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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA
 

1 OBJETO

Aquisição de viatura �po combate a incêndio, des�nada a atender a população do Estado de Goiás em
ocorrências de incêndio e salvamento em área urbana e rural, mediante as exigências, especificações
técnicas e condições estabelecidas abaixo.

 

 

2 JUSTIFICATIVA

Diante da expansão das a�vidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, CBMGO, no
território Goiano e a amplitude das operações que necessitam cada vez mais de equipamentos modernos
capazes de permi�r ao bombeiro militar maior eficiência e eficácia no atendimento a população nas
ocorrências diárias, com obje�vo principal de permi�r a ex�nção de incêndios e salvamentos de pessoas
e bens.

Buscando atender as premissas do Comando Geral do CBMGO, conforme consta do Planejamento
Estratégico 2012-2022 quanto às ações a serem desenvolvidas durante o ano de 2021, o presente
processo visa a aquisição de veículo para combate incêndio e salvamento, customizado, e veículos para
combate a incêndio florestal.

Haja vista esse crescimento populacional e o estado de conservação das viaturas existentes, as unidades
Bombeiro Militar desses Municípios tem �do certa dificuldade de atender a demanda de ocorrências na
quan�dade e no tempo resposta devido.

O inves�mento em tecnologia, representado pela aquisição de viaturas operacionais que compõem o
socorro no caso de uma emergência, são de vital importância, pois são os veículos que possibilitam o
deslocamento em tempo hábil e, consequentemente, uma atuação eficiente. São as viaturas que
suportam e transportam o pessoal e os engenhos tecnológicos u�lizados nas mais variadas operações,
bem como todo o aparato de materiais de uso manual. O veículo será u�lizado nas ocorrências atendidas
pela corporação, buscando uma melhor eficiência no atendimento à população.

O veículo deve ser dotado de caracterís�cas operacionais para combate a incêndio e salvamento em
ocorrências que apresentem maior grau de complexidade operacional relacionada ao grande número de
vi�mas ou a grande quan�dade de materiais combus�veis, em razão de elevada carga incêndio,
principalmente em edificações complexas, que por suas caracterís�cas peculiares possam apresentar
ampla gama de riscos as vi�mas do sinistro ou aos bombeiros combatentes.

 

3 REQUISITOS GERAIS

3.1 O veículo deve ser projetado para possuir uma perfeita distribuição de peso entre o eixo dianteiro e o
eixo traseiro. Toda a distribuição de peso deve obedecer aos critérios estabelecidos na norma NFPA 1901,
edição 2009.
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3.2 A superestrutura, a bomba de incêndio, o chassi e a carroceria devem conter todas as caracterís�cas
constru�vas previstas e em conformidade com a norma NFPA 1901 edição 2009 (Nacional Fire Protec�on
Associa�on; Standard for Automo�ve Fire Apparatus; 2009 edi�on), devendo ainda ser próprios para o
serviço de bombeiros, com a robustez bastante para se adequar:

3.2.1 Às condições do clima do Estado de Goiás, traduzidas por grandes variações térmicas com
temperaturas máximas acima de trinta graus e umidade rela�va do ar, em alguns períodos, inferior a
treze por cento;

3.2.2 Às condições das estradas asfaltadas do Estado de Goiás, onde é comum a existência de quebra-
molas e, em alguns locais, de buracos;

3.2.3 À legislação brasileira referente a combus�veis e emissão de poluentes em vigor no momento da
entrega das viaturas;

3.3 Serão aceitas para todas as Normas exigidas no Termo de Referência suas versões atualizadas.

 

4 QUANTIDADE E DETALHAMENTO DO OBJETO

4.1 O presente Termo refere-se à aquisição de 01 veículo e des�nado ao combate a incêndio florestal
-  AUTO BOMBA TANQUE FLORESTAL (ABTF) , cujo detalhamento completo do objeto observará o
Caderno de Especificações que integra o ENCARTE 01;

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 des�nados à u�lização nas a�vidades dos Corpos de Bombeiros, em todo o
território nacional.

 

5 DOCUMENTAÇÃO NA ENTREGA

Por ocasião da entrega da viatura deverá ser fornecida as seguintes documentações:

5.1 Cer�ficado de atendimento aos testes de bombeamento conforme os padrões da norma NFPA
1901:2009 ou NBR 14096;

5.2 O veículo deve possuir todos os itens exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro para sua circulação.
Deve obedecer às normas de emissão de poluentes vigentes no Brasil, conforme resoluções do CONAMA
/ PROCONVE (EURO 5 / P-7).

5.3 Manual de operação em língua portuguesa.

5.4 Catálogo de peças, em mídia eletrônica, iden�ficando individualmente por número (part number)
com respec�va foto e/ou desenho.

5.5 Guia com o plano de lubrificação.

5.6 Manual de manutenção e serviço em língua portuguesa.

5.7 Planta do sistema elétrico com a completa indicação de seus componentes e perfil de carga do
sistema, em língua portuguesa.

5.8 Cartão de dados do veículo.

5.9 Placa de iden�ficação, com indicação do PBT e número do chassi.

5.10 Chapa de �pos para a bomba de incêndio e para a superestrutura.

5.11 Chapa de �po do peso real.

5.12 Diagrama hidráulico do sistema de combate a incêndio.

 

6 DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
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6.1 A Licitante deverá juntamente com a proposta e documentos de habilitação, no sistema
COMPRASNET-GO, anexar os seguintes documentos, sob pena de desclassificação.

6.1.1 Memorial descri�vo da viatura comprovando o atendimento integro das condições exigidas no
Caderno de Especificações que integra o ENCARTE 01;

6.1.2 Catálogos, prospectos ou documentação em português comprovando que os eixos atendem ao
exigido;

6.1.3 Prospecto do projeto do encarroçamento da viatura com os seguintes detalhamentos:

6.1.3.1 Prospecto da bomba de incêndio ofertada, onde possa constatar as especificações técnicas, com
vista em corte da bomba e com a curva de rendimento da bomba juntamente deverá ser apresentado,
para efeitos de comprovação, um cer�ficado de uma bomba similar produzida de mesma marca e
modelo que a ofertada, onde se iden�fique o atendimento a norma NRB 14096 capitulo 16, este
cer�ficado devera ter sido emi�do por um OCP (organismo cer�ficador de Produto) de terceira parte
acreditado pelo INMETRO.

6.1.3.2  Esquema hidráulico;

6.1.3.3 Tanque de água especificando formato, fixação e vistas em planta dos quebra-ondas;

6.1.3.4 Memorial de cálculo de distribuição de cargas encontradas nos eixos e relação peso-potência do
conjunto em ordem de marcha;

6.1.4 Os documentos abaixo deverão ser apresentados em língua portuguesa, ou quando apresentados
em língua estrangeira deverão atender  o bom entendimento, deverão estar em envelopes separados.

6.1.5 Poderá ser realizadas outras diligências necessárias à análise do objeto.

 

7 FORMA DE FORNECIMENTO

7.1 O objeto deverá ser fornecido com a devida implementação, sem uso, com modelo e data de
fabricação superior à data de assinatura do contrato, devidamente emplacado e licenciado em nome do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás ou em nome indicado pelo Contratante, em
conformidade com a demanda apresentada pela Corporação.

7.2 A entrega deverá ser feita pelo próprio fabricante ou por seus representantes devidamente
autorizados.

 

8  VALOR DO PEDIDO

 

 

ITEM

 

OBJETO

 

Unid.

 

Quan�dade
Valor máxima

Unitário

Valor
máximo

Total

 01 Caminhão �po Auto Bomba Tanque
Florestal  – ABTF.

 

Unid.

 

01

 

R$
1.300.000,00

 

R$
1.300.000,00

VALOR TOTAL R$
1.300.000,00

 

9 PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

9.1 O prazo de entrega das viaturas será de no máximo 240 (duzentos e quarenta)  dias , contados a
par�r da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás, e abertura da Carta de
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Crédito se for de origem estrangeira.

9.2 A entrega da/s viatura/s deverá se feita no Comando de Apoio Logís�co do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás.

 

10 GARANTIA

10.1 A licitante deverá apresentar documentação original informando, no mínimo, das garan�as abaixo
descritas rela�vas à garan�a geral incluindo a manutenção prevista em manual com reposição de peças,
garan�a específicas e os prazos contados a par�r da data de recebimento defini�vo do objeto, pelo
qualobriga-se independentemente de ser ou não o fabricante do produto a efetuar a qualquer tempo
subs�tuições 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 u�lizado na montagem do veículo, pelos prazos abaixo es�pulados, contados a
par�r do recebimento defini�vo do objeto pela Administração, na seguinte conformidade:

10.1.1  Garan�a Geral: Para o veículo, como conjunto completo, deve ser de no mínimo 24 (vinte e
quatro) meses, sem limite de quilometragem, incluindo todas as revisões obrigatórias exigidas para o
veículo e previstas no manual do veículo, equipamentos eletro-eletrônicos e demais acessórios
instalados.

10.1.1.1 A garan�a deve contemplar o fornecimento de peças com obje�vo de subs�tuir peças com
desgaste natural e materiais de consumo como filtros, óleos, cabos, relés, sensores, lâmpadas, fios,
adi�vos, lubrificantes e todos os componentes que precisem ser trocados no período descrito.

10.1.2 Garan�a Específica: Além da garan�a geral, deverão constar na documentação as seguintes
garan�as mínimas específicas:

10.1.2.1 02 (dois)anos contra a corrosão e defeitos de fabricação do compar�mento da bomba, dos
compar�mentos para materiais, da compar�mentação traseira e do tanque de agua e LGE;

10.1.2.2 02 (dois) anos para a pintura do encarroçamento e do equipamento;

10.1.2.3 02 (dois) anos para os comandos eletrônicos;

10.1.2.4 02 (dois) anos para a bomba de incêndio;

10.1.2.5 02 (dois) anos para as válvulas de combate a incêndio;

10.13 O fabricante deve apresentar cer�ficado de garan�a contra quaisquer defeitos de fabricação,
projeto e montagem.

10.1.4 Deve constar do cer�ficado que o veiculo se des�na ao uso em serviços operacionais do Corpo de
Bombeiros, e que este foi projetado para suportar as condições assim impostas.

10.1.5 Durante o período de garan�a do objeto, este deverá estar abrigado contra vícios, ou seja,
mantendo o perfeito e integral funcionamento, sendo subs�tuído, integralmente, se for o caso.

10.1.6 A CONTRATADA deverá garan�r a disponibilidade no mercado de peças, materiais, equipamentos
que compõem o veículo e suas adaptações e eventuais atualizações de so�wares, pelo período
ininterrupto de 10 (dez) anos, já incluso o período normal da garan�a, contados a par�r do recebimento
defini�vo dos veículos.

10.1.7 A garan�a ofertada pela CONTRATADA para todos os equipamentos e itens dos veículos deverá,
obrigatoriamente, ser prestada pelo fabricante, pela CONTRATADA ou por rede de assistência técnica
credenciada;

10.1.8 Durante o período geral de garan�a, deverá ser realizada a assistência técnica devida aos veículos
e respec�vas adaptações deverá ser prestada em rede própria ou credenciada, composta por oficinas
especializadas, credenciadas pela CONTRATADA para tal finalidade.

10.1.9 A CONTRATADA deverá manter rede de assistência técnica, no estado de Goiás ou Distrito Federal,
com capacidade para realizar durante o período de garan�a, a manutenção dos veículos e adaptações.
Caso contrário, deverá enviar equipe volante até a sede do Grupamento de Bombeiros detentora do
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veículo, onde o serviço será executado, ou conduzir o veículo até a localidade onde o serviço será
prestado, sendo que a responsabilidade e as despesas de embalagem, seguros, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários, além do transporte, que nesse caso deverá ser realizado em veículo
apropriado (veículo cegonha, plataforma, carreta ou guincho plataforma), correrão única e
exclusivamente por conta da CONTRATADA.

10.1.10 Durante o período de garan�a, as subs�tuições de peças, reparos e outras correções no veículo e
respec�vas adaptações, bem como as revisões obrigatórias previstas em manuais e necessárias para a
manutenção da garan�a, determinadas pelo fabricante em razão da quilometragem ou tempo de uso,
terão suas despesas (peças e mão de obra) suportadas exclusivamente pela CONTRATADA.

10.1.11 Durante o período de garan�a, a CONTRATADA estará obrigada a sanar os problemas surgidos no
veículo e respec�vas adaptações, e res�tuir o veículo à unidade detentora, em condições de u�lização,
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 par�r da comunicação do defeito à
empresa indicada para a prestação do serviço.

10.1.12 Caso não seja possível a solução dos problemas verificados nas adaptações, a CONTRATADA
deverá subs�tuir o item defeituoso por outro em perfeitas condições, e res�tuir o veículo ao respec�vo
Grupamento de Bombeiros detentor do veículo, dentro do prazo es�pulado de 30 (trinta) dias, a fim de
que não haja prejuízo no desenvolvimento das a�vidades de bombeiro.

10.1.13 O não cumprimento do prazo es�pulado no subitem anterior, implicará em acréscimo ao prazo
de garan�a dos veículos, pelo mesmo período que exceder ao prazo de 30 (trinta) dias es�pulados, sem
prejuízo das sanções previstas no Edital.

10.2 A toda e qualquer constatação pela CONTRATADA, da necessidade de correção técnica de
componentes inadequados instalados de fábrica, que necessite de ajuste ou subs�tuição, denominada
“recall”, deverá a CONTRATADA emi�r no�ficação contendo indicação das medidas necessárias para a
regularização imediata do problema ao Departamento de Recebimento, Averiguação e Distribuição -
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 des�natários dos veículos adquiridos.

10.3 A CONTRATADA estará obrigada a cien�ficar a sua rede prestadora de assistência técnica, de maneira
inequívoca, sobre todas as adaptações processadas nos veículos objeto da presente aquisição, bem como
das condições gerais de garan�a conferidas aos mesmos, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar
da publicação do extrato do Contrato em diário oficial do Estado.

 

11 PLANTAS E MANUAIS DE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

11.1 Deverá ser fornecido para a viatura 02 (dois) manuais (operação e manutenção) em formato de
mídia eletrônica e no idioma português do Brasil contendo, no mínimo:

a) Divisões numeradas e completas com descrições de cada parte;

b) Sumário de conteúdos;

c) Solução de problemas;

d) Bomba de incêndio;

e) Eixo dianteiro/Suspensão;

f) Freios;

g) Motor;

h) Pneus;

i) Rodas;

j) Cabine;



18/11/2022 10:50 SEI/GOVERNADORIA - 000034460649 - Termo de Referência

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40874405&infra_sist… 6/27

k) Eletricidade e sinalizadores;

l) Sistemas de Ar;

m)Diagrama da fiação (esquema elétrico), sendo 01 (um) para cada viatura;

n) Sistema proporcionador de espuma;

o) Tubulações;

p) Painel de Comando Operacional e Instrumentos (PCOI).

11.2 A empresa proponente/implementadora deverá submeter ao Gestor do Contrato (preposto da
Administração) para aprovação no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após a assinatura do
contrato do projeto execu�vo detalhando:

I - Vistas gerais da viatura;

II - Projeto do quadro auxiliar onde se apoia o tanque;

III - Projeto do tanque e seus quebra-ondas;

IV - Layout do esquema hidráulico;

V - Layout do esquema elétrico;

VI - Cálculo da distribuição do peso;

VII - Cálculo da relação peso-potência;

VIII - Projeto das estruturas da casa de bomba;

IX - Projeto das estruturas de compar�mentação;

X - Vistas da bomba de incêndio e seu correspondente sistema de transmissão;

XI - Projeto do sistema de escorva;

XII - Projeto das válvulas do sistema hidráulico da viatura e seus respec�vos itens
constru�vos;

XIII - Projeto do Painel de Comando Operacional e Instrumentos (PCOI);

XIV - Projeto do sistema de fixação do tanque de água ao quadro auxiliar;

 

12 ENTREGA TÉCNICA

12.1 A CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, a entrega técnica da viatura aos militares do
Corpo de Bombeiros Militar do estado do Goiás, contendo instrução sobre condução e operação das
viaturas e manutenção corre�va e preven�va de todo o engenho da viatura;

12.2 A entrega técnica dar-se-á exclusivamente nas dependências do CBMGO e áreas adjacentes, com
treinamento necessário para o efe�vo de 20 militares.

 

13 EMPRESAS CREDENCIADAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO

13.1 A licitante vencedora deverá apresentar, por ocasião da assinatura do contrato, documento(s)
expedido(s) pelo(s) fabricante(s) do chassi, motor, bomba de incêndio, gerador, sistema proporcionador
de espuma, câmbio, portas persianas e equipamento de sinalização, informando a(s) empresa(s)
homologada(s) no Brasil para realizar a manutenção e assistência técnica desses itens.

 

14 FISCALIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE ENTREGA

14.1 A VISITA TÉCNICA

14.1.1 A visita técnica consis�rá de inspeção visual do objeto, verificando a compa�bilidade do objeto
com as especificações técnicas presente em edital, evitando que no momento do recebimento dos
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objetos pelo CONTRATANTE em Goiânia – Goiás, sejam constatadas falhas na especificação e que os
mesmos tenham que retornar a fábrica, causando prejuízos para ambos, Contratada e Contratante.

14.1.2 Deverá estar previsto no mínimo 02 (duas) visitas, sendo:

14.1.2.1 A primeira visita será realizada, nas instalações da Montadora, na fase de conclusão dos projetos
de execução incluindo a vistoria e inspeção do chassi sobre qual irá montado o Auto Bomba Tanque. O
agendamento da visita deverá ocorrer em no máximo 90 (noventa dias) após a assinatura do Contrato.

14.1.2.2 A segunda visita será realizada antes do embarque, para conferência da conformidade com os
projetos e realização de pequenas correções e adaptações, se for o caso.

14.1.3 Caso o chassi e o equipamento completo estejam em conformidade com as especificações, será
lavrado Termo de Aceite para cada inspeção realizada pela Comissão de Recebimento do CBMGO
conforme modelos em anexo (ENCARTE 1 ).

14.1.4 As despesas com passagens aéreas, translado, hospedagem, alimentação e transporte até o local
da fabricação do objeto licitado, para a equipe designada pelo CONTRATANTE , composta por 02 (dois)
militares do CBMGO, serão custeadas na sua totalidade pela CONTRATADA . Tal procedimento visa
assegurar à Administração o recebimento nas condições especificadas e ao fornecedor, a garan�a de que
o bem produzido será aceito pela Administração, minimizando as possibilidades de prejuízos.

14.1.4.1  Um militar do Departamento de Especificação e Orçamento (DECOR) e o Gestor (ou suplente)
deverão compor a equipe de visita técnica.

14.1.5 A visita técnica não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA de vícios ocultos, defeitos ou
falhas de fabricação e encarroçamento (superestrutura) do objeto.

14.2 TESTE DESEMPENHO

14.2.1 Os testes de desempenho e funcionamento da viatura serão realizados na sede do fornecedor, em
instalações por ele indicadas.

14.2.2 Durante o teste de rodagem o veículo não poderá apresentar vibrações ou barulhos anormais no
chassi, bem como nenhum �po de sobre aquecimento dos componentes.

 

15 EXECUÇÃO / RECEBIMENTO DA VIATURA

15.1 A entrega dos veículos encerrar-se-á no prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados
a par�r da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás, e abertura da Carta de
Crédito se for de origem estrangeira, observando o local de entrega indicado pelo CONTRATANTE.

15.2 O CONTRATANTE emi�rá o documento de aceite somente após o recebimento defini�vo e restar
constatado ter a CONTRATADA cumprida suas obrigações e estar o objeto em condições de recebimento.

15.3 Na entrega não será aceita troca de marca ofertada na proposta.

15.4 O recebimento por parte do CONTRATANTE observará o estabelecido abaixo:

15.4.1 Recebimento provisório: o objeto será recebido provisoriamente no prazo de 03 (três) dias uteis a
contar da entrega do objeto em Fábrica, mediante termo circunstanciado, para efeito de verificação da
conformidade do objeto com suas especificações de acordo com este Termo de Referência e a proposta
da empresa vencedora. Será lavrado o Termo de Aceite Provisório autorizando o embarque do objeto, se
for de origem de processo de compra internacional.

15.4.2 Recebimento defini�vo: o objeto será recebido defini�vamente no prazo de 10 (dez) dias
contados a par�r da data de entrega do produto nas dependências do CBMGO, que após verificação da
qualidade (adequação às especificações técnicas, constantes no Termo de Referência), da quan�dade e
da garan�a do material, e após o aceite, a nota fiscal será atestada e reme�da para pagamento.

15.5 O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não
configura o recebimento defini�vo dos equipamentos;
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15.6 No ato do recebimento antes do embarque do objeto, caso o material apresentado não es�ver em
conformidade com este Termo de Referência, o item será recusado total ou parcialmente conforme o
caso.

15.7 O recebimento defini�vo do objeto, não exclui a responsabilidade da empresa quanto aos vícios
ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal u�lização pelo CONTRATANTE, nos termos do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

15.8 A CONTRATADA entregar os veículos no endereço fornecido pelo CONTRATANTE.

15.9 Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes.

15.10 O objeto deverá ser fornecido apenas com a quilometragem de teste. A entrega deverá ser feita
pelo próprio fabricante ou por seus representantes devidamente autorizados.

15.11 Caso o bem fornecido apresente alguma alteração com o que foi apresentado no projeto
inicial, com a vistoria final realizada in loco na sede da implementadora, 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 subs�tuição ou reparação dos bens não aceitos
no prazo de 30 (trinta) dias.

15.12 Após a entrega, deverá ser realizada revisão de entrega do chassi e da superestrutura pelo
fabricante ou por seus representantes devidamente autorizados.

15.13 As empresas par�cipantes 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.

 

16 DO CONTRATO

16.1 O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a par�r da sua respec�va assinatura e
eficácia após a 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.

 

17 DO PAGAMENTO

17.1 O Pagamento será realizado de acordo com as Normas de Execução Orçamentária e Financeira, Lei
nº 4.320, de 1964, e no que couber, com as diretrizes da Polí�ca Monetária e do Comércio Exterior, após
apresentação das faturas, considerando-se especialmente o atendimento ao disposto pelo caput e §3º do
art. 42 da Lei nº 8.666, de 1993, a Lei nº 10.192, de 2001, c/c Decreto-lei nº 857, de 1969, na seguinte
forma:

17.1.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contado da data de liquidação da(s) nota(s)
fiscal(ais) faturada(s).

17.1.2 O pagamento da (s) nota(s) fiscal(ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de
recebimento previstos no edital.

17.1.3 O pagamento será efe�vado por meio de crédito em conta corrente em qualquer ins�tuição
financeira em que o favorecido seja corren�sta.

 

18. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Conforme legislação per�nente a Licitações e Contratos, no âmbito Estadual e Federal.

18.2. (Decreto 9.666/2020) 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 das demais
cominações legais, garan�do o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta:
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I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, se houver;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não man�ver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato, se houver;

VII - fraudar a execução do contrato, se houver;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

18.3. (Decreto 9.666/2020) A inexecução contratual, inclusive por atraso injus�ficado 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
re�rar 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.

18.4. Ademais, (Lei 8.666/93) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,
garan�da a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei;

18.4.1 As sanções previstas nas alíneas acima poderão ser aplicadas juntamente com a multa. Antes da
aplicação de qualquer penalidade será garan�do 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.

18.5. (Art. 81 da Lei 17.928/2012) A suspensão de par�cipação em licitação e o impedimento de
contratar com a Administração deverão ser graduados pelos seguintes prazos:

 I – 6 (seis) meses, nos casos de:

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha
adotado as medidas corre�vas no prazo determinado pela Administração;

b) alteração da quan�dade ou qualidade da mercadoria fornecida;

 II – 12 (doze) meses, no caso de retardamento imo�vado da execução de obra, de serviço, de suas
parcelas ou do fornecimento de bens;

 III – 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de;

a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;

 b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia
comunicação à Administração;

c) pra�car ato ilícito visando frustrar os obje�vos de licitação no âmbito da administração estadual;
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d) sofrer condenação defini�va por pra�car, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer
tributo;

e) abandonar ou não iniciar a execução de obra ou serviço, diminuir o seu ritmo de execução ou
descumprir o cronograma �sico previsto no edital ou no contrato, salvo nas hipóteses decorrentes de
força maior, caso fortuito, atraso no pagamento superior a 90 (noventa) dias ou ordem expressa e por
escrito do contratante.

18.6. O contratado que pra�car infração prevista no inciso III do item 4, será declarado inidôneo, ficando
impedido de licitar e contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os mo�vos
determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida quando ressarcida a Administração dos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da respec�va sanção."

 

Goiânia, 28 de Setembro de 2022.

 
 

Kelves Gonçalves -CAP QOCBM

Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos

 
 

ENCARTE 1 - CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES - ABTF

 

1 DIMENSÕES E ÂNGULOS DE ENTRADA E SAÍDA

1.1 Para se adequar as condições de serviço “fora de estrada” em incêndios e salvamento, a viatura
deverá ter as seguintes dimensões:

1.1.1 Altura total em posição de deslocamento (inclusive sinalizadores luminosos): 3.500 mm;

1.1.2 Comprimento total (máximo): 10.000 mm;

1.1.3 Ângulo de entrada (adiante do veículo): mínimo 20 graus;

1.1.4 Ângulo de saída (atrás do veículo): mínimo 20 graus;

1.1.5 Altura mínima do solo, incluindo eixos e diferencial – mínimo 250 mm; e

1.1.6 Distância entre eixos compreendida entre 3.400 mm a 4.600 mm;

1.1.7 Vão livre mínimo (exceto eixos e diferencial) – 350 mm.

 

2 CHASSI

2.1 Estrutura do chassi:

2.1.1 O veículo deverá ser construído levando-se em conta a natureza e a distribuição de carga a ser
transportada e as caracterís�cas de serviço “fora de estrada”. Todos os componentes do veículo deverão
ser resistentes para atender o serviço sob carga máxima.

2.1.2 O Peso Bruto Total (PBT) tecnico não deverá ser inferior a 26.000 kg/ com chassi 6x4.

2.1.3 Após a implementação, o peso bruto total com a viatura totalmente carregada (com guarnição,
agentes ex�ntores e equipamentos descritos neste anexo) não poderá exceder o limite estabelecido pelo
CONTRAN.

2.1.4 A diferença de peso entre uma extremidade e outra do mesmo eixo, com o veículo totalmente
equipado e carregado, não poderá exceder 7%.
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2.1.5 Os materiais da estrutura do chassi deverão ter resistência suficiente para garan�r a durabilidade do
chassi considerando os esforços sob regime severo, caracterís�cos das a�vidades operacionais de
combate a incêndio florestal.

 

2.2 Eixos e suspensões:

2.2.1 O eixo dianteiro deverá possuir suspensão com capacidade tecnica de, no mínimo, 6.000 kg.

2.2.2 O eixo traseiro deverá possuir suspensão com capacidade tecnica de, no mínimo, 19.000 kg.

2.2.3 A suspensão dianteira deverá possuir feixe de molas, com capacidade de carga compa�vel com os
esforços da viatura.

2.2.4 A suspensão traseira deverá possuir capacidade compa�vel com os esforços da viatura.

2.2.5 Os bicos para lubrificação deverão ser colocados a 90º e deverão ser acessáveis sem que seja
necessário deslocar nenhuma peça ou parte da estrutura ou chassis.

2.2.6 Rodas em aço estampado com pneus radiais na medida indicada pelo fabricante, devendo
proporcionar aderência, tanto em piso seco como molhado, garan�ndo segurança, aptos para rodar em
rodovias pavimentadas e fora de estrada.O fornecedor deverá emi�r um cer�ficado final de fabricação
com PBT e PBTC, numa placa permanentemente fixada à viatura, junto ao painel de comando da bomba.

 

2.3 Motor com as seguintes caracterís�cas:

2.3.1 O motor deverá ser do �po turbo alimentado a diesel, possuir controle de injeção eletrônica de
combus�vel, no mínimo seis cilindros, com potência igual ou superior a 277 CV, numa faixa entre 1.500 a
torque igual ou superior a 1000 Nm, numa faixa de rotação entre 1.100 a 1.700 RPM.

2.3.2 O motor deverá estar de acordo com as normas brasileiras de emissão de poluentes em vigor no
momento da entrega das viaturas.

2.3.3 O sistema de gerenciamento eletrônico do motor da viatura deverá reconhecer os equipamentos
que serão instalados nesta viatura, sem prejuízo de funcionalidade de ambas as partes.

2.3.4 A instalação do conjunto motor-transmissão-superestrutura deverá atender às recomendações de
instalação dos fabricantes do motor e da transmissão para serviços severos a que são subme�das as
viaturas.

2.3.5 Deverão ser instalados, no mínimo, os seguintes equipamentos padrão no motor:

a) Filtro de ar;

b) Governador de limitação de velocidade;

c) Filtro com adi�vo para o sistema de refrigeração;

d) Filtro de óleo do �po vazão total;

e) Motor de par�da;

f) Turbocompressor;

g) Intercooler;

 

2.3.6 Deverá possuir um protetor de cárter do motor. Este deverá ser fixado por meio de parafusos para
re�rada no momento da manutenção.

2.3.7 O motor deverá possuir uma garan�a de, no mínimo, 01 (um) ano.

 

2.4 Transmissão:
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2.4.1 A transmissão deverá ser manual, automá�ca ou automa�zada contendo no mínimo 06 (seis)
marchas à frente e 01(uma) à ré, com protocolo de comunicação SAE J 1939;”.

2.4.2 Deverá possuir tampa para instalação de tomada de força PTO (Power Take Off).

2.4.3 A caixa de marchas deverá contar com, no mínimo, 06 (seis) velocidades à frente e 01 (uma) à ré,
com construção adequada às necessidades de uso “fora de estrada”.

2.4.4 A caixa de câmbio deverá ser original de fábrica e instalada na linha de montagem do fabricante do
chassi.

 

2.5 Tanque do combus�vel:

2.5.1 O veículo deverá ter tanque de combus�vel com, no mínimo, 200 litros.

2.5.2 O reservatório deverá ser construído em termoplás�co, alumínio ou aço inoxidável e deverá contar
com válvula de dreno e tubo de ven�lação.

2.5.3 O tanque deverá ser protegido com a finalidade de evitar colisões com objetos caracterís�cos de
operação “fora de estrada”.

2.5.4 A entrada para abastecimento deverá ser localizada do lado do condutor e deverá ter tampa com a
inscrição “DIESEL”, bem como, dobradiça e mola.

2.5.5 A tampa do tanque deverá ter um fechamento através de chaves e com filtro para evitar entrada de
sujeira.

 

3 SOBRECHASSI

3.1 A viatura receberá um quadro auxiliar confeccionado em perfis de aço carbono ASTM A-36 �po viga
"U", conforme Norma ASTM-A6 1 A36/A-572, a fim de absorver movimentos de torção e flexão, com
perfeita adequação da superestrutura ao chassi, assim evitando-se a transferência de esforços gerados
pelo chassi ao equipamento de maneira incorreta ou vice-versa.

3.2 Será soldado através do processo elétrico �po MIG, com arame para solda da Norma AWS 5.18-19 ER
70 S e DIN 8559;

3.3 O quadro auxiliar terá fixação elás�ca, com 08 (oito) talas parafusadas perfazendo com esta a
permissão de movimentos oscilatórios ver�cais ao conjunto, deixando sua flexibilidade dentro de
parâmetros nos quais trincas e rachaduras não acontecerão devido a deformações excessivas do
conjunto;

3.4 A construção irá obedecer às orientações técnicas e diretrizes recomendadas pelo fabricante do
chassi. Após a sua montagem, solda e jateamento com areia M 10 até o grau SA3, deixando a super�cie
com o aspecto de metal branco, o quadro auxiliar será pintado com fundo �po Primer Epóxi de ferro e 02
(duas) demãos de �nta na cor preta em Esmalte Poliuretano Catalisado – EPC

3.5 Serão aceitos sistemas mais eficientes, comprovados pelo Licitante e aprovado pela Administração, no
que tange a resistência, operacionalidade e vida ú�l, que permita a perfeita adequação do equipamento
ao chassi, evitando que se transfiram esforços gerados pelo chassi ao equipamento de maneira incorreta
e, ou vice-versa.

 

4 PÁRA-LAMAS

4.1 Deverão exis�r para-lamas atrás das rodas dianteiras e traseiras.

 

5 CALÇOS DE RODAS

5.1 A viatura deverá possuir dois calços de rodas, em alumínio ou material de mesma qualidade e/ou
superior (que exerçam a mesma função), montados em locais acessíveis. Tais calços deverão ter a função
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de manter a viatura totalmente parada em solo liso, com inclinação de até 20%, com a transmissão em
neutro e sem acionamento do freio de estacionamento.

 

6 DA CABINE

6.1 Avançada ou semiavançada, integralmente em aço, original do fabricante.

6.2 Simples, para no mínimo 03 (três) pessoas.

6.3  Deverá ser considerada na parte frontal do painel, alojamentos para os módulos de comando do
sinalizador visual (high light) e do sinalizador sonoro (sirene eletrônica), e ainda o sistema de rádio
comunicação (VHF ou UHF).

6.4 No painel do veículo deverá ser instalada uma luminária de leitura, fixada sobre o mesmo, em
iluminação em led de 1 (um) wa�, com potenciômetro que regulará sua intensidade.

T6.5 odos os bancos deverão ser reves�dos com courvim automo�vo, de no mínimo 2 (dois) mm de
espessura, em cor que harmonize com o ambiente original (de acordo com as cores de forrações),
evitando assim desgaste do tecido original dos bancos por ação de umidade e ou par�culas diversas. Esta
forração deverá ser facilmente removível, permi�ndo assim sua re�rada para higienização.

6.6 Todo o piso da cabine deverá receber carpete de PVC an�derrapante na cor preta e com desenho
semelhante ao “piso bus”;

6.7 Deverá possuir rádio AM/FM e com leitor de arquivos formato MP3 e entrada USB;

6.8 Volante deverá possuir regulagem pneumá�ca de altura e profundidade, original do fabricante.

6.9 Sistema Limpador e lavador de para-brisa:

6.10 O limpador de palheta(s) terá no mínimo duas velocidades e intermitência acionada por
temporizador eletronicamente controlado. O comando do lavador integrará o do limpador.

6.11 O veículo deverá conter as ferramentas usuais e demais equipamentos exigidos pelo Código
Nacional de Trânsito;

6.12  Para-choque dianteiro na cor do veículo.

 

7 DO SISTEMA DE BATERIA

7.1 Deverá ser fornecido um sistema composto por, no mínimo, duas baterias de 12 volts.

7.2 Deverá ser instalado um botão �po chave geral para acionamento do circuito de baterias de lado de
fora da cabine.

7.3 As baterias deverão ser instaladas em compar�mentos devidamente ven�lados e usar cabos de
ligação do �po serviço pesado com terminais recobertos com material an�corrosivo.

7.4 Deverá haver um sistema de monitoramento da voltagem das baterias que avise quando qualquer
uma delas apresentar voltagem abaixo de 22 ampères.

7.5 Deverá possuir, no mínimo, 110 Ampères hora de capacidade reserva cada.

7.6 A cobertura das baterias deverá ser disposta de maneira que evite o acúmulo de água.

7.7 As baterias deverão ser armazenadas em super�cies não corrosivas e em compar�mentos com
ven�lação eficiente, localizados em baixo da cabine e de fácil acesso.

7.8 As baterias deverão ser acessadas sem o basculamento da cabine.

7.9 Deverá possuir alternador com capacidade compa�vel com toda a demanda elétrica da viatura.

 

8 DO TANQUE DE ÁGUA
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8.1 O veículo possui um tanque de água com capacidade para 8.000 litros. O tanque é construído em
chapas de aço carbono ou tecnologia superior , com espessura mínima de 4,76 mm, e resistência a tração
mínima de 400 MPa.

8.2 As soldas são com dupla costura, uma solda pelo lado interno e outra pelo lado externo. As soldas são
realizadas através de processo MIG. Os eletrodos u�lizados atendem as especificações conforme AWS
ER70S-6.

8.3 Internamente o tanque possui quebra-ondas, construídos de acordo com a norma ABNT NBR 14096.
O tanque possui vigamentos na parte inferior para distribuição uniforme das cargas sobre o quadro
auxiliar do chassi. O conjunto de fixação garante plena segurança contra deslocamentos de carga, ao
mesmo tempo em que absorve e não transfere para o tanque as torções e flexões do chassi. O tanque
tem na sua parte superior disposi�vos que permitem o seu içamento. É construído de forma a poder ser
removido independente da carroçaria conforme solicita a NBR 14096. Possui tampas que permitem o
acesso a todas as compar�mentações do seu interior. As tampas são parafusadas sobre juntas de
borracha e garantem perfeita vedação. Os parafusos não ultrapassam para o interior do tanque. O tanque
possui um sistema de respiro que permite a entrada e a saída de ar para uma vazão de 3.785 lpm sem
criar pressões que possam deformá-lo. Possui um disposi�vo denominado de “Ladrão”. Este disposi�vo
serve para descarregar o excesso de água que ocasionalmente pode ocorrer durante o seu
abastecimento. Esta água excedente é jogada para o solo, atrás do rodado traseiro. A tomada de água
para abastecimento da bomba é feita através de uma saída na parte inferior do tanque. Esta saída esta
localizada em uma caixa que serve para decantar par�culas maiores e que tem dimensões mínimas de
200 mm x 200 mm. A passagem para a bomba é dotada de uma tela de proteção de aço inox. Esta caixa
possui no fundo um tampão roscado de 2 ½” de diâmetro, para permi�r a sua limpeza. Este tampão é de
material não metálico para evitar corrosão a par�r da rosca.  

8.4 O tanque possui três pontos de abastecimento. Uma torre sobre o teto para abastecimento por
gravidade. Esta torre tem uma área mínima de 600 cm², para permi�r a u�lização de mangotes de até 6”
de diâmetro. Uma conexão storz de 2 ½” de diâmetro para abastecimento por hidrante localizada na
traseira; e uma tubulação para abastecimento pela bomba de água do veículo.

8.5 O tratamento interno do tanque de água consiste de jateamento com granalha de aço, deixando o
metal ao branco, conforme Grau Sa 2 ½ da norma ISO 8501-1. Após o jateamento são aplicadas múl�plas
camadas de reves�mento epóxi, bi-componente, de cor cinza, adequado para aplicações de imersão,
resultando numa película seca com no mínimo 150 mm de espessura.

8.6 Externamente o tanque é jateado com granalha de aço deixando o metal ao branco, conforme Grau
Sa 2 ½ da norma ISO 8501-1. Após é aplicado uma demão de �nta fundo �po primer a base de zinco
seguida da aplicação de reves�mento �po “an�-ruído” de cor preta, com espessura mínima de 250 mm, e
duas demãos de �nta PU na cor do veículo.  No teto do tanque, nas regiões sujeitas ao trânsito de
pessoas, é aplicado um reves�mento an�-derrapante.

8.7 Serão aceitos sistemas mais eficientes, comprovados pelo Licitante e aprovado pela Administração, no
que tange a resistência, operacionalidade e vida ú�l.

 

9 DO TANQUE DE LGE

9.1 O veículo possui um tanque para lge com capacidade de 400 l. O tanque é  construído de forma
independente ao tanque de água e será confeccionado em aço inoxidável de espessura mínima 3,5mm,
cons�tuindo-se num compar�mento específico deste. Possui uma tampa parafusada no seu teto que
permite o acesso ao seu interior e um bocal para abastecimento com conexão �po storz de 2 ½”. O bocal
é circundado por uma bacia coletora para retenção de eventuais derramamentos durante o
abastecimento.  Possuir um respiro para permi�r a entrada e sai do de ar. Também dispor de um tubo
pescador para alimentação do sistema dosador de lge. Externo deve ser pintado apenas por esté�ca e
interno deve permanecer sem pintura

9.2 Serão aceitos sistemas mais eficientes, comprovados pelo Licitante e aprovado pela Administração, no
que tange a resistência, operacionalidade e vida ú�l.
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10 DA COMPARTIMENTAÇÃO DIANTEIRA

10.1 Estará localizado entre a cabina e o tanque d’água e comportará tubulações, bomba de incêndio,
sistema de escorva e demais acessórios per�nentes ao conjunto de bomba e um amplo compar�mento
para materiais.

10.2 O compar�mento compõe-se de um módulo único, fixado ao quadro auxiliar, com as estruturas
construídas em perfis de alumínio de faces planas para evitar acumulação de barro ou detritos, com
parede mínima de 2,0 mm de espessura, soldados eletricamente, evitando parafusos ou rebites sendo
que estes perfis irão possuir as seguintes propriedades mecânicas:

10.3 Limite de resistência à tração igual a 290 Mpa (N/mm²);

10.4Limite convencional de escoamento igual a 260 Mpa (N/mm²);

10.5 Alongamento igual a 8%;

10.6 Dureza brinnel igual a 90;

10.7 Condu�vidade elétrica igual a 46%.

10.8 O reves�mento será em chapas de alumínio com espessura mínima de 02 mm e fixada à estrutura
por colagem elás�ca, permi�ndo-se rebites exclusivamente para fixação das peças ou acessórios de
arremate não subme�dos a vibrações e fricções entre a chapa e a estrutura, que tendem a soltar ou
romper parafusos e rebites.

10.9 A distância entre a cabina e o compar�mento de bomba ficará entre 100 e 150 mm, de forma que
permita somente espaçamento adequado à elevação da cabina. Caso seja necessário, será embu�do no
compar�mento de bomba o filtro de ar do veículo.

10.10 A parte superior, o convés da viatura, será confeccionada em chapa de alumínio �po lavrado xadrez
an�derrapante com 03 mm de espessura.

10.11 Os estribos, seguindo o alinhamento externo da carroceria, construídos em chapas de alumínio
�po lavrado xadrez an�derrapante de 03 mm de espessura.

10.12 Fixação elás�ca, parafusada (parafusos bicroma�zados) sobre coxins de borracha.

10.13A largura do compar�mento será a mesma do implemento com recuo no para do painel de
operações e saídas laterais, permi�ndo assim que as saídas e entradas de agua não ultrapassem o limite
lateral da carroceria que será mais larga.

10.14 A estrutura monobloco se dividira em duas partes, a primeira é posicionada atrás da cabina do
motorista e possui duas portas �po persiana, uma em cada lado, um compar�mento amplo com sua
definição interna a cargo do cliente, poderá conter prateleiras, divisórias, carrinhos, painéis e suportes
em geral para o equipamento que fara parte da viatura.

10.15 A Segunda parte será a casa de bombas onde, na lateral esquerda será localizado o painel de
comando da parte contra incêndio, este painel estará recuado em torno de 100 milímetro para dentro da
casa de bomba e receberá uma iluminação própria em luminária de LED, abaixo do painel estarão as
tubulações de combate a incêndio.

10.16 Acima do painel de comando haverá um compar�mento, des�nada ao carretel de mango�nho;

10.17 No lado direito do compar�mento de bombas haverá as tubulações na linha do chassi e o espaço
acima das tubulações será des�nado as centrais elétricas e pneumá�cas, assim como o compar�mento
de materiais diversos, este compar�mento irá ter o maior aproveitamento possível e seu fechamento
será aparafusado podendo ser removível em caso de manutenção de algum componente da casa de
bombas, este compar�mento irá conter porta de abertura lateral construída em alumínio de mesmas
caracterís�cas da estrutura.

10.18 O convés possuirá balaústres reforçados em alumínio polido nas suas extremidades laterais
superiores.
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10.19 O espaçamento dos perfis da estrutura de alumínio do convés será entre mínimo de 400 mm,
evitando assim a que deformação mesmo que momentânea de quaisquer partes do mesmo.

10.20 Serão aceitos configurações similares e com layouts operacionais melhores, comprovado pelo
Licitante e aprovado pela administração.

 

11 PERSIANAS DOS COMPARTIMENTOS E COMPARTIMENTOS INFERIORES E TRASEIRO

11.1 Persiana �po ver�cal, confeccionadas todas em alumínio escovado, com cursor de deslizamento
disposto ver�calmente na estrutura do encarroçamento e mecanismo para evitar a trepidação dos perfis
no deslocamento do veículo. Iniciando na parte inferior da superestrutura, tendo desenvolvimento
ver�cal de abertura. Estas portas possuirão sistema de abertura/fechamento do �po barra ar�culável
com largura total do compar�mento e batente de fechamento fixo no lado externo da estrutura e / ou
fecho da linha automo�va, um em cada lado da persiana, em aço inox na parte inferior das cor�nas. O
sistema possuirá vedação eficiente contra pó e água, através dos perfis nas guias ver�cais, com sistema
adicional contra ruídos. Cor�na composta de perfis lisos de alumínio com no máximo 40 mm de altura,
com filete de borracha ou similar entre os perfis para evitar atrito, para que possam ser enrolados sobre
o cilindro provido de mola acumuladora de tensões, deixando a condição de estacionar a cor�na em
qualquer posição ver�cal.  Esse cilindro acumulador estará locado imediatamente sobre o final superior
da cor�na.

11.2 Todos os compar�mentos possuirão perfeito isolamento e vedação contra entrada d'água e poeira.

11.3 Todos os suportes de fixação de materiais e equipamentos serão em alumínio.

11.4 A distância entre o eixo traseiro e a extremidade traseira da carroceria não ultrapassará 2000 mm
mais 300 mm do estribo traseiro, totalizando no máximo 2300 mm.

11.5 Todos os compar�mentos possuirão proteção eficiente da chaparia inferior.

11.6 A montagem e compar�mentação será de acordo com a necessidade de acondicionamento do
material dessa especificação.

11.7 Todos os materiais que ficarem em local de di�cil acesso, serão montados também sobre sistemas
móveis (suporte corrediço e retrá�l ou gaveta de apresentação nos compar�mentos superiores), a ser
documentado no momento da aceitação do projeto.

11.8 Localizado entre o tanque e a traseira da viatura o compar�mento traseiro compõe-se de um
módulo único (monobloco), fixado ao quadro auxiliar, com as estruturas construídas em perfis de
alumínio de faces planas para evitar acumulação de barro ou detritos, com parede mínima de 2,0 mm de
espessura, soldados eletricamente, evitando parafusos ou rebites, sendo que estes perfis possuirão as
seguintes propriedades mecânicas:

11.8.1 Limite de resistência à tração igual a 290 Mpa (N/mm²);

11.8.2 Limite convencional de escoamento igual a 260 Mpa (N/mm²);

11.8.3 Alongamento igual a 8%;

11.8.4 Dureza brinnel igual a 90;

11.8.5 Condu�vidade elétrica igual a 46%.

11.9 O reves�mento será em chapas de alumínio com espessura mínima de 02 mm e fixada à estrutura
por colagem elás�ca, permi�ndo-se rebites exclusivamente para fixação das peças ou acessórios de
arremate não subme�dos a vibrações e fricções entre a chapa e a estrutura, que tendem a soltar ou
romper parafusos e rebites.

11.10 Possuirá 03 (três) portas �po persiana, em perfis de alumínio, uma em cada lateral e uma na
traseira.

11.11 A configuração de prateleiras e suportes do compar�mento será definido no projeto execu�vo após
a contração.
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11.12 Os compar�mentos possuirão portas em chapa de alumínio, de espessura mínima de 02 mm, e
coladas sobre estrutura de perfil de alumínio estrutural com as mesmas caracterís�cas mecânicas acima,
com fechaduras e dobradiças em aço inoxidável, com limitador de abertura formado por cinta de nylon
de 15 cm e presos por chapa metálica parafusadas na porta e na estrutura.

11.13 Na traseira serão instalados os suportes e ex�ntores de Pó ABC 12 kg, e um ex�ntor de CO2 de 06
kg.

11.14 O acesso ao convés, efetuado pela traseira da viatura, será facilitado por uma escada do �po
marinheiro em tubos em alumínio.

11.15 Todos os compar�mentos terão iluminação interna. Cada divisão dos compar�mentos terá uma
luminária em Led com interruptor acionado no painel de comando.

11.16 Em cada lado da viatura, na parte inferior do tanque, serão acondicionadas carenagens que terão o
mesmo comprimento do tanque e, em cada uma, haverá 01 (ou) ou 02(dois) compar�mentos com porta
para guarda de material, com luz interna de acendimento automá�co, com interruptores de alta
resistência e luminárias de led.

11.17 As carenagens, com as estruturas construídas em perfis de alumínio de faces planas para evitar
acumulação de barro ou detritos, com parede mínima de 2,0 mm de espessura, soldados eletricamente,
evitando parafusos ou rebites sendo que estes perfis possuirão as seguintes propriedades mecânicas:

11.17.1 Limite de resistência à tração igual a 290 Mpa (N/mm²);

11.17.2 Limite convencional de escoamento igual a 260 Mpa (N/mm²);

11.17.3 Alongamento igual a 8%;

11.17.4 Dureza brinnel igual a 90;

11.17.5 Condu�vidade elétrica igual a 46%.

11.18 O reves�mento será em chapas de alumínio com espessura mínima de 02 mm e fixada à estrutura
por colagem elás�ca, permi�ndo-se rebites, exclusivamente para fixação das peças ou acessórios de
arremate não subme�dos a vibrações e fricções entre a chapa e a estrutura, que tendem a soltar ou
romper parafusos e rebites.

11.19 As portas serão dotadas de dobradiças inteiriças construídas em aço inoxidável, e fecho em aço
inoxidavel, terão limitação de abertura.

de trânsito será aplicada chapa de alumínio lavrado an�derrapante de 2,7 mm de espessura sem pintura,
e nas laterais em toda sua extensão superior serão dotadas de balaústres (corrimãos) em tubos de
alumínio polido.

11.20 Para acesso ao convés será instalada uma escada fabricada em perfis de alumínio com degraus em
chapa an�derrapante, construídos em tubos de alumínio polidos, diâmetro de 31,75mm (1.1/4”)
devidamente fixada sobre as faces superior e traseira do compar�mento.

 

11.21 Acessórios do Convés:

11.21.1 Caixa para material:

11.21.1.1 Duas (02) caixas para acondicionamento de material de sapa, confeccionado em chapa de
alumínio xadrez Diamond, espessura 2,35 mm, com dimensões máximas de até 2.800X450X400mm,
(comprimento x largura x altura), com vedação em borracha esponjosa, fechamento composto por 02
fechos de segurança de atuação rápida.

11.21.2 Suporte para escada prolongável.

11.21.2.1 No convés superior ao lado direito, será instalado um suporte de escada prolongável fixado ao
teto, construído em tubos de alumínio quadrado de parede 2,00 mm, soldados entre si, compostos de
roletes em nylon para deslizamento da escada com cintas tensora para fixação de escada no suporte.

11.21.3 Suporte para mangote.
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11.21.4 Ao lado direito serão instalados: 02 suportes de mangote de sucção de Ø 4" X 3,00 m, fabricados
em chapa de alumínio xadrez diamond de espessura 2,35mm, fixado ao mangote por cintas tensoras.

 

12 DA ESCADA PORTÁTIL

12.1 Deverá ser fornecida 01 (uma) escada prolongável, confeccionada em fibra de vidro, com isolamento
elétrico, capacidade de no mínimo 120kg, com 07 (sete) metros de alcance linear, composta por um
conjunto fixo e outro móvel, tendo a forma de coluna engradada, com lanço semielíp�co no sen�do
longitudinal. O desenvolvimento da escada se processa através de 01 (uma) corda de seda nylon e
roldanas, por onde desliza o lanço móvel. O sistema que compõe a roldana e seu eixo deve ser fabricado
em metal reforçado. Os grampos de fixação retêm o lanço na altura desejada.

12.2 A escada deverá ser acondicionada no convés da viatura, sobre rolos de nylon ou material similar
para o seu perfeito deslizamento em local aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Goiás.

 

13 PAINEL DE COMANDO EXTERNO

13.1 Localizado do lado esquerdo da viatura construído em alumínio espessura 4mm com acabamento
em adesivo vinílico e alta resistência contendo no mínimo:

a) Manômetro de 01 a 28 kg/cm² em banho de glicerina;

b) Vacuômetro de 00 a 76 cm Hg em banho de glicerina;

c) Tacômetro de acordo com a rotação do motor;

d) Indicador de pressão do óleo do motor;

e) Indicador de temperatura do motor;

f) Horímetro de 00 a 9.999 horas;

g) Lâmpada piloto indica�va de “bomba de escorva ligada”;

h) Lâmpada piloto indica�va de “bomba ligada”;

I) Visor de nível do tanque de agua e LGE se houver, microprocessado, com Led’s visíveis
mesmo à luz do sol, visibilidade de 180 graus, com disposi�vo de segurança que alerta o
operador quando o agente ex�ntor se aproximar da quan�dade mínima (este nível não
deverá possuir peças móveis no interior do tanque).

13.2 Possuirá os seguintes comandos:

a) Interruptor de luz do painel;

b) Interruptor dos faroletes traseiros.

c) Interruptor das luzes de compar�mento;

13.3 O veículo possuirá um sistema de controle automá�co de aceleração (governador de pressão), que
ajuste a rotação do motor para manter a pressão de trabalho da bomba de água no valor ajustado pelo
operador. O sistema possuirá uma interface com display digital integrado onde a pressão poderá ser
ajustada, oferecendo a leitura de todos os indicadores da parte contra incêndios (pressão de trabalho,
horas de trabalho de bomba) e todas as leituras e indicações que o chassis permita, tais como: Pressão
do óleo do motor; Nível de combus�vel; Tensão do sistema elétrico; Temperatura do sistema de refeição.
As teclas do governador de pressão serão iluminadas e ser iden�ficadas com nomes em português e
ícones para fácil operação;

13.4 Este disposi�vo irá ajustar a rotação do motor do veículo automa�camente sempre que houver uma
variação de pressão em função do número de expulsões em uso ou da abertura das válvulas de
expedição. Também possuirá uma opção para operação manual do ajuste da rotação. O sistema de
gerenciamento, governador de pressão irá dispor da possibilidade de re�rada de relatório de
bombeamento das ul�mas horas trabalhadas com dados mínimo de pressão da linha de água, RPM do



18/11/2022 10:50 SEI/GOVERNADORIA - 000034460649 - Termo de Referência

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40874405&infra_sis… 19/27

motor do caminhão data e hora da gravação, este relatório será re�rado via USB sem a necessidade de
instalação de programa de computador especifico.

13.5 Todos os botões e disjuntores do painel conterá sistema de isolação contra umidade e poeira.

13.6 O painel possuirá iluminação com acionamento no painel de comando de bomba, que proporcione
total e perfeita iluminação da parte frontal do painel.

 

14 PAINEL INTERNO

14.1 Na cabina do motorista é instalado um painel auxiliar com os seguintes componentes:

a) Chave Geral,

b) Interruptor do engate da bomba,

c) Interruptor da sirene eletro-pneumá�ca,

d) Interruptor dos faroletes dianteiros e traseiros,

e) Interruptor das luzes de alerta pulsantes,

f) Lâmpada piloto “Chave Geral ligada”, e

g) Lâmpada piloto “Bomba engatada”.

h) Botueirta para abertura de tanque bomba.

i) Manômetro de pressão de bomba Ø76mm.

j) Visor de nível de agua e lge.

k) Comandos do canhão monitor.

 

15 BOMBA DE INCÊNDIO

15.1 O veículo é equipado com uma bomba de água do �po centrífuga, com capacidade de
1900lpm@10,5bar. (500GPM@150PSI) A bomba atende o desempenho solicitado na NBR 14096 e NFPA
1901. É acionada pela tomada de força do cambio do veículo com mul�plicação de rotação.  O rotor é
fabricado de bronze. O eixo da bomba é fabricado em aço inoxidável.  A vedação do eixo da bomba é feita
através de selo mecânico. Na parte inferior do corpo da bomba é instalada uma válvula para dreno. As
engrenagens são tratadas termicamente e endurecidas superficialmente até uma dureza de 55 a 63 HRc
para resis�rem aos esforços gerados. O sistema de engate da caixa de transferência para a bomba é do
�po “luva deslizante” com acionamento através de cilindro pneumá�co. Permite o acionamento manual
para caso de pane do sistema pneumá�co. Os eixos de entrada e saída da caixa de transferência, ligados
aos eixos cardãs do veículo são apoiados em mancais com duplo rolamento. As vedações dos eixos são
resistentes para temperaturas de trabalho de até 120°C e a caixa de transferência é dotada de sistema de
trocador de calor, com serpen�na de cobre, para refrigerar o seu óleo lubrificante.

15.2 No fundo da caixa de transferência tem um bujão magné�co para a coleta de par�culas metálicas
geradas pelo desgaste natural dos componentes, com diâmetro de ¾”. A caixa é equipada também com
um respiro e um disposi�vo para verificação do nível do óleo.

15.3 As luzes de engate, instaladas no painel de operação da bomba e na cabine do motorista, obedecem
a norma NFPA 1901 em sua versão mais recente.

15.4 O licitante deverá apresentar, para efeitos de comprovação, um cer�ficado de uma bomba similar
produzida de mesma marca e modelo que a ofertada, onde se iden�fique o atendimento a norma NRB
14096 capitulo 16, este cer�ficado devera ter sido emi�do por um OCP (organismo cer�ficador de
Produto) de terceira parte.

15.5 O veículo deverá possuir um sistema de controle automá�co de aceleração (governador de pressão).
Este disposi�vo deverá ajustar a rotação do motor do veículo automa�camente sempre que houver uma
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variação de pressão em função do número de expulsões em uso ou da abertura das válvulas de
expedição. Deverá também possuir uma opção para operação manual do ajuste da rotação.

15.6 Deverá possuir sistema de proteção para bomba an� golpe de aríete, gerado com fechamento
abrupto do esguicho. Deverá possui sistema de alívio térmico, afim de evitar o superaquecimento da
bomba.

 

16 SISTEMA DE ESCORVA

16.1 Possuirá uma bomba auxiliar para a escorva. O desempenho obedecerá a norma abntp-eb-252,
NFPA e NBR 14096, procedendo a operação de escorvamento em 30(trinta) segundos, com desnível de
03(três) metros entre o centro da bomba e a linha de água. O comando será manual e localizado no
painel de comando juntamente com os outros elementos de controle e operacionalidade da viatura. Será
localizada no compar�mento de bomba acoplada a bomba de incêndio. Terá proteção, através de
disposi�vo de bloqueio, impedindo o seu funcionamento caso a bomba de incêndio não esteja ligada.

16.2 O sistema de escorva deverá ser fornecido pelo mesmo fabricante da bomba de incêndio. 

 

17 TUBULAÇÕES

17.1 Todas as tubulações de entrada e de saída deverão estar de acordo com a necessidade do sistema
de bombeamento, de modo a proporcionar melhor rendimento, todas as tubulações que efetuar em
ligações tanque-bomba e vice-versa deverão possuir juntas flexíveis com finalidade de absorver as
oscilações do tanque/bomba e chassi, bem como, os tubos de 4”, 2 ½” u�lizados no sistema hidráulico
serão de aço carbono 1020 e conexões padrão ansi-b16-9, instalados de forma elás�ca.

 

18 VÁLVULAS

18.1 Todas as válvulas deverão possuir corpo, esfera e parafusos em aço inoxidável. O sistema de vedação
deverá ser em teflon.

18.2 Todas as válvulas deverão ter o mesmo sen�do de acionamento.

18.3 As válvulas que possuírem acionamento pneumá�co deverão também ter acionamento mecânico,
via alavanca localizada na válvula iden�ficada na cor laranja, as válvulas deverão ser iden�ficadas.

 

19 ADMISSÃO DA BOMBA (SUCÇÃO)

19.1 A viatura possuirá duas bocas admissoras de 2 ½” com válvula manual , junta storz confeccionada
em alumínio, uma na lateral direita e outra na lateral esquerda da viatura e duas bocas admissoras por
sucção de 4” com união rosca 4 f.p.p Ns�t e tampão de vedação (101,6 mm) uma em cada lateral da
viatura.

19.2 A viatura possuirá uma boca admissora para enchimento do tanque com diâmetro de 2 ½” com
válvula manual, com engate rápido �po storz com tampão presa por meio de corrente, localizada parte
traseira inferior da viatura.

19.3 Deverão ser fornecidos os magotes de sucção Ø4” X 3 metros e válvula ralo fundo de poço.

 

20 VÁLVULA TANQUE BOMBA

20.1 O tanque deverá ser conectado à bomba através de tubulação, de acordo com as necessidades de
fornecimento de água à bomba de incêndio e por uma válvula de bronze ou aço inoxidável, com
acionamento pneumá�co e mecânico.

20.2 Juntas flexíveis deverão ser colocadas para evitar danos por vibração.
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21 VÁLVULA BOMBA-TANQUE

21.1 Deverá ser fornecida uma tubulação bomba-tanque para abastecer e recircular a água provida de
válvula pneumá�ca e acionamento manual. A válvula bomba-tanque deverá ter diâmetro compa�vel com
a bomba de incêndio.

 

22 EXPEDIÇÕES

22.1 A viatura possuirá quatro bocas expulsoras (2.½”) sendo duas na lateral esquerda e duas na lateral
direita, válvula manual de esfera de passagem plena, corpo em aço inoxidável, engate rápido �po storz
alumínio.

22.2 Possuirá saídas diretamente do tanque sendo 2 em cada lado com válvula e para acoplamento dos
mangotes do próprio caminhão estas saídas alimentarão diretamente outras viaturas, para isso deverá
ser fornecido além dos mangotes os seguintes adaptadores:

a) 02 peças rosca macho 4” 4 f.p.p. por rosca fêmea 5” rosca 4 f.p.p.

b) 02 peças rosca macho 4” 4 f.p.p. por rosca fêmea 6” rosca 4 f.p.p.

 

23 IDENTIFICAÇÃO

23.1 Todas as válvulas, alavancas, comandos, expedições, bem como, todos os elementos passíveis de
operação deverão ser iden�ficados em Português do Brasil, com sistema resistente à ação danosa do
clima e intempéries.

23.2 Todas as expedições terão cores dis�ntas que deverão ser as mesmas adotadas nas alavancas.

 

24 CARRETEL DE MANGOTINHO PARA ÁGUA

24.1 O veículo é equipado com dois carretéis de mango�nho dotados de mangueira de 1” de diâmetro e
30 m de comprimento. O corpo dos carretéis e suas laterais são construídas de alumínio e as bases de
fixação são de aço carbono. Possuem uma guia giratória na saída da mangueira para facilitar o
desenrolamento e recolhimento.

24.1 As mangueiras resistem a uma pressão de trabalho de 300 psi. O sistema de recolhimento é elétrico.
Também possuem uma manivela para recolhimento manual com suporte próprio para sua fixação.

 

25 ESGUICHO DO MANGOTINHO

25.1 O carretéis de mango�nho possuem esguichos de diâmetro de 1”, fabricados em material de liga
leve, anodizado e resistente a corrosão.  Os esguichos são de vazão dupla com duas regulagens de fluxo,
de 10 e 40 gpm a 100 psi. Possui punho e válvula esférica de bloqueio acionada por uma alça sobre o
esguicho.

 

26 CANHÃO MONITOR

26.1 O veículo é equipado com um canhão monitor fixo, instalado sobre o convés, de acionamento
elétrico. O corpo do canhão monitor é construído em alumínio e permite aproximadamente o giro de
330° no plano horizontal, e de -20° até mais 75° no plano ver�cal. O monitor estará equipado com um
esguicho, com vazão nominal de 750 gpm. Opera com pressões na faixa de 5 a 10 kg/cm² e possibilita
alcance na faixa de 45 m a 70 m de distância. O esguicho possui ajuste para jato sólido e para neblina, via
comando pelo joys s�ck ou controle.

26.2 O monitor também estará equipado com controle remoto sem fio (wireless) que permite operar a
uma distância de até 100 m. Alem de controle Fixo �po Joys S�ck no interior da cabine.
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26.3 Na lança do canhão monitor será instalada uma câmera de vídeo que transmite as imagens em
tempo real para um monitor instalado junto ao painel de comando, alem deste controle ainda terá um
visor luminoso em painel próprio que indique a inclinação e rotação em tempo real do canhão, caso
aconteça falhas no sistema de imagem.

26.4 Terá ajuste de velocidade de deslocamento, mais rápido e mais lento acionado via painel interno da
cabine.

26.5 Terá sistema de ocilação automá�ca pré programa pelo operador.

26.6 O sistema de interligação do painel interno da cabine para a central do canhão será via comunicação
CAN.

 

27 SISTEMA DE ESPUMA

27.1 Sera um sistema simples de baixa manutenção construído em materiais an�corrosivos, o sistema
 proporcionador de espuma �po “AROUND THE PUMP” que consiste em 01 (um) venturi em aço
inoxidável fundido, posicionado no interior da casa de bomba o LGE lançado para a admissão da bomba e
expelido para as expedições da viatura.

27.2 Dosagem de 1%, 3% e 6%, com comandos compostos de válvulas esféricas em aço inoxidável de ¼
de volta, sistema de fácil manuseio e manutenção.

27.3 Os comandos deverão ser incorporados ao painel de comando de bomba da viatura.

 

28 TORRES DE LUZ

28.1 O veículo será equipado com duas torres de iluminação (mastros) de elevação manual, instaladas na
parte frontal ou traseira da carroçaria, em cada lateral a local a ser definido pelo cliente. Cada torre terá
um holofote com Leds de alto brilho que proporcione um fluxo luminoso de 7500 lúmens. Deve
possibilitar regulagem de posição nos planos horizontal e ver�cal e ter uma extensão de 1m.

28.2 Os holofotes serão acionados pelas baterias do chassi.

28.3 Todos os componentes dos mastros serão de material resistente à oxidação, como alumínio, latão ou
aço inoxidável.

28.4 A movimentação dos mastros será possibilitada estando o operador ao nível do solo.

 

Fig 01 - imagem ilustra�va
 
 

29 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
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29.1 Todos os componentes elétricos instalados têm a mesma tensão de alimentação, de 12 Vcc ou 24
Vcc, de acordo com a tensão do chassi. Todos os circuitos são protegidos contra sobrecorrente e, os
condutores estão dimensionados para uma queda máxima de 10% da tensão desde a fonte de energia
até o disposi�vo de u�lização. É instalada uma chave geral que alimenta todos os circuitos elétricos
rela�vos a parte de incêndio e carroçaria, exceto as sirenes, rádios de comunicação e luzes de alerta. A
chave geral suporta uma sobre carga de 800 A por 5 seg.

29.2 A instalação elétrica possui uma central de distribuição que abriga os fusíveis de todos os circuitos. A
fiação é protegida e iden�ficada por cores e códigos nas pontas dos fios.  Os conectores são de linha
automobilís�ca.

 

30 ILUMINAÇÃO

30.1 Tensão de acordo com o circuito elétrico do veículo, chave geral em todos os circuitos elétricos
rela�vos à parte de incêndio e carroceria, dimensionados de acordo com a carga.

30.2 Caixa de distribuição contendo fusíveis em todos os circuitos, dimensionados de acordo com a carga.

30.3 Fiação protegida contra água, intempérie e sujeira, por blindagem �po espaguete, pontas
estanhadas e conectores da linha automo�va.

30.4 Bateria instalada em local de fácil acesso e alternador de potência compa�vel para corrente de 90A
ou superior, e ainda compa�vel com os sistemas elétricos instalados.

30.5 Todos os compar�mentos deverão possuir iluminação específica com luminárias individuais para
cada divisória, acionadas por interruptor na própria luminária, de fácil manutenção e operacionalidade.

30.6 Instalações Elétricas: Para atender a operação do caminhão de combate a Incêndio, os
equipamentos elétricos adicionais serão servidos por circuitos separados e dis�ntos dos circuitos do
chassi do caminhão de combate a Incêndio, com tensão igual ao do chassi, tendo uma central elétrica
composta de uma chave geral incorporada ao módulo eletrônico de potência, o qual será responsável
pelo controle e proteção de todos os circuitos elétricos rela�vos aos equipamentos e da estrutura do
caminhão de combate a Incêndio. O referido módulo de potência deverá ser controlado remotamente
por 01 (um) ou mais consoles de operação (painel do motorista / painel superior / painel traseiro / painel
lateral (quando necessário)), u�lizando comunicação padrão automo�vo CAN Norma SAE- J1939 (02 fios)
para interligação entre os mesmos. O sistema elétrico será dimensionado para o emprego simultâneo de
todos os itens especificados, quer com o caminhão de combate à incêndio em movimento quer
estacionado, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou componentes.

30.7 Componentes: Todos os componentes do sistema elétrico e fiação deverão ser facilmente acessíveis
na central elétrica ou na carroceria, no qual se possa realizar verificações e manutenções. As chaves,
disposi�vos indicadores e controles deverão estar localizados e instalados de maneira a facilitar a
remoção e manutenção. Os encaixes exteriores das lâmpadas, chaves, disposi�vos eletrônicos e peças
fixas deverão ser à prova de corrosão e de intempérie. O sistema também deverá estar preparado para
que eventuais cargas elétricas superiores à sua capacidade não provoquem falhas no alternador e
baterias.

30.8 Quadro Elétrico: Para proteção, distribuição do sistema elétrico, será instalada dentro da casa de
bomba, 01 (um) quadro elétrico composto de 01 (uma) caixa confeccionada em aço carbono tratada a
base de fosfato de ferro e pintura epóxi. Caixa e porta na cor bege RAL 7028. Placa de montagem na cor
laranja RAL 2004. Porta com borracha de vedação.

30.9 Cabos e Fiação: Toda a fiação será de cobre, cabos 750V do �po an�chama com excepcionais
caracterís�cas quanto a não propagação e auto ex�nção do fogo, trabalhando em temperaturas máximas,
em serviço con�nuo a 70ºC, sobrecarga a 100ºC e curto-circuito a 150ºC, estando em conformidade com
todas as exigências da norma SAE J1291, e deverá suportar variações de temperatura sem prejudicar o
funcionamento e possuir isolamento de polie�leno transversal de acordo com a norma SAE J1127 e
J1128.
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30.10 Iden�ficação: A fiação e os componentes elétricos deverão ter códigos permanentes de cores ou
ter iden�ficação com números/letras de fácil leitura, dispostas em conduites. Eles serão iden�ficados por
códigos nos terminais ou nos pontos de conexão.

30.11 Conduites: A fiação será instalada em conduites, eletrodutos corrugados, fixados ao
compar�mento por presilhas de metal isoladas ou material plás�co de alta resistência (padrão
automo�vo) a fim de evitar ferrugem e movimentos que podem resultar em atritos, apertos,
protuberâncias e danos.

30.12 Proteções: Todos os circuitos elétricos deverão ser protegidos pelo modulo eletrônico, salvo itens
de elevada corrente como exclusivamente bomba de escorva elétrica. Não será permi�do uso de
disjuntores térmicos em nenhuma hipótese, ao invés, para estes itens crí�cos, poderá ser usado rele e
fusível padrão automo�vo. O módulo eletrônico de potência deverá ser capaz de detectar curto-circuitos
e sobrecargas, desligando imediatamente o circuito que apresentar problema, protegendo o
equipamento que nele es�ver ligado. Deverá possuir também um sistema de diagnós�co via console de
operação, o qual deverá indicar claramente o circuito ao qual se refere.

 

31 SINALIZAÇÃO VISUAL E ACÚSTICA

31.1 O veículo é equipado com uma sirene eletro-pneumá�ca, com duas cornetas de alumínio que geram
som �po Fá-Dó, para u�lização em deslocamentos para ocorrências. Esta sirene tem uma potência de 100
dB a 10 m de distância. U�liza o ar comprimido do sistema pneumá�co do veículo sem comprometer o
seu funcionamento e sem a necessidade de lubrificação. A sirene possui um disposi�vo que permite
regular a freqüência da alternância do som de 20 a 80 vezes por minuto.

 

32 SIRENE ELETRÔNICA

32.1 O veículo também é equipado com uma sirene eletrônica de 100 wa�s rms, e

32.2 Potência sonora de 122 db \ 126 db;

32.3 Sistema de megafone com ajuste de ganho digital e display de sete segmentos;

32.3 Frequência de 300 a 3000 hz;

32.4 6 sons de sirene (wail, yelp, hi-yelp, hi-lo, manual, horn);

32.5 Controle integrado para o sinalizador luminoso instalado sobre a cabina;

32.6 Entrada auxiliar para rádio transceptor e

32.7 Monitoramento de bateria com desligamento automá�co.

 

33 BUZINA DE RÉ

33.1 O veículo também é equipado com uma buzina para deslocamentos em marcha à ré, com som
intermitente, que é acionada automa�camente sempre que a ré é engatada.

 

34 BARRA SINALIZADORA SOBRE A CABINA

34.1 O veículo é equipado com uma barra sinalizadora com leds de alto brilho (7.000 mcd cada led), e
lente �po lupa, na cor vermelha, em formato linear, permi�ndo a visualização em um ângulo de 360º,
sem pontos cegos. As lentes dos módulos são de policarbonato com proteção UV. O comprimento é
adequado a largura da cabina, variando entre 1200 mm a 1600 mm, largura entre 250 mm e 500 mm e
altura entre 70 mm e 110 mm.  A barra sinalizadora atende aos requisitos con�dos nas Normas SAE J 575
e SAE J 595. Seu módulo de controle permite gerar diversas funções para sinalização de emergência e
para deslocamento de trânsito com sequências de lampejos luminosos de alta frequência. A barra inclui
uma unidade sonofletora protegida contra intempéries.
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35 LUZES LATERAIS DE ALERTA

35.1 Em cada lateral do veículo são instaladas duas luzes de alerta, em dimensões aproximadas de 7” x
9”, com lâmpadas �po LED, de cor vermelha, pulsantes.

 

36 LUZES TRASEIRAS DE ALERTA

36.1 Na traseira do veículo são instaladas duas luzes de alerta, em dimensões aproximadas de 7” x 9”,
com lâmpadas �po LED, de cor vermelha, pulsantes.

 

37 LUZES STROBO DE LED

37.1 Na dianteira do veículo são instalados dois pontos de luz com efeito estroboscópico.  São
minisinalizadores com 3 lâmpadas de LED de alta potência,  dotados de lente de cor branca e aro de
acabamento cromado. Atendem a norma SAE 575 nos ensaios fotométricos.

 

38 LUZES DE CENA

38.1 Em cada lateral do veículo é instalada uma luz de cena, com dimensões aproximadas de 7” x 9”, com
lâmpadas �po LED de cor branca, com inclinação aproximada de 10° para baixo.

 

39 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

39.1 O veículo deverá possuir preparação para instalação de rádio, com condutores pré-instalados
oriundos da bateria auxiliar.

 

40 PINTURA

40.1 A pintura deverá ser na cor padrão do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (Vermelho Monte
Carlo 84 PU ou similar). Toda a adesivação deverá ser refle�va e em conformidade com as exigências do
CBMGO;

40.2 Todos os suportes deverão ser de alumínio ou aço inoxidável, para todos os equipamentos que
acompanham a viatura a fim de garan�r resistência a corrosão.

40.3 Os procedimentos para a pintura, em linhas gerais, deverão ser:

40.3.1 Preparação manual da pintura - Todas as super�cies metálicas ou de copolímero expostas deverão
ser cuidadosamente limpas por processo químico e preparadas para pintura. As super�cies que não serão
pintadas, tais como: cromados, aço inoxidável, alumínio anodizado, copolímero e alumínio polido,
deverão ser completamente isolados.

40.3.2  Deverão ser aplicadas proteções contra abrasão e corrosão.

40.3.3 Deverão ser aplicadas quantas camadas forem necessárias, para que a pintura fique uniforme, com
espessura mínima de 120 μm (microns).

40.4 Todos os itens removíveis como colchetes, compar�mento de portas, porta das dobradiças,
acabamentos, etc., deverão ser removidos e pintados separadamente para assegurar a pintura na parte
de trás dos itens. O corpo da viatura e subconjuntos que não puderem ser pintados após as montagens
deverão ser pintados antes do processo de montagem. Não será admi�do excesso de �nta ou pintura nas
partes móveis, tais como dobradiças.

40.5 A cor da implementação deverá estar de acordo com a cor da cabine, não se admi�ndo em nenhum
momento da garan�a alteração da sua tonalidade.
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41 GRAFISMO

41.1 A iden�ficação 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.

41.2 O grafismo será confeccionado e aplicado em material refle�vo de alta resistência às intempéries, de
acordo com o layout determinado pela Comissão Executora do Contrato na fase de projeto.

41.3 Todos os sinais de alerta, inscrições, rótulos, e�quetas e marcações instalados pelo fabricante e seus
representantes na viatura deverão ser confeccionados em material resistente a intempéries e agentes
químicos usados em limpeza e estar escritos no idioma português do Brasil.

41.4 Esses rótulos e e�quetas deverão incluir, no mínimo, o seguinte:

41.4.1 E�quetas da cabine indicando acionamento da bomba contra incêndio;

41.4.2  Indicador do nível de água;

41.4.3 E�queta amarela para manutenção;

41.4.4 E�quetas de advertência elétrica do chassi;

41.4.5 E�quetas de aviso para a cabine, estrutura, bomba e sistema elétrico;

41.4.6 Todos os rótulos e e�quetas necessários para o painel da bomba; e

41.4.7 Demais inscrições, definidas em projeto inicial e aprovadas pela Gestor do Contrato.

 

42 EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ACESSÓRIOS

42.1 O veículo deverá ser construído levando-se em conta a distribuição de carga a ser transportada e as
condições gerais de serviços que será subme�do, sempre de acordo com as norma�zações e exigências
con�das nas orientações dos manuais para implementação do fabricante do chassi.

42.2 Todos os controles de luz e elementos de operação deverão ser iden�ficados por plaquetas de
alumínio ou acrílico transparente autoadesivo com inscrições em língua portuguesa; os alocados no
painel da cabina, também deverão possuir iluminação própria incorporada, para facilitar a iden�ficação e
manuseio;

42.3 serão armazenados nos armários localizados na parte inferior).

42.4 O encarroçamento compreenderá além dos equipamentos citados os seguintes acessórios e
materiais, com as seguintes especificações técnicas:

42.4.1 Olhais: o veículo possui, na traseira, dois olhais que permitem arrastar até 6.000 kg de carga.

42.4.2 Engate para Reboque: possui um disposi�vo �po engate para reboque, com bola de 50 mm de
diâmetro, com capacidade de tração de 1.500 kg, removível, adaptável ao para choque traseiro. Dispõe
de tomada elétrica para ligação da sinalização de trânsito do reboque.

42.4.3 Suportes: é equipado com suportes de alumínio ou aço inoxidável, para todos os equipamentos
que acompanham a viatura.

42.4.4 Apara-barros: São instalados “apara-barros” de borracha após as rodas traseiras.

42.4.5 Suporte para pneu estepe: É instalado um suporte para um pneu estepe na parte inferior da
traseira do chassi.

42.4.6 O veículo deverá ser equipado com três câmeras de vídeo e um monitor instalado na cabina do
motorista. Este monitor recebe as imagens das laterais e do jato do canhão de água. O monitor é de
aplicação veicular e tem uma tela de 7” com matriz a�va de alta resolução mínima de 800 x 480 pixels.

 42.4.6.1  As câmeras tem as seguintes caracterís�cas:
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42.4.7 (01) Uma Escada isolada de fibra de vidro Altura: aberta: mínimo de 7,20 m e fechada:  máximo
de 4,5 m.  Peso máximo: 22kg. 

42.4.8 (01) UmaEscada prolongável em alumínio:  aberta: Mínimo de 7,5 m estendida; fechada máximo
de  4,5 m.
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