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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

1  DO OBJETO:
Aquisição de  01 (uma) Unidade Abastecedora com capacidade para 6000 litros, Tanque Abastecedor (CTA),
para transporte de querosene de aviação (QAV) e abastecimento de aeronaves que utilizam este combustível.
 
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 Tanque 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 rodovias do Estado de Goiás, onde é comum a existência de quebra-molas e, em
alguns locais, de buracos;
 
4 QUANTIDADE E DETALHAMENTO DO OBJETO
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4.1 O presente Termo refere-se à aquisição de  01 (uma) Unidade Abastecedora com capacidade para 6000
litros, 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, em conformidade com a demanda apresentada pela Corporação.
6.2 A entrega deverá ser feita pelo próprio fabricante ou por seus representantes devidamente autorizados.
 
7 VALOR ESTIMADO
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. QTD. Valor Unit. Valor Total

1 Tanque Abastecedor, com capacidade
para 6000 litros Unid. 1 R$ 338.500,00 R$ 338.500,00

VALOR TOTAL R$ 338.500,00

 
8 PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA
8.1 O prazo de entrega da Unidade Abastecedora será de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias, contados a
partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás.
8.2 A entrega da Unidade Abastecedora 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 objeto desta licitação, em virtude de quaisquer defeitos de fabricação (manufatura,
construção, montagem) ou de concepção (projeto, design), pelos prazos abaixo estipulados, contados a partir
do recebimento definitivo do objeto pela Administração, na seguinte conformidade:
9.1.1 O fabricante deve apresentar certificado de garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, projeto e
montagem.
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 garantia ofertada pela CONTRATADA para todos os equipamentos e itens da Unidade
Abastecedora deverá, obrigatoriamente, ser prestada pelo fabricante, pela CONTRATADA ou por rede de
assistência técnica credenciada;
9.1.4 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 do objeto. Caso contrário, deverá
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enviar equipe volante até a sede do Grupamento de Bombeiros detentora do veículo com tanque abastecedor,
onde o serviço será executado, ou conduzir o Tanque até a localidade onde o serviço será prestado, sendo que
a responsabilidade e as despesas 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.
9.1.5 Durante o período de garantia, a CONTRATADA estará obrigada a sanar os problemas surgidos no
tanque, e restituir o Tanque 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 objeto 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.
9.1.6 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 Unidade Abastecedora ao respectivo
Grupamento de Bombeiros detentor do veículo com tanque abastecedor, dentro do prazo estipulado de 30
(trinta) dias, a fim de que não haja prejuízo no desenvolvimento das atividades de bombeiro.
9.1.7 O não cumprimento do prazo estipulado no subitem anterior implicará em acréscimo ao prazo de
garantia do Tanque, 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 - DERAD, 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 ao Grupamento de Bombeiros destinatário do objeto
adquirido.
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 tanque, bomba, 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 UNIDADE ABASTECEDORA
11.1 A entrega da Unidade Abastecedora encerrar-se-á no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 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.
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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 objeto 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 o uso para teste), com modelo e data de
fabricação igual ou superior à data de assinatura do contrato. 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 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.
 

Goiânia, 18 de outubro de 2019.

 

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

 
 

ENCARTE I
 

1. Tanque com capacidade mínima de 6.000 (seis mil) litros;

2. Tanque construído em aço inox 304 dentro dos padrões rodoviários com acabamento externo polido
espelhado - pintura do tanque na parte traseira e dianteira deverão 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 
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3. Adesivos de identificação de produto, não fume, inflamável e telefones de contato em caso de emergência;

4. Sistema de dreno dotado de duas válvulas de esfera sendo uma com dispositivo de retorno automático;

5. Suportes de placas em aço inox;

6. Pára-choque traseiro dentro dos padrões rodoviários;

7. Sirenes de alerta de marcha ré integrada.

8. Proteções laterais conforme normas;

9. Bomba de palheta ou centrífuga com vazão de 189 LPM (50 GPM) acionada por tomada de força
pneumática com acionamento na cabine do motorista;

10. Vaso filtrante e elemento (monitor). Exemplo: Velcon/Falcet, etc. com válvula eliminadora de ar e retorno
ao tanque, instalado entre válvulas com dreno manual;

11. Tubulação em aço inox 304 SCH 40 cm acabamento polido;

12. Válvulas e Conexões em aço inox 304.

13. Bico de abastecimento sobre asas, OPW 295SAJ200 ou similar, dotado de junta giratória e filtro tela 100
mesh;

14. 02 (dois) Suportes com extintores de incêndio de pó químico seco no tamanho apropriado, conforme
legislação pertinente;

15. Carretel anti-estático;

16. 01 (um) elemento filtrante de reserva;

17. Manual de operações e manutenção;

18. Farol articulado para iluminação noturna no ponto de abastecimento com cabo de extensão de 5 metros a
prova de explosão (material para área classificada).

19. Mangote com no mínimo 3 metros para sucção de tanques externos tipo bombona;

20. Medidor volumétrico positivo com rotor em alumínio fundido e carcaça em ferro modular de quatro
dígitos;

21. Relógio contador em litros com dispositivo “zero start”;

22. Carretel de mangueira fabricado em aço inox, com alcance para até 20 metros de mangueira de 1” com
retração hidráulica ou elétrica, operado por um único operador, dotado de junta giratória e roletes para
direcionamento da mangueira;

23. 20 (vinte) metros de mangueira de 1” que atenda a especificação API-1529;
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24. Painel de operação em aço inox, com componentes operacionais identificados;

25. As luminárias instaladas sobre o tanque deverão ser construídas e aprovadas para área classificada;

26. Sistema elétrico do Tanque dimensionado para suportar a operação em plena carga, com motor em regime
de marcha lenta;

27. Circuitos elétricos protegidos contra possíveis sobrecargas;

28. Chave geral para desligar todo o circuito de alimentação elétrica;

29. Sobre a cabine deverá ser instalado uma luz anti-colisão;

30. Tanque deverá ser dotado de válvula purga/alívio de pressão;

31. Sobre o tanque deverão será instalado corrimão em aço inox com acionamento pneumático para acesso a
boca de visita.

32. Sistema de enchimento pneumático com corte automático dotado de válvula de fundo pneumática, válvula
borboleta com atuador pneumático e flange bayoneta padrão Jet-A1 (Aviação);

33. Todos os equipamentos deverão estar posicionados entre a cabine e o tanque do caminhão;

34. Flange Baioneta 3”;

35. Equipamentos de proteção individual e de manuseio de combustível para transporte de carga perigosa
conforme relação:
a) 02 (dois) Óculos de Segurança para produtos perigosos;
b) 02 (dois) Peças semifacial filtrante (de acordo com o princípio ativo);
c) 02 (dois) Pares de bota de borracha (resistente a querosene de aviação);
d) 02 (dois) Pares de luva de borracha (resistente a querosene de aviação);
e) 02 (dois) Capacetes de proteção (ajustável) aprovado pelo Inmetro.
f) 04 (quatro) Calços 150mm (largura) x 150 mm (altura) x 200mm (comprimento);
g) 01 (um) Rolo de 50m de fita ou corda para isolamento de área sinistrada, com diâmetro mínimo de 5mm, e
a fita largura mínima de 70 mm;
h) Material para advertência composto de quatro placas autoportantes, com dimensões mínimas de 340mm x
470mm, com a inscrição “PERIGO”, “AFASTE-SE” com seis dispositivos, podendo ser: tripés, cones ou
cavaletes para sustentação da corda ou fita;
i) 04 (quatro) Cones para sinalização com suporte para fita de sinalização;
j) 01 (um) Lanterna a prova de explosão com pilhas;
k) 01 (uma) Pá de plástico;
l) 01 (uma) Manta absorvente;
m) Kit para detecção de água em querosene de aviação;
n) 01 (um) Martelo de borracha;
o) 04 (quatro) Batoques;
p) 01 (um) Densímetro na faixa de 0,750 a 0,800 para derivados de petróleo;
q) 01 (um) Densímetro na faixa de 0,800 a 0,850 para derivados de petróleo;
r) 01 (um) Termômetro -10°C a 50°C com escala de 0,5°C para derivados de petróleo;
s) 01 (uma) Proveta de vidro graduada de 1000mL;
t) 01 (uma) Tabela para conversão de densidade ambiente a 20°C e massa contendo no mínimo a faixa de
0,750 a 0,850;

36.Suporte fixo para instalação de biruta e biruta instalada
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37. Compartimento construído em alumínio, com estrutura em aço, instalado entre a cabine e o tanque,
revestido em chapa de alumínio xadrex, destinada aos equipamentos de abastecimento com iluminação
blindada (área classificada).

38.Compartimento construído em alumínio, com estrutura em aço inox, instalado após o tanque, destinada a
guarda de materiais operacionais, ferramentas básicas com gavetas específicas, motor gerador de energia
portátil devidamente fixado, suporte para GPU devidamente fixado conforme dimensões informadas pelo
contratante e equipamentos de proteção individual, hermeticamente fechado;

39. Sistema de interlock e override Interlock: Um sistema automático de freio de estacionamento deverá ser
instalado e será acionado quando o bico de Abastecimento estiver fora do suporte, bomba acionada, o engate
de carregamento com a tampa aberta, e para cada ponto deverá ser instalada um sinalizador visual no painel de
operações. Dentro da cabine deverá ser instalado um sinalizador visual que indica o acionamento do interlock;

40. Por se tratar de um equipamento que estará em um veículo que irá operar fora das áreas aeroportuárias,
deve ser instalado um sistema funcionamento automático que NÃO dependa de qualquer interferência do
operador/condutor e que bloqueie a função de Interlock quando o veículo já estiver em movimento, evitando a
frenagem brusca em caso de mau funcionamento do sistema de interlock ou se algum dispositivo de
abastecimento sofrer deslocamento durante a viagem. Devendo ainda ser instalada na cabine um sinalizador
visual que indique o bom funcionamento deste sistema. Este dispositivo tem por finalidade garantir a
segurança das pessoas, do meio ambiente e do patrimônio.

41. Override desativa o sistema de interlock em caso de mau funcionamento, devendo ser instalado um botão
de acionamento na cabine com sinalização visual;

42. Sensor de nível óptico instalado sobre o tanque que atua fechando a válvula de fundo e válvula de esfera
com atuador instalada após o bocal de enchimento;

43. Treinamento técnico operacional para no mínimo 2 (dois) militares.

44. Manual de operação e manutenção dos equipamentos.

45. Certificado técnico e de garantia, além de assistência técnica.

46. Garantia de 01 (um) ano para todos os materiais, equipamentos e conexões constantes neste item.

47. Sobre o tanque serão instalados dois bagageiros nas laterais da boca de visitas até a extremidade do raio
maior da elipse do tanque pelo comprimento total do tanque construídos em aço inox com piso vazado com
altura mínima de 25cm construídas em aço inox 304 e fixadas por parafusos podendo ser removidas.
 
48. Grafismo
48.1 A identificação visual (grafismo) do Tanque 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 Tanque, para aprovação do layout.

Documento assinado eletronicamente por KELVES GONCALVES, Chefe, em 18/10/2019, às 14:45,
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 9663436 e o
código CRC A392F86C.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=9663436&crc=A392F86C
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https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=12709712&infra_siste… 8/8

 
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

AVENIDA CONSOLACAO - Bairro CIDADE JARDIM - CEP 74885-100 - GOIANIA - GO - 
(62)3201-6373

 

Referência: Processo nº 201900011025695 SEI 9663436


