se devido a alta sensibilidade requerida para a
pilotagem e utilização de equipamentos como comunicadores, sinalizadores etc.
3.6 A luva deverá ser confeccionada em couro perfurado visando a ventilação.
3.7 Deverá ser de cano curto de forma a garantir alta sensibilidade e mobilidade para o punho e para os
dedos;
3.8 O punho deverá ser em couro e possuir fechamento com tira de couro e velcros;
3.9 A luva deverá possui proteção de poliuretano rígido na articulação entre as falanges proximais e
metacarpos individuais com entradas de ar com inserção de mini telas de aço inox;
3.10 Deverá ter couro duplo na área da palma da mão costuradas, sendo antideslizantes fosco, sendo o
polegar e o dedo indicador integralmente e polegar , anular e mínimo somente na região do metacarpo.
3.11 Deverá possuir na região das pontas dos dedos da luva no lado da palma no dedo indicador membrana
“toque a tela” para uso de telas sensíveis ao toque.
3.12 Deverá possui para a proteção do dorso região do metacarpo, abaixo dos protetores de poliuretano
rígido, eva e espuma para absorção de impactos;
3.13 Deverá possuir protetores em poliuretano rígido formato triangular nas falanges intermediárias dos
dedos médio, anular e mínimo;
3.14 Deverá possuir proteção em fibra de carbono fixada em couro e costurada no couro perfuradona
cobrindo a parte óssea do piramidal e semilunar.
3.15 Deverá possuir, exceto no polegar, flexores nas conexões entre as falanges média e proximal.
 
4 BOTA DE MOTOCICLISTA
4.1 Bota de cano longo para motociclista
4.2 Deverá ser confeccionada em couro sintético resistente à abrasão, em microfibra de alta qualidade,
com proteções moldadas por injeção nos tornozelos e canelas, com reforços nos dedos e calcanhares;
4.3 O solado deverá ser curvado para apoio no pedal;
4.4 Deverá possuir proteção na parte superior (gáspea) para passagem de marcha; 
4.5 Deverá possuir membrana interna resistente à água;
4.6 Deverá possuir forração macia em poliéster;
4.7 Deverá possuir zíper YKK ou simlar/superior na lateral protegido por couro e fixado com velcro; 
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4.8 Deverá possuir proteção de borracha sobreposta a gáspea para evitar desgaste do couro;
4.9 Deverá ser forrada internamente com tecido poliester-poliamida e/ou material com desempenho
similar/superior, com rápida dispersão da transpiração;
4.10 Deverá possuir fole interno em couro tipo napa confort e/ou material com desempenho
similar/superior.
4.11 Deverá possuir ajustes na parte superior do cano (panturrilha) em elástico de alta pressão
4.12 Deverá ser acolchoada na parte dianteira e traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo
napa confort e/ou material com desempenho similar/superior, de modo que o socorrista flexionar os pés
seguidas vezes e por um tempo longo sem causar desconforto
4.13 Deverá possuir proteção frontal contra impactos
4.14 Deverá possuir refletivos de segurança em alta freqüência localizados na parte traseira e lateral do
cano (180º); 
4.15 A palmilha de montagem deverá ser de fibras resinadas (e/ou material com desempenho
similar/superior), e a palmilha de conforto deverá ser em EVA termo conformado(e/ou material com
desempenho similar/superior), antibactericida; 
4.16 O solado deverá ser de alta resistência composto por três camadas, onde a primeira camada deverá ser
constituída em borracha resistente à deformações em confomidade à SATRA 118/92 ou norma compatível,
características de desgaste do solado compatíveis à NBR ISO20344, resistente a óleo combustível, a 
segunda camada deverá ser em poliéter (material super leve e com alto índice de amortecimento e a
terceira camada deverá ser constituída com uma bolha em TPU inflada a ar, localizada na parte do salto
com alto índice de absorção de impacto.
4.17 Todas as matérias primas utilizada para a confecção deste produto, deverão atender o padrão das
Normas Técnicas exigidas: ISO 20344 e ISO 20347. 
 
5 INTERCOMUNICADOR PARA CAPACETE
5.1 Intercomunicador para capacete de motociclista
5.2 Deverá ter som com qualidade hi-fi; com alcance mínimo da multiconferência de 1300 metros em
ambiente aberto;
5.3 A reconexão deverá ser automática caso a cobertura ultrapasse o Raio mínimo definido;
5.4 Deverá permitir a comunicação com todos os dispositivos de intercomunicação Bluetooth de diferentes
marcas, em modo "full duplex"; 
5.5 Deverá possuir bluetooth versão 4.2; 
5.6 Deverá ser bi-volt automático; 
5.7 Deverá possuir bateria recarregável com duração para 16 horas de comunicação intercom e 300 horas
em stand by;
5.8 Sistemas que permite a conversação (intercomunicador) em velocidade de até 120 km/hora; 
5.9 Deverá ser 100% impermeável e funcional sob chuva ou calor intenso.
5.10 A rede de intercomunicação deverá ser de  no mínimo 04 intercomunicadores, com distância em
campo aberto de no mínimo, 700 metros.
5.11 Controle de ações em 02 botões.
5.12 Deverá ser adaptável a qualquer tipo de capacete de motociclista; 
5.13 Deverá ser compatível com todos os smartphones equipados com tecnologia Bluetooth;
5.14 Deverá ser compatível com dispositivos de navegação GPS com tecnologia Bluetooth;
5.15 Deverá ser compatível com Intercomunicadores de outras marcas;
5.16 Deverá possuir Certificação da ANATEL.
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