SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
UO 180.05 – CORPO DE BOMBEIROS
UGE 180.199 – ADMINISTRAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) VEÍCULOS
OPERACIONAIS DO TIPO AUTO TANQUE BOMBA (ATB), DESTINADOS AO CORPO
DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n°. 199/0030/19
PROCESSO n°. 2019199055
OFERTA DE COMPRA N° 180199000012019OC00072
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA:10/07/2019
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/07/19 – às 09h30min

A Administração do Corpo de Bombeiros, UGE 180199, por intermédio do Senhor Cel PM
Eduardo Rodrigues Rocha , RG nº 17.862.567-X e CPF nº 111.158.398-61, usando a
competência delegada pelos artigos 3° e 7°, inciso I, do Decreto Estadual n° 47.297, de
06 de novembro de 2002, torna público que se acha aberta, nesta unidade, situada a Praça
Cl199/ovis Bevilácqua, n.º 421, 3º andar, Sé, São Paulo/SP, licitação na modalidade
PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações
denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema
BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO
ELETRÔNICO, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) VEÍCULOS OPERACIONAIS DO TIPO AUTO TANQUE
BOMBA (ATB), DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO
PAULO , que será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Estadual n°
63.722/2018 e pelo regulamento anexo à Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006,
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aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº
8.666/1993, do Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução
CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus
anexos e ser encaminhadas por meio eletrônico após o registro dos interessados em
participar do certame e o credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado
de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP.

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço
eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital, e
será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos
do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente.

1. OBJETO
1.1. Descrição. A presente licitação tem por objeto a constituição de Sistema de Registro de
Preços – SRP para aquisição de 20 (vinte) veículos operacionais do tipo Auto Tanque Bomba
(ATB), destinados ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, em conformidade com os
termos de referência constantes dos Anexos I.1 e I.2 e visando contratações futuras pelo Órgão
Gerenciador e pelos Órgãos Participantes relacionados no Anexo I.3.
1.2. Critério de julgamento. O objeto desta licitação não será dividido em itens ou lotes,
realizando-se a disputa pela totalidade do fornecimento indicado no Termo de Referência.

2. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Participantes. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a
Administração Estadual que estejam registrados no CAUFESP, que atuem em atividade econômica
compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de procedimentos
eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes na forma estabelecida no regulamento
que disciplina a inscrição no referido Cadastro.
2.1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em
nome da licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso deverão ser obtidos
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anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em qualquer
pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP.
2.1.2. O registro no CAUFESP é gratuito. As informações a respeito das condições
exigidas e dos procedimentos a serem cumpridos para a inscrição no Cadastro, para o
credenciamento de representantes e para a obtenção de senha de acesso estão
disponíveis no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br.
2.2. Vedações. Não será admitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas físicas ou
jurídicas:
2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que
tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública estadual, direta
e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º da
Lei Federal nº 10.520/2002;
2.2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual
ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993;
2.2.3. Que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou
trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum
dos membros da respectiva equipe de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº
8.666/1993;
2.2.4. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
2.2.5. Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si;
2.2.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações
promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em
virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da
Lei Federal n° 12.529/2011;
2.2.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos
do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei Federaln° 9.605/1998;
2.2.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de
condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal
nº 8.429/1992;
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2.2.9. Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública
pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 108 da
Lei Complementar Estadual nº 709/1993;
2.2.10. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas
para licitar ou contratar com a Administração Pública estadual, direta e indireta, por
desobediência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da
Lei Federal nº 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do Decreto Estadual nº
58.052/2012.
2.3. Inexistência de fato impeditivo à participação. A participação no certame está
condicionada, ainda, a que o interessado declare, ao acessar o ambiente eletrônico de
contratações do Sistema BEC/SP, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste
qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, bem como que
conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos a Dispensa de Licitação, Convite
e Pregão Eletrônico.
2.4. Uso do sistema BEC/SP. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no
pregão eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela
utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não
credenciada como sua representante. Em caso de perda ou quebra do sigilo da senha de acesso,
caberá ao interessado efetuar o seu cancelamento por meio do sítio eletrônico www.bec.sp.gov.br
(opção “CAUFESP”), conforme Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006.
2.5. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em cada pregão
eletrônico.
2.6. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações
inerentes ao certame.
2.7. Direito de preferência. Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 5.6,
bem como para a fruição do benefício de habilitação com irregularidade fiscal e trabalhista
previsto na alínea “f” do item 5.9, a condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007,
deverá constar do registro da licitante junto ao CAUFESP, sem prejuízo do disposto nos itens
4.1.4.3 a 4.1.4.5 deste Edital.
3. PROPOSTAS
3.1. Envio. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço
www.bec.sp.gov.br na opção “PREGAO–ENTREGAR PROPOSTA”, desde a divulgação da íntegra do
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Edital no referido endereço eletrônico até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura
da sessão pública, devendo a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre
integralmente os requisitos de habilitação constantes do Edital.
3.2. Preços. Os preços unitários e total serão ofertados no formulário eletrônico próprio, em
moeda corrente nacional, em algarismos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou
previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as
despesas e custos diretos ou indiretos relacionados ao fornecimento do objeto da presente
licitação, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras necessárias
ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com transporte.
3.2.1. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta
licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição
não prevista no Edital e seus anexos.
3.2.2. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
3.2.3. Simples Nacional. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de
optar pelo Simples Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar Federal nº
123/2006, não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário
diferenciado em sua proposta, devendo elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, sob pena de não aceitação dos preços ofertados pelo Pregoeiro.
3.2.3.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte na
situação descrita no item 3.2.3 deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua
exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que
celebrado a contratação, nos termos do artigo 30, caput, inciso II, e §1º, inciso II, da Lei
Complementar Federal nº 123/2006, apresentando à Administração a comprovação da
exclusão ou o seu respectivo protocolo.
3.2.3.2. Se a contratada não realizar espontaneamente o requerimento de que trata o
item 3.2.3.1, caberá ao ente público contratante comunicar o fato ao órgão fazendário
competente, solicitando que a empresa seja excluída de ofício do Simples Nacional, nos
termos do artigo 29, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 123/2006.
3.3. Reajuste. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
3.4. Validade da proposta. Na ausência de indicação expressa em sentido contrário no Anexo II,
o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua
apresentação.
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4. HABILITAÇÃO
4.1. O julgamento da habilitação se processará mediante o exame dos documentos a seguir
relacionados, os quais dizem respeito a:

4.1.1. Habilitação jurídica
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas,
estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
empresárias ou cooperativas;
d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de
sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, em se
tratando de sociedade cooperativa.

4.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede ou
domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS);
d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);
e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
f) Certidão emitida pela Fazenda Estadual da sede ou domicílio da licitante que comprove a
regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS;
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4.1.3. Qualificação econômico-financeira
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;
a.1). Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea
“a” deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.
a.2). Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação
extrajudicial, conforme o caso.

4.1.4. Declarações e outras comprovações
4.1.4.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo
constante do Anexo III.1, atestando que:
a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a
observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma
do Decreto Estadual nº. 42.911/1998;
b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;
4.1.4.2. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo
constante do Anexo III.2, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e
que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros
atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº
12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014.
4.1.4.3. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração subscrita
por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do Anexo III.3,
declarando seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal
n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.
4.1.4.4. Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei
Federal nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal da licitante, em
conformidade com o modelo constante do Anexo III.4, declarando que seu estatuto foi
adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso
II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006.
4.1.4.5. Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA.

Sem prejuízo das

declarações exigidas nos itens 4.1.4.3 e 4.1.4.4 e admitida a indicação, pelo licitante, de outros
meios e documentos aceitos pelo ordenamento jurídico vigente, a condição de microempresa, de
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empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art.
34, da Lei Federal nº 11.488/2007 será comprovada da seguinte forma:
4.1.4.5.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela Junta
Comercial competente;
4.1.4.5.2.

Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve Relato de

Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, expedida
pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;
4.1.4.5.3. Se sociedade cooperativa, pela Demonstração do Resultado do Exercício ou
documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso II do
caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006.
4.1.4.6. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo
constante do Anexo VI, comprometendo-se a apresentar, por ocasião da celebração do contrato,
o Certificado de Capacidade Técnica – CCT, emitido pelo INMETRO ou por organismo por ele
devidamente acreditado, conforme legislação vigente, da empresa responsável pela execução do
serviço de encarroçamento dos veículos.
4.1.4.7. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo
constante do Anexo VII, comprometendo-se a apresentar, por ocasião da celebração do contrato,
o nome completo e RG do responsável técnico competente, bem como a certidão do CREA
atestando que o profissional está com sua situação ativa e regularizada junto ao Conselho.

4.2. Disposições gerais sobre os documentos de habilitação
4.2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração
aceitará como válidas as expedidas nos 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data
de apresentação das propostas.
4.2.2. O Pregoeiro, a seu critério, poderá diligenciar para esclarecer dúvidas ou confirmar o teor
das declarações solicitadas no item 4.1.4 deste Edital e das comprovações de qualificação
econômico-financeira e de qualificação técnica (caso exigidas nos itens 4.1.3 e 4.1.5), aplicandose, em caso de falsidade, as sanções penais e administrativas pertinentes.
4.2.3. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos
no item 4.1.2 deverão ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que
executará o objeto da contratação.
4.2.4. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitação,
cuja regularidade fiscal ou trabalhista seja exigida no presente Edital, deverá comprovar tal
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condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

5. SESSÃO PÚBLICA E JULGAMENTO
5.1.Abertura das propostas. No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à
sessão pública do pregão eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação
pelo sistema na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços.
5.2. Análise. A análise das propostas pelo Pregoeiro se limitará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos e à legislação vigente.
5.2.1. Serão desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
c) apresentadas por licitante impedida de participar, nos termos do item 2.2 deste
Edital;
d) que apresentem preços unitários ou total simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos ou salários de mercado;
e) formuladas por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo colusivo
voltado a fraudar ou frustrar o caráter competitivo do certame licitatório.
5.2.2. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro, observado o disposto
no artigo 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
5.2.3. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
5.2.4. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema,
com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto.
5.3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas
classificadas e das desclassificadas.
5.4. Lances. Será iniciada a etapa de lances com a participação de todas as licitantes detentoras
de propostas classificadas.
5.4.1.Os lances deverão ser formulados exclusivamente por meio do sistema eletrônico em
valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao último valor
apresentado pela própria licitante ofertante, observada em ambos os casos a redução mínima
fixado no item 5.4.2, aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o
primeiro lance recebido, quando ocorrerem 02 (dois) ou mais lances do mesmo valor.
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5.4.2. O valor de redução mínima entre os lances será de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
e incidirá sobre o valor unitário do item.
5.4.3. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos.
5.4.3.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema,
visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos
últimos 03 (três) minutos do período de que trata o item 5.4.3 ou nos sucessivos
períodos de prorrogação automática.
5.4.3.2. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no item
5.4.3.1, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o
terceiro minuto contado a partir do registro no sistema do último lance que ensejar
prorrogação.
5.4.4. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico:
5.4.4.1. dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e
respectivos valores;
5.4.4.2. do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.
5.4.5. A etapa de lances será considerada encerrada findos os períodos de duração indicados
no item 5.4.3.
5.5. Classificação. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória
contendo a classificação final, em ordem crescente de valores, considerando o último preço
admitido de cada licitante.
5.6. Empate ficto. Com base na classificação a que alude o item 5.5, será assegurada às licitantes
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as condições
estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, preferência à contratação, observadas
as seguintes regras:
5.6.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições
estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, detentora da proposta de menor
valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao
valor da proposta melhor classificada, será convocada pelo Pregoeiro para que apresente
preço inferior ao da melhor classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão
do direito de preferência. Caso haja propostas empatadas, a convocação recairá sobre a
licitante vencedora de sorteio.
5.6.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem
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de classificação, as demais microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que
preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, cujos
valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no item 5.6.1.
5.6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o item
5.5, seja microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as
condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007,não será assegurado o
direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.
5.7. Negociação. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor mediante
troca de mensagens abertas no sistema, com vistas à redução do preço.
5.8. Aceitabilidade. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do
menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
5.8.1. A aceitabilidade dos preços será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na
data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo Órgão
Gerenciador que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
5.8.2. Não serão aceitas as propostas que tenham sido apresentadas por microempresas ou
empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional e que, não obstante,
tenham considerado os benefícios desse regime tributário diferenciado.
5.8.3. Na mesma sessão pública, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora da melhor
oferta o envio, no campo próprio do sistema, da planilha de proposta detalhada, elaborada
de acordo com o modelo do Anexo II deste Edital, contendo os preços unitários e o novo
valor total para a contratação a partir do valor total final obtido no certame.
5.8.3.1. A planilha de proposta deverá conter indicação da procedência, marca e
modelo do produto ofertado, observadas as especificidades contidas nos Anexos
I.1 e I.2.
5.8.3.2.O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes os
esclarecimentos que julgar necessários.
5.8.3.3. A critério do Pregoeiro, a sessão pública poderá ser suspensa por até 02
(dois) dias úteis para a apresentação da planilha de proposta em conformidade com
o modelo do Anexo II.
5.8.3.4. Se a licitante detentora da melhor oferta deixar de cumprir a obrigação
estabelecida no item 5.8.3, sua proposta não será aceita pelo Pregoeiro.
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5.9. Exame das condições de habilitação. Considerada aceitável a oferta de menor preço,
passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação, observando as seguintes diretrizes:
a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do CAUFESP e
extraídos dos documentos indicados no item 4 deste Edital;
b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos
estabelecidos no item 4 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou
sanear eventuais omissões ou falhas mediante consultas efetuadas por outros meios
eletrônicos hábeis de informações. Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da
sessão pública, devendo ser anexados aos autos os documentos obtidos por meio
eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;
c) A licitante poderá suprir eventuais omissões ou sanear falhas relativas ao cumprimento
dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos neste Edital mediante a
apresentação de documentos, preferencialmente por correio eletrônico a ser fornecido pelo
Pregoeiro no chat do sistema, desde que os envie no curso da própria sessão pública e
antes de ser proferida decisão sobre a habilitação. As declarações solicitadas no item 4.1.4
e as comprovações de qualificação técnica, caso exigida no item 4.1.5, serão
obrigatoriamente apresentadas por correio eletrônico, sem prejuízo do disposto no item
5.9, “a”, “b” e “c” deste Edital.
d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a alínea “b”,
ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea “c”,
ambas deste subitem 5.9, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na
hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as
eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, a licitante será
inabilitada, mediante decisão motivada;
e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas dos documentos enviados na
forma constante da alínea “c” deverão ser apresentados no endereço indicado no
preâmbulo deste Edital, em até 02 (dois) dias após o encerramento da sessão pública, sob
pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e aplicação das penalidades cabíveis;
f) A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34 da
Lei Federal n° 11.488/2007 será exigida apenas para efeito de celebração do contrato. Não
obstante, a apresentação de todas as certidões e documentos exigidos para a comprovação
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da regularidade fiscal e trabalhista será obrigatória na fase de habilitação, ainda que
apresentem alguma restrição ou impedimento.
f.1) A prerrogativa tratada na alínea “f” abrange apenas a regularidade fiscal e trabalhista
do licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa
que preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007, não
abrangendo os demais requisitos de habilitação exigidos neste Edital, os quais deverão ser
comprovados durante o certame licitatório e na forma prescrita neste item 5.9.
g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame.
h) Havendo necessidade de maior prazo para analisar os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no chat eletrônico a nova data e horário para sua
continuidade.
i) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que
poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando opção
disponibilizada no próprio sistema para tanto. O Pregoeiro deverá, ainda, informar o teor
dos documentos recebidos por meio eletrônico.
5.10. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP/COOPERATIVA. A licitante habilitada nas
condições da alínea “f” do item 5.9 deverá comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista sob
pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis,
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a
licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da
Administração.
5.11. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do item 5.9, a sessão pública será
suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no item 5.10 para que a licitante
vencedora possa comprovar a regularidade fiscal e trabalhista.
5.12. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a
comprovação ou não da regularidade fiscal e trabalhista de que trata o item 5.10, ou sobre a
prorrogação de prazo para a mesma comprovação.
5.13. Licitação fracassada. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências
para a habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal e trabalhista, nos moldes dos
itens 5.10 a 5.12, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o item 5.5,
examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua
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aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente,
até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em
que será declarado vencedor.
5.14. Formação do cadastro de reserva. Conhecida a licitante vencedora, o Pregoeiro consultará
as demais licitantes classificadas para saber se aceitam executar o objeto por valor igual ao
ofertado pelo licitante vencedor de cada item, excluído o percentual referente à margem de
preferência, caso aplicada. Em seguida, observada a ordem de classificação original no certame,
o Pregoeiro procederá ao julgamento da habilitação (item 5.9 e 5.10) das licitantes que
concordarem.

6. RECURSO, HOMOLOGAÇÃO E CELEBRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. Recursos. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal e trabalhista
nos moldes dos itens 5.10 a 5.12, o Pregoeiro informará às licitantes por meio de mensagem
lançada no sistema que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio
eletrônico, utilizando exclusivamente o campo próprio disponibilizado no sistema.
6.2. Havendo interposição de recurso o Pregoeiro informará aos recorrentes que poderão
apresentar memoriais contendo as razões recursais no prazo de 03 (três) dias úteis após o
encerramento da sessão pública, sob pena de preclusão. Os demais licitantes poderão apresentar
contrarrazões ao(s) recurso(s) interposto(s) no prazo comum de 03 (três) dias úteis contados a
partir do término do prazo para apresentação, pelo(s) recorrente(s), dos memoriais recursais,
sendo-lhes assegurada vista aos autos do processo no endereço indicado pela Unidade
Compradora.
6.3. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico no sítio
www.bec.sp.gov.br, opção “RECURSO”. A apresentação de documentos relativos às peças antes
indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo dentro dos prazos estabelecidos no item
6.2.
6.4. A falta de interposição do recurso na forma prevista no item 6.1 importará na decadência do
direito de recorrer, podendo o Pregoeiro declarar o vencedor do certame na própria sessão
pública e, em seguida, propor à autoridade competente a homologação do procedimento
licitatório.
6.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
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6.6. Homologação. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
6.7. Convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços. Serão convocados para assinar
a Ata de Registro de Preços, respeitados os quantitativos ofertados e a ordem de classificação do
certame, a licitante vencedora e os fornecedores que concordarem com as condições previstas
no item 5.14 do Edital.
6.7.1. A convocação será feita pelo Órgão Gerenciador em até 5 (cinco) dias úteis após a
publicação, no Diário Oficial do Estado, do ato que homologou o procedimento licitatório.
6.7.2. Salvo disposição diversa constante no ato de convocação, o prazo para
comparecimento do fornecedor será de 5 (cinco) dias úteis e a Ata será celebrada pela
mesma autoridade que subscreveu o Edital.
6.7.3. O prazo do item 6.7.2 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, por
solicitação do fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo Órgão
Gerenciador.
6.7.4. Sem prejuízo da aplicação de penalidades, será excluído do Sistema de Registro de
Preços o fornecedor que, tendo sido convocado para assinar a Ata, deixar de fazê-lo no
prazo fixado.
6.8. Publicação. Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a publicação da Ata
de Registro de Preços e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o item 6.7.3.
6.9. Constituição, validade e cancelamento. A constituição, a validade e o cancelamento do
Sistema de Registro de Preços atenderão ao disposto na Ata de Registro de Preços, cuja minuta
constitui o Anexo V deste Edital.
6.10. Sistema e-GRP. O Sistema Eletrônico de Gerenciamento de Registro de Preços - e-GRP,
instituído pelo Decreto Estadual nº 62.329, de 20 de dezembro de 2016, poderá ser utilizado para
realizar as etapas preparatórias do procedimento licitatório e para acompanhar os quantitativos
e preços registrados na Ata, em conformidade com os fluxos e etapas estabelecidos no Sistema
e-GRP.
7. DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO
7.1. Desconexão. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.
7.2. Efeitos. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública,
implicará:
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a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi
interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos,
a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa às
licitantes de nova data e horário para a sua continuidade;
b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até
o término do período estabelecido no Edital.
7.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida
da sessão pública ou do certame.

8. PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
8.1. Remissão ao Termo de Referência. Os bens deverão ser entregues em 180 (cento e oitenta)
dias corridos, contados da assinatura do contrato, conforme as condições estabelecidas nos
Anexos I.1 e I.2 deste edital.
8.2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita diretamente no Centro de Suprimento e
Manutenção de Material Operacional de Bombeiros (CSM/MOpB), sito a Av. Morvan Dias
Figueiredo n.º 4221 – Vila Maria – São Paulo/SP, no horário das 08:00 às 12:00 horas, correndo
por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
8.3. A entrega do objeto a que se refere o parágrafo anterior deve ser feita no local indicado, por
meio de utilização de veículo próprio destinado ao transporte deste tipo de carga (caminhão
cegonha, plataforma, carreta ou guincho plataforma), sendo expressamente vedado o transporte
do objeto da contratação até o local de entrega utilizando-se da tração própria do veículo.
8.4. A Contratada deverá comunicar ao Órgão Contratante, por meio de Ofício ou e-mail ao Gestor
do Contrato, quando da entrega do objeto no destino final, mesmo que esta ocorra de forma
parcelada, identificando-o por meio do emplacamento.
8.5. A relação dos prefixos operacionais a serem aplicados nos veículos, bem como o tipo de
caracterização especial, será fornecida ao licitante vencedor, pelo Corpo de Bombeiros, por meio
da Seção de Frota do Órgão Contratante, em até 30 (trinta) dias contados da assinatura do
Contrato, quando for o caso.
8.6. A Contratada deverá providenciar para a entrega do objeto, a inscrição dos veículos junto ao
RENAVAM, observados os números dos chassis, categoria, combustível, ano, cor e demais
características, bem como o atendimento das exigências do Código de Trânsito Brasileiro e de
todas as RESOLUÇÕES que o complementam.
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8.6.1. Para a entrega dos veículos, a Contratada deverá ter providenciado:
a) o pagamento do seguro obrigatório, referente ao ano da entrega;
b) o registro e toda a regularização documental (1º emplacamento, licenciamento e outros
requeridos), junto ao órgão de Trânsito do Estado de São Paulo, fornecendo à Contratante os
respectivos CRV (Certificado de Registro Veicular) e CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento
Veicular) e demais licenças, conforme a legislação requerer;
c) a aquisição e a fixação do conjunto de identificação alfanumérico (placas), de acordo com o
padrão estabelecido pelo Órgão de Trânsito do Estado;
d) a aquisição e a fixação de etiqueta plástica com dimensão de 25mm x 50mm, serigrafada, com
o número de controle patrimonial estabelecido e fornecido à licitante pela Seção de Frota do
Centro de Suprimento e Manutenção de Material Operacional de Bombeiro (CSM/MOpB),
conforme padrão adotado pela Contratante, em cada um dos veículos.

9. RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1. Recebimento provisório. O objeto será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) dias
úteis, contados da data da entrega dos bens nos locais e endereços indicados pelos Órgãos
Participantes, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura.
9.2. Por ocasião da entrega, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o
nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, ou documento equivalente, do servidor do contratante responsável pelo
recebimento.
9.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá:
9.3.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
9.3.1.1. Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
9.3.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
9.3.2.1. Na hipótese de complementação, a contratada deverá fazê-la em conformidade com
a indicação do contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
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9.4. Recebimento definitivo. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 10
(dez) dias úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da
quantidade e das especificações contratadas, mediante “Termo de Recebimento Definitivo” ou
“Recibo”, firmado pelo servidor responsável.
9.5. A Contratada deverá providenciar para o recebimento definitivo do objeto:
a) Um arquivo, no padrão MS-Excel, contendo a relação dos dados dos veículos fornecidos (marca,
modelo, ano de fabricação, ano do modelo, n.º. do chassi, n.º. de motor, n.º. da placa, n.º. do
RENAVAN);
b) Os catálogos indexados em meio eletrônico ou qualquer outro, compatível com o padrão MSExcel, que possibilite a pronta identificação das peças que compõem os veículos fornecidos, por
meio dos respectivos nomes, códigos comerciais, descrição e valores de referência no mercado,
a fim de instruir os futuros processos de aquisições de peças de reposição a serem realizados pelo
Corpo de Bombeiros.
c) O compêndio de informações técnicas denominado “data book” (documentação técnica
emitida durante a fabricação e inspeção do equipamento, tais como: fichas técnicas, diagramas,
as built; significa que o projeto aprovado para ser executado de uma determinada maneira, sofreu
alguma modificação construtiva ou alteração ''in loco'', e, desta forma, o responsável pela
execução, elabora novo desenho ou projeto, no qual constem as mudanças, sejam significativas
ou não), manuais e livretos de garantia, que deverão estar em língua portuguesa e devidamente
assinado pelo engenheiro responsável.
d) Os testes mencionados no item 9.1 do Anexo I.1 do Edital de licitações;
e) A certificação da bomba de incêndio quanto aos padrões de construção e desempenho em
conformidade com a NBR 14096/16 ou NFPA 1901/16, podendo ser em versões mais atuais se
houver;
f) Apresentação de laudo do compartimento da bomba contendo todas as características de
resistências físicas e mecânicas, assinado por engenheiro habilitado e responsável pelo projeto,
garantindo assim a segurança necessária ao Corpo de Bombeiros para o emprego da viatura no
desenvolvimento do serviço (subitem 4.4.1.3., do Anexo I.1.);
g) A ART do responsável técnico competente pela implementação e montagem do veículo,
referente aos serviços realizados;
h) O certificado de garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, projeto e montagem, sem
prejuízo das demais garantias específicas exigidas no Anexo I.1 e I.2 do Edital.
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i) O certificado de que o veículo se destina ao uso em serviços operacionais do Corpo de
Bombeiros, e que este foi projetado para suportar as condições assim impostas;
j) Laudo técnico emitido por entidade acreditada quanto ao teste SAEJ595- Classe 1/ RED, no
ponto HV, que comprove a Alimentação compatível com a voltagem do veículo e intensidade
luminosa não inferior a 500 candelas, sendo aceita perda máxima de intensidade de até 10% após
30 minutos;
l) Laudo emitido por entidade acreditada, que comprove que o sinalizador luminoso atende as
normas SAEJ575 e SAEJ595 da SAE (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios
contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação, resistência química e fotometria
(Classe1-vermelho/azul);
m) Toda a documentação técnica descrita no item 6. do Anexo I.1, do Edital.
n) A Lista das concessionárias instaladas no Estado de São Paulo, com capacidade técnica
legalmente comprovada, para prover os serviços incluídos no termo de garantia.
9.6. A contratada deverá fornecer acesso aos manuais de serviços e catálogo de peças em língua
portuguesa por no mínimo 02 (dois) anos, com início a partir do recebimento definitivo do objeto.
9.7. Fica vedada a aplicação de qualquer tipo de propaganda, adesivo, emblema ou publicidade,
exceto as originais de fábrica, no interior e exterior do veículo.
9.8. Como condição para recebimento definitivo, deverá ser realizado o treinamento de adaptação
ao veículo nas instalações físicas indicadas pelo Corpo de Bombeiros, nos termos dos itens 9.2 a
9.6 do Termo de Referência que constitui o Anexo I.1 do Edital.
9.9. Todas as certificações e laudos em língua estrangeira deverão ser traduzidos para a língua
portuguesa por tradutor juramentado.

10. PAGAMENTOS
10.1. Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, contados da apresentação de cada nota
fiscal/fatura no Centro de Suprimento e Manutenção de Material Operacional de Bombeiros
(CSM/MOpB), sito a Av. Morvan Dias Figueiredo n.º 4221 – Vila Maria – São Paulo/SP, à vista
do respectivo “Termo de Recebimento Definitivo” ou “Recibo”.
10.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu
vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.
10.3. CADIN ESTADUAL. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de
registros em nome da contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos
e Entidades do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por
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ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela
comprovação, pela contratada, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da
Lei Estadual nº 12.799/2008.
10.4. Os pagamentos serão feitos mediante crédito aberto em conta corrente em nome da
contratada no Banco do Brasil S/A.
10.5. Correção monetária. Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre
o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5%
(meio por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado.

11. CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. Efeitos da Ata. Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Preços estarão
obrigados a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições
estabelecidas neste Edital, nos seus anexos e na própria Ata.
11.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços, ficando-lhe facultada à utilização
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
11.1.2. Quando da necessidade de contratação, o Órgão Participante, por intermédio do
gestor do contrato por ele indicado, consultará o Órgão Gerenciador para obter a indicação
do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços
registrados.
11.1.3. O Órgão Gerenciador poderá admitir o remanejamento de quantitativos entre
Órgãos Participantes sediados em um mesmo Município, desde que não sejam
ultrapassadas as quantidades totais indicadas para cada item na Ata de Registro de Preços.
11.2. Celebração. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a assinatura
do termo de contrato, cuja minuta integra este edital como Anexo IV.
11.2.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos apresentados pelo
fornecedor para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista estiver com o prazo de
validade expirado, o Órgão Participante verificará a situação por meio eletrônico hábil de
informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos
passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
11.2.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o
fornecedor será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação
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de regularidade de que trata o item 11.2.1, mediante a apresentação das certidões
respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
11.2.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização
dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome do fornecedor no
“Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais– CADIN
ESTADUAL”. Esta condição será considerada cumprida se a devedora comprovar que os
respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º. da Lei
Estadual nº 12.799/2008.
11.2.4. Com a finalidade de verificar o eventual descumprimento pelo licitante das condições
de participação previstas no item 2.2 deste Edital serão consultados, previamente à
celebração da contratação, os seguintes cadastros:
11.2.4.1. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas –
e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br);
11.2.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS
(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis);
11.2.4.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), devendo ser
consultados o nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário
(artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/1992).
11.2.5. Constituem, igualmente, condições para a celebração do contrato:
a) a indicação de gestor encarregado de representar o fornecedor com exclusividade
perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa;
b) a apresentação do(s) documento(s) que o fornecedor, à época do certame
licitatório, houver se comprometido a exibir antes da celebração do contrato por
meio de declaração específica, caso exigida no item 4.1.4.6 deste Edital.
11.3. No prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, o fornecedor deverá
comparecer perante o Órgão Participante para assinatura do termo de contrato ou,
alternativamente, solicitar o seu envio por meio eletrônico.
11.3.1. O prazo indicado no item 11.3 poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do interessado e aceita pela Administração.
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11.3.2. O não comparecimento do fornecedor para a assinatura do termo de contrato dentro
do prazo indicado no item 11.3 importará na recusa à contratação, sujeita à aplicação das
sanções cabíveis.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Impedimento de licitar e contratar. Ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a
pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/2002, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.
12.2. Multas e registros. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente
com as multas previstas no Anexo IX deste Edital, garantido o exercício de prévia e ampla defesa,
e deverá ser registrada no CAUFESP, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções
Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e também no “Cadastro
Nacional

de

Empresas

Inidôneas

e

Suspensas

–

CEIS”,

no

endereço

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.
12.3. Autonomia. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
12.4. Descontos. O contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às
multas que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas
neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato, quando houver.
12.5. Conformidade com o marco legal anticorrupção. A prática de atos que atentem contra o
patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que
de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da
execução

do

contrato,

será

objeto de instauração

de processo

administrativo

de

responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº
60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88
da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.
12.6. Competência para aplicação no SRP. Garantida a ampla defesa e o contraditório, compete:
12.6.1. Ao Órgão Gerenciador aplicar as penalidades decorrentes:
a) de infrações no procedimento licitatório;
b) do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do
descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias
contratações.
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12.6.2. Ao Órgão Participante aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

13.

GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

13.1. Garantia. Após a homologação do certame e até a data da contratação, a licitante vencedora
deverá prestar garantia de execução correspondente a 3% (três por cento) do valor da
contratação.
13.1.1. A não prestação da garantia de execução equivale à recusa injustificada para
celebrar a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida e
sujeitando a licitante vencedora às sanções previstas neste Edital e demais normas
pertinentes.
13.2. Modalidades. A licitante vencedora poderá optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:
13.2.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante depósito bancário
em favor da Unidade Compradora no Banco do Brasil, em conta que contemple a
correção monetária do valor depositado.
13.2.2. Títulos da dívida pública. Serão admitidos apenas títulos da dívida pública
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação
e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
13.2.3. Fiança bancária. Feita a opção pela fiança bancária, no instrumento deverá
constar a renúncia expressa do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
13.2.4. Seguro-garantia. A apólice de seguro-garantia somente será aceita se
contemplar todos os eventos indicados no item 13.3 do Edital. Caso tal cobertura não
conste expressamente da apólice, a licitante vencedora poderá apresentar declaração
firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é
suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados no item 13.3 do Edital.
13.3. Cobertura. A garantia de execução assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida,
o pagamento de:
13.3.1. prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
13.3.2. prejuízos diretos causados à Unidade Compradora decorrentes de culpa ou dolo
da contratada durante a execução do objeto do contrato;
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13.3.3. multas, moratórias e compensatórias, aplicadas pela Unidade Compradora à
contratada; e
13.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao contrato não adimplidas
pela contratada, quando couber.
13.4. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as
seguintes:
13.4.1. Caso fortuito ou força maior;
13.4.2. Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos ou fatos
imputáveis exclusivamente à Unidade Compradora.
13.5. Validade da garantia. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverá abranger um período mínimo de três meses após o término da vigência contratual. A
garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda
que o sinistro seja comunicado pela Unidade Compradora após expirada a vigência da
contratação ou a validade da garantia;
13.6. Readequação. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação dos prazos de
execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições. Se o valor da garantia for
utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a contratada deverá
efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em
que for notificada pela Unidade Compradora para fazê-lo.
13.7. Extinção. Decorrido o prazo de validade da garantia, e desde que constatado o
cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, esta será considerada extinta com a
devolução da apólice, da carta-fiança ou com a autorização concedida pela Unidade Compradora
para que a contratada realize o levantamento do depósito em dinheiro.

14. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO
14.1. A Contratada obriga-se a fornecer o objeto desta licitação com garantia integral de, no
mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, contados do recebimento definitivo, incluindo acessórios,
adaptações, pintura, sirenes e sistemas de iluminação de emergência e de identificação visual.
Essa garantia deve abranger qualquer defeito de fabricação do veículo ou adaptação, incluindose peças e serviços, em virtude de falha de funcionamento ou montagem ou, ainda, em
decorrência de desgaste prematuro, sem qualquer ônus para a Contratante, com início de
vigência a contar da data efetiva do recebimento pela comissão legalmente nomeada pelo Corpo
de Bombeiros.
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14.2. Para fins de garantia, considera-se “desgaste prematuro” a avaria em qualquer peça ou
componentes da viatura que necessitem de substituição antecipada, quando comparado a outra
viatura de mesma marca e modelo.
14.3. Ainda para fins de garantia, consideram-se adaptações todas as modificações realizadas pela
Contratada, consistente na realização de serviços e/ou instalação de equipamentos e acessórios
no veículo original da linha de montagem, com o objetivo de transformar o veículo em viatura
para o Corpo de Bombeiros, conforme descrito nas respectivas Especificações Técnicas anexas ao
Edital.
14.4. O ônus com todas as peças eventualmente substituídas em garantia e os respectivos serviços
ficará a cargo da proponente vencedora, bem como os riscos e despesas para a sua execução,
incluindo aqueles compreendidos no deslocamento do veículo até o estabelecimento da
proponente vencedora, caso o serviço não possa ser executado no Município onde a viatura
estiver alocada.
14.5. Durante o período de garantia, a empresa a ser contratada estará obrigada a sanar os
problemas surgidos no veículo e suas respectivas adaptações, restituindo-o à unidade detentora,
em condições de utilização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da
comunicação do problema à empresa indicada para a prestação do serviço de assistência técnica,
salvo situações onde for claramente demonstrado que haverá necessidade de prazo maior.
14.5.1. Caso não seja possível a solução dos problemas verificados, a Contratada deverá substituir
o item defeituoso por outro em perfeitas condições, e restituir o veículo ao respectivo
Grupamento de Bombeiros detentor do caminhão, dentro do prazo estipulado de 15 (quinze)
dias, a fim de que não haja prejuízo no desenvolvimento das atividades de bombeiro;
14.5.2. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem anterior implicará em acréscimo ao
prazo de garantia dos veículos, pelo mesmo período que exceder ao prazo de 15 (quinze) dias
estipulados, sem prejuízo das sanções previstas no instrumento convocatório.
14.6. O descumprimento injustificado do prazo fixado no item 14.5 ensejará a aplicação das
seguintes multas, que incidirão sobre o valor dos respectivos bens:
I - atraso de até 15 dias = 0,2% por dia de atraso
II - atraso de 16 a 30 dias = 0,3% por dia de atraso
III - atraso de 31 a 60 dias = 0,4% por dia de atraso
IV - atraso acima de 60 dias = 30% do valor do objeto
14.6.1. Nos casos em que o objeto da contratação for formado por parcelas ou objetos
individualizáveis, cada qual com uso independente e coberto por garantia e assistência técnica
também distintas, o valor da multa a ser imposta decorrente da inércia de solução da contratada
incidirá somente sobre o valor desta parcela.
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14.7. Durante o período de garantia, as substituições de peças, reparos e outras correções no
veículo e suas respectivas adaptações, bem como as revisões obrigatórias e necessárias para a
manutenção da garantia, determinadas pelo fabricante em razão da quilometragem ou tempo de
uso, terão suas despesas (peças, insumos e mão de obra) suportadas exclusivamente pela
empresa Contratada.
14.7.1. Não se aplica ao item anterior apenas o custo da peça que vier a ser substituída em
decorrência de desgaste natural;
I14.7.2. A média mensal de quilômetros percorridos por emprego de veículos pode ser verificada
no Anexo VIII do edital.
14.8. 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 ser emitida notificação contendo a indicação das medidas
necessárias para a regularização imediata do problema, ao Corpo de Bombeiros - Centro de
Suprimento e Manutenção de Material Operacional de Bombeiros (CSM/MOpB) – Avenida
Morvan Dias Figueiredo, nº 4221 - Vila Maria - São Paulo-SP, CEP: 02063-000, o qual se
responsabilizará pela emissão de circular às Unidade destinatárias dos veículos adquiridos.
14.9. A Contratada estará obrigada a cientificar 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 garantia conferidas aos mesmos, no prazo máximo
de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do contrato, anexando cópia da circular emitida nos
Manuais do Proprietário de cada um dos veículos adquiridos.
14.10. A assistência técnica deverá garantir o fornecimento e reposição de peças, materiais,
equipamentos que compõem o veículo e suas adaptações e eventuais atualizações de softwares,
pelo período ininterrupto de 24 (vinte e quatro) meses, já incluso o período normal da garantia,
contados a partir do recebimento definitivo dos veículos.
14.10.1. A assistência técnica deverá ser prestada no Estado de São Paulo, com capacidade para
realizar durante o período de garantia, a manutenção dos veículos e adaptações. Caso contrário,
deverá enviar equipe volante até a sede do Grupamento de Bombeiros detentora do veículo, onde
o serviço será executado, ou conduzir o veículo até a localidade onde o serviço será prestado,
sendo que a responsabilidade e as despesas de embalagem, seguros, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários, além do transporte, que, nesse caso, deverá ser realizado em veículo
apropriado (caminhão cegonha, plataforma, carreta ou guincho plataforma), ocorrerão única e
exclusivamente por conta da empresa a ser contratada.
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14.10.2. Quando houver necessidade de substituição de materiais defeituosos pela Contratada,
deverão ser utilizadas peças e conjuntos de reparação genuínos, não se admitindo a reposição
com produtos recuperados.
14.11. Além da garantia geral descrita no item 14.1 acima, deverão ser observadas as seguintes
garantias específicas referentes ao objeto, com início a partir do recebimento definitivo:
14.11.1. A bomba de incêndio, o tanque de água e o sistema hidráulico instalado deverão ter
garantia integral por, no mínimo, 05 (cinco) anos, com início a partir do recebimento definitivo do
objeto.
14.11.2. A cabine e o chassi deverão estar cobertos por uma garantia limitada de pintura válida
por 10 (dez) anos.

15. IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
15.1. Forma. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos serão formulados por meio
eletrônico, em campo próprio do sistema, encontrado na opção “EDITAL”. As impugnações e os
pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
15.2. Decisão. As impugnações serão decididas pelo subscritor do Edital e os pedidos de
esclarecimentos respondidos pelo Pregoeiro até o dia útil anterior à data fixada para a abertura
da sessão pública.
15.2.1. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para
realização da sessão pública, se for o caso.
15.2.2. As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimentos serão
entranhados aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por
qualquer interessado.
15.3. Aceitação tácita. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das
condições previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Termo de Referência e na
minuta de termo de contrato.

16. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES NÃO
PARTICIPANTES

16.1. Limites subjetivos. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de
Preços decorrente desta licitação poderá ser utilizada, durante a sua validade, por órgãos ou
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entidades da Administração Pública do Estado de São Paulo e de Municípios paulistas que não
tenham participado do certame licitatório.
16.2. Anuência do Órgão Gerenciador. Em se tratando de adesão solicitada por:
15.2.1. Órgão ou entidade integrante da Administração Pública estadual, a manifestação de
anuência do Órgão Gerenciador fica condicionada à apresentação e aprovação do estudo a
que se refere o artigo 22, §1º, do Decreto Estadual nº 63.722/2018;
16.2.2. Municípios paulistas, ou por entidades da respectiva Administração indireta, a
utilização da ata só será autorizada se o solicitante estiver situado na mesma Região
Administrativa que o Órgão Gerenciador.
16.3. Limite quantitativo individual. As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de
Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes.
16.4. Limite quantitativo global. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata para o Órgão Gerenciador e
para os Órgãos Participantes, independentemente do número de Órgãos Não Participantes que
aderirem à Ata.
16.5. Aceitação pelo fornecedor. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da contratação
adicional, desde que não prejudique obrigações previamente assumidas com o Órgão
Gerenciador e Órgãos Participantes.
16.6. Limite temporal. A contratação solicitada deve ser efetivada pelo Órgão Não Participante
em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
16.7. Cobranças e penalidades. Ao Órgão Não Participante que aderir à ata competem os atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas
e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes
do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

17. DAS VISITAS PARA INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO
17.1. Durante o período de fabricação das Viaturas, haverá necessidade de, no mínimo, três visitas
de 03 (três) representantes do Corpo de Bombeiros para acompanhamento do processo de
fabricação.
17.2. O Corpo de Bombeiros nomeará e comunicará a empresa vencedora, os componentes do
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grupo que acompanharão a montagem.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Interpretação. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
18.2. Omissões. Os casos omissos serão solucionados pelo Pregoeiro e as questões relativas ao
sistema, pelo Departamento de Contratações Eletrônicas, da Secretaria da Fazenda.
18.3. Atas. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas, observado o disposto no artigo 14, inciso IX, do Regulamento anexo à Resolução
CC-27/2006, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio.
18.4. Sigilo dos licitantes. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes:
18.4.1. Para o Pregoeiro, até a etapa de negociação com o autor da melhor oferta;
18.4.2. Para os demais participantes, até a etapa de habilitação;
18.5. Será excluído do certame o licitante que, por quaisquer meios, antes ou durante a sessão
pública, franqueie, permita ou possibilite a sua identificação para a Unidade Compradora, para o
Pregoeiro ou para os demais participantes em qualquer momento, desde a publicação do aviso
até a conclusão da etapa de negociação, especialmente no preenchimento do formulário
eletrônico para a entrega das propostas.
18.6. A exclusão de que trata o item anterior dar-se-á por meio de desclassificação do licitante na
etapa "Análise de Propostas" e/ou pela não aceitabilidade do preço pelo pregoeiro na etapa
"Análise da Aceitabilidade de Preço".
18.7. Saneamento de erros e falhas. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
18.7.1. As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pelo licitante são
aquelas cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da
sessão pública deste Pregão.
18.7.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.
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18.8. Publicidade. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos
à publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos
www.imesp.com.br, opção “NEGÓCIOS PÚBLICOS” e www.bec.sp.gov.br, opção “PREGÃO
ELETRÔNICO”.
18.9. Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia não útil,
prorrogam-se para o dia útil subsequente.
18.10. Foro. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
18.11. Anexos. Integram o presente Edital:
Anexo I.1 – Termo de Referência de Viatura de Bombeiros n.º CSM/MOpB-002/205/19;
Anexo I.2- Termo de Referência de Bombeiros n.º CCB-004/500/18;
Anexo I.3- Relação de Órgãos Participantes.
Anexo II – Modelo de planilha de proposta;
III.1- Modelo de Declaração a que se refere o item 4.1.4.1. do edital;
III.2- Modelo de Declaração de elaboração independente da propostas e atuação
conforme o marco legal anticorrupção;
III.3- Modelo de Declaração de enquadramento como ME ou EPP;
III-4-Modelo de Declaração de enquadramento como Cooperativa;
Anexo IV - Minuta de Contrato;
Anexo V - Minuta de Ata de Registro de Preços;
Anexo VI – Modelo de Declaração a que se refere o item 4.1.4.6. do edital;
Anexo VII – Modelo de Declaração a que se refere o item 4.1.4.7. do edital;
Anexo VIII – Média mensal de quilômetros percorridos;
Anexo IX – Cópia da Resolução SSP – 333/05.

São Paulo, 04 de julho de 2019.

ALEXANDRE MERLIN
Maj PM Autoridade Subscritora do Edital
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ANEXO I.1

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
CENTRO DE SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DO MATERIAL OPERACIONAL DE BOMBEIROS

TERMO DE REFERÊNCIA DE VIATURA DE BOMBEIROS
Nº CSMMOpB-002/205/2019

VIATURA AUTO TANQUE BOMBA (ATB)

São Paulo
2019
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1. OBJETIVO:
1.1. Este termo de referência fixa as condições mínimas exigíveis para o fornecimento de
viatura Auto Tanque Bomba (ATB) com capacidade de transporte de água para 12.000 (doze
mil) litros, a ser utilizada pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
2. PROJETO:
2.1. As dimensões aplicadas deverão considerar que o veículo será empregado em locais
inacessíveis a veículos comuns e veículos com tração 4X2, ou onde não seja aconselhável o
emprego de veículos comuns tais como incêndios em áreas de preservação permanente;
2.2. O projeto deverá considerar a circulação do veículo onde o uso de curvas de nível e terrenos
acidentados dificulta o deslocamento e colocam em risco o equipamento e a tripulação;
2.3. Sua construção deverá atender as condições mínimas de acomodações internas e adequadas
da tripulação, nos termos da Lei Nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977 (Consolidação das Leis
do Trabalho relativo à Segurança e Medicina do Trabalho), em suas normas regulamentadoras
(NR-17 -Ergonomia) aprovadas pela Portaria Nº 3.214, de 08 de junho de 1978;
2.4. Deverão ser considerados os seguintes pontos como parâmetros principais:
2.4.1. Deverão ser fornecidas as últimas inovações da engenharia do fabricante;
2.4.2. Desenhos e métodos experimentais não serão aceitos;
2.4.3. Deverá possuir fácil e amplo acesso aos pontos que envolvam serviços de manutenção
periódicos;
2.4.4. Deverá possuir facilidade de operação;
2.4.5. Todo o veículo (chassi e superestrutura) deverá ser robusto para atender os requisitos de
desempenho necessários ao serviço de bombeiro, considerando as características de
pavimentação e topografia do Estado de São Paulo;
2.4.6. Não serão permitidas soldas em partes que devam ser removidas para serviços
periódicos;
2.4.7. Caso seja necessário utilização de ferramentas específicas o fabricante deverá fornecer
junto à entrega do veículo;
2.4.8. Os materiais utilizados deverão ser da mais alta qualidade e poderão ser inspecionados
em todas as fases do processo de fabricação;
2.4.9. O veículo completo, os conjuntos, subconjuntos, componentes, e assim por diante,
deverão ser projetados e construídos com a devida consideração pela natureza e distribuição da
carga a ser sustentada, bem como ao caráter geral do serviço para o qual o veículo será
submetido;
2.4.10. Deverá ser construído com técnicas e materiais que proteja o veículo contra corrosão;
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2.4.11. O veículo deverá possuir proteção contra o acúmulo de água, sujeira e substâncias
corrosivas, interna e externamente;
2.4.12. Todas as peças e materiais deverão ser encontrados fácil e prontamente no mercado
aberto, através de distribuidores não afiliados ao fabricante, permitindo preços competitivos;
2.4.13. O desenvolvimento do projeto deverá ser norteado pela NBR nº 14096/16, que trata das
viaturas de combate a incêndio – requisitos de desempenho, fabricação e métodos de ensaio.
3. VEÍCULO:
3.1. Veículo do tipo caminhão, nacional ou importado, com PBT legal de, no mínimo, 23.000
kg (conforme resolução 210/06 CONTRAN), zero km, ano/modelo do ano de referência
(2019/2019) ou superior (2019/2020) com capacidade de, no mínimo, 03 (três) pessoas,
possuindo 02 (duas) portas.
3.2. MOTOR:
3.2.1. Movido a diesel, turbo alimentado, com injeção e gerenciamento eletrônico de
combustível; sistema de arrefecimento a água; potência mínima de 310 CV e torque de, no
mínimo, 150 kgfm;
3.2.2. O motor deverá possuir sistema de entrada de ar com filtro dimensionado e posicionado
em local que permitam a utilização do caminhão em situações off-road;
3.2.3. O motor deverá ter informações das especificações técnicas sobre: marca, modelo, tipo,
potência máxima em cv (kW) / rpm, torque máximo Nm (mkgf) / rpm, capacidade cúbica total,
diâmetro do pistão, curso e relação de compressão, bem como ser fornecida sua curva de torque
para correta adequação da relação necessária ao funcionamento da bomba de incêndio;
3.2.4. O módulo de gerenciamento eletrônico do sistema de injeção deverá possuir
compatibilidade e estar preparado para a aplicação do governador de pressão a ser aplicado para
a bomba de incêndio em seu respectivo painel de controle, obedecendo aos protocolos de
comunicação SAE J 1939, contendo porta de comunicação e respectiva fiação.
3.3. TRANSMISSÃO:
3.3.1. Transmissão totalmente automática com conversor de torque, contendo no mínimo 06
(seis) marchas à frente e 01(uma) à ré, com protocolo de comunicação SAE J 1939; ou
automatizada, contendo no mínimo 09 (nove) marchas à frente e 01(uma) à ré, devendo, em
quaisquer dos casos, ser original de fábrica;
3.3.2. Possuir relação compatível com o funcionamento da bomba de incêndio,
concomitantemente ao engate da bomba por tomada de força (PTO);
3.3.3. O veículo deverá ser capaz de realizar o combate eficiente a incêndios em deslocamento,
concomitantemente;
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3.3.4. Força motriz aplicada ao eixo traseiro, sendo o veículo configurado com seis pontos de
apoio por quatro de tração (6 X 4).
3.4. SUSPENSÃO:
3.4.1. Com eixos rígidos, molas do tipo semi-elípticas ou parabólicas e amortecedores
hidráulicos telescópicos;
3.4.2. Os eixos deverão estar dimensionados para suportar todos os esforços provenientes do
encarroçamento, materiais e equipamentos;
3.4.3. O veículo carregado deverá possuir câmber zero;
3.4.4. Devido à ação constante de vibrações e torções que ocorrem na estrutura do chassi e na
suspensão, todas as adaptações necessárias deverão levar em consideração a minimização de
possibilidade de falhas estruturais precoces na viatura;
3.4.5. Deverá ser projetado e montado de forma que promovam um rodar suave e sem ruídos
no veículo;
3.4.6. Deverá possibilitar sua retirada em casos de manutenção, no eixo traseiro, sem a
necessidade de retirada das molas.
3.5. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS:
3.5.1. Deverá possuir distância entre os eixos (1º e 2º): no mínimo 3.690 (três mil seiscentos e
noventa) mm.
3.6. FREIOS:
3.6.1. Com assistência pneumática, tambor ou disco nas rodas dianteiras e tambor nas rodas
traseiras;
3.6.2. Dotado de sistema antibloqueio para frenagem (ABS, Antiblockier-Bremssystem);
3.6.3. Freio de estacionamento com câmara de molas acumuladoras e atuação nas rodas
traseiras;
3.6.4. Freio motor com válvula tipo borboleta, com acionamento eletropneumático, tecla no
painel e comando no acelerador.
3.7. DIREÇÃO:
3.7.1. Com assistência hidráulica ou elétrica.
3.8. SISTEMA ELÉTRICO:
3.8.1. Alternador com potência geradora de, no mínimo, 90 A;
3.8.2. Baterias originais do fabricante.
3.9. RODAS E PNEUS:
3.9.1. Rodas em aço estampado com pneus radiais na medida indicada pelo fabricante,
devendo proporcionar aderência, tanto em piso seco como molhado, garantindo segurança,
aptos para rodar em rodovias pavimentadas e fora de estrada.
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3.10. SISTEMA DE AR CONDICIONADO:
3.10.1. A cabine deverá possuir um sistema ambiental e climatizado de ar condicionado,
original do fabricante, a fim de manter o ar limpo no nível especificado de temperatura interna,
conforme NBR 14561/2000;
3.10.2. O sistema deverá manter a temperatura interna entre 20º e 25º C quando a temperatura
externa estiver acima desta marca;
3.10.3. Os componentes do sistema deverão ser facilmente acessíveis para realização de
manutenção e totalmente independentes do motorista.
3.11. CABINE:
3.11.1. Avançada ou semiavançada, integralmente em aço, original do fabricante;
3.11.2. Simples, para no mínimo 03 (três) pessoas;
3.11.3. Deverá ser considerada na parte frontal do painel, estrutura 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);
3.11.4. No painel do veículo deverá ser instalada uma luminária de leitura, fixada sobre o
mesmo, em iluminação em led de 1 (um) W, com potenciômetro que regulará sua intensidade.
3.11.5. Todos os bancos deverão ser revestidos com courvim automotivo, 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
partículas diversas, sendo que esta forração deverá ser facilmente removível, permitindo assim
sua retirada para higienização;
3.11.6. Todo o piso da cabine deverá receber carpete de PVC antiderrapante na cor preta e com
desenho semelhante ao “piso bus”;
3.11.7. Deverá possuir DVD player, com rádio AM/FM e com leitor de arquivos formato MP3
e entrada USB, ou equipamento multimídia, original de fábrica;
3.11.8. O volante deverá possuir regulagem pneumática de altura e profundidade, original do
fabricante;
3.11.9. O veículo deverá conter as ferramentas usuais e demais equipamentos exigidos pelo
Código Nacional de Trânsito;
3.11.10. Para-choque dianteiro na cor do veículo.
3.12. TANQUE DE COMBUSTÍVEL:
3.12.1. Original do fabricante ou fabricado em aço inox ou alumínio, com capacidade para no
mínimo 250 (duzentos e cinquenta) litros de combustível.
4. ESPECIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO:
4.1. QUADRO AUXILIAR:
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4.1.1. CARACTERÍSTICAS DO QUADRO AUXILIAR:
4.1.1.1. A viatura deverá receber um quadro auxiliar sob todo o implemento (tanque,
compartimento de bomba, e demais compartimentos), confeccionado em perfis de aço carbono
tipo viga "U” de 4”. para absorver movimentos de torção e flexão, com perfeita adequação a
superestrutura ao chassi, evitando a transferência de esforços gerados pelo chassi ao
equipamento de maneira incorreta ou vice-versa.
4.1.1.2. Deverá ser totalmente soldado através do processo elétrico tipo MIG (metal inert gas)
ou fixadas por meio de parafusos (sistema similar ao utilizado pelas montadoras de chassis);
4.1.1.3. O quadro auxiliar deverá ter fixação elástica e ou com talas parafusadas permitindo
movimentos oscilatórios do conjunto, deixando sua flexibilidade dentro de parâmetros nos
quais trincas e rachaduras não aconteçam devido a deformações excessivas;
4.1.1.4. A construção deverá obedecer às orientações técnicas e diretrizes recomendadas pelo
fabricante do veículo, o qual poderá a qualquer tempo ter a presença de representante técnico
solicitado para verificação desta etapa de montagem;
4.1.1.5. Após montagem, solda e jateamento até o grau Sa3, deixando a superfície com o
aspecto de metal branco, sendo que o quadro auxiliar deverá ser pintado com fundo tipo prímer
epóxi de ferro e duas demãos de tinta, cor preta, esmalte poliuretano catalisado.
4.2. TANQUE DE ÁGUA:
4.2.1. Formato tetraédrico do tipo autoportante construído em chapas de aço inoxidável tipo
AISI 316 e soldadas com dupla costura pelo processo MIG/MAG (metal inert gas, metal active
gas), dobradas a frio com cantos arredondados tendo em sua totalidade a espessura de 3/16” e
com capacidade volumétrica de 12.000 (doze mil) litros, sendo que na parte inferior traseira
deverá haver 02 (duas) conexões do tipo engate rápido com tampão de diâmetro de 65 (sessenta
e cinco) mm, com válvula de fechamento, direcionada para a parte traseira do veículo, a fim de
facilitar o acoplamento da mangueira de enchimento;
4.2.2. Localizado entre o compartimento de bomba e a traseira do veículo, envolvido pelas
estruturas dos compartimentos de materiais e carenagens;
4.2.3. O tanque deverá possuir vigamentos na parte inferior para distribuição uniforme das
cargas sobre o quadro auxiliar do chassi;
4.2.4. Fixação sobre coxins de borracha especialmente dimensionados de acordo com a carga
que irão receber, permitindo ao tanque receber e absorver sem danos os movimentos de torção
e flexão, observadas as normas contidas no manual do implementador do fabricante do veículo;
4.2.5. O tanque deverá possuir tampa removível de no mínimo 2/3 (dois terços) de seu tamanho
total permitindo fácil acesso a todos os compartimentos, sendo que esta tampa deverá ser
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flangeada ao tanque (parafusada com parafusos confeccionados em aço inoxidável) com junta
de vedação hermética de borracha sintética;
4.2.6. Paredes quebra – ondas, dividindo o tanque em seções de, no máximo, 500 (quinhentos)
litros (½ m³) no mesmo material e espessura do tanque, fixos, soldados ao tanque, de acordo
com a NBR 14.096/16, a fim de neutralizar os efeitos do balanço da carga líquida em condições
severas;
4.2.7. Deverá possuir um visor de nível de tanque de água com mangueira transparente;
4.2.8. Caixa antivórtice / dreno em aço inoxidável, espessura de 3/16”, soldada a parte inferior
do tanque, com saída para a bomba com tela inoxidável, espaço de 100 (cem) mm para a
decantação de detritos e dreno com Ø 65 (sessenta e cinco) mm com válvula de fechamento
tipo esfera ligada à caixa da decantação / antivórtice, junto à alimentação da bomba;
4.2.9. O tanque deverá ainda ser dotado dos seguintes acessórios:
4.2.9.1. Câmara de nível com 200 (duzentos) mm de altura e tampa móvel, que funcionará
como proteção contra sobre pressão de enchimento ou vácuo na descarga, com ladrão para
alívio de pressão com tubulação com Ø 102 (cento e dois) mm para derramar o excesso de água
atrás do rodado traseiro, atendendo ao item 7.3.2 da NBR 14096/16;
4.2.9.2. As tubulações deverão ser em aço inoxidável, com curvas e conexões devidamente
soldadas;
4.2.9.3. Linha de conexão para ligação tanque-bomba com Ø de 127 (cento e vinte e sete) mm,
com saída da caixa antivórtice, com união por mangote flexível e válvula de abertura tipo
borboleta de mesma medida;
4.2.9.4. 01(uma) conexão em aço inoxidável para ligação bomba-tanque com Ø de 40
(quarenta) mm com rosca fêmea de 11 FPP flangeada no tanque;
4.2.9.5. 01(um) bocal para abastecimento rápido, por gravidade, (na parte superior) com Ø de
152 (cento e cinquenta e dois) mm e tampa com fechamento hermético, além de mesa de
impacto em chapa de aço inoxidável com espessura mínima de 3/16”, na direção do bocal, para
neutralizar o impacto da água na hora do carregamento por gravidade;
4.2.9.6. Em ambas as laterais externas inferiores do tanque de água, deverá ser construído
suporte inteiriço, com sistema de travamento, para acondicionamento de 02 (dois) mangotes,
fornecidos pelo contratado, com Ø de 3”(três), ou diâmetro compatível com o Ø da introdução
principal recomendado pelo fabricante da bomba, e 3000 (três mil) mm de comprimento,
incluindo filtro de sucção com retenção, que sigam o item 7.6.2. da norma NBR 14.096/16
(certificação de mangueira de sucção e abastecimento).
4.3. TANQUE DE LGE:
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4.3.1. Deverá ser construído tanque de LGE, em aço inoxidável com capacidade de 200
(duzentos) litros;
4.3.2. O tanque de LGE deverá ser montado junto ao tanque de água, com formato retangular,
com construção independente ou incorporado ao tanque de água, não havendo comunicação
entre os reservatórios;
4.3.3. Será fabricado com chapa de aço inoxidável AISI 316 com espessura de 3,0 (três) mm;
4.3.4. Terá sua posição de acordo com a instalação do tanque de água, tampa de inspeção, com
válvula monobloco P.P. BSP 1” de diâmetro, corpo em latão e esfera em aço inoxidável AISI
304, para limpeza e suspiro de extravasamento para pressão e vácuo;
4.3.5. Deverá conter indicador de nível de LGE, através de marcador por mangueira, que
possibilite a identificação dos níveis mínimo, médio e máximo do tanque;
4.3.6. Deverá ser considerada, em todas as construções em aço inoxidável citadas na presente
especificação técnica, a classificação AISI 316.
4.4. COMPARTIMENTO DA BOMBA:
4.4.1. CARACTERISTICAS DO COMPARTIMENTO DA BOMBA:
4.4.1.1. Localizado entre a cabine e o tanque d’água, deverá estar à casa de bomba, com
tubulações, bomba de incêndio, sistema de escorva e demais acessórios pertinentes ao conjunto
de bomba;
4.4.1.2. O compartimento da bomba 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 03 (três) mm de espessura, soldados
eletricamente, evitando-se parafusos ou rebites sendo que estes perfis deverão possuir as
seguintes propriedades mecânicas:
4.4.1.2.1. Limite de resistência à tração igual a 290 (duzentos e noventa) Mpa(N/mm²);
4.4.1.2.2. Limite convencional de escoamento igual a 260 (duzentos e sessenta) Mpa (N/mm²);
4.4.1.2.3. Alongamento igual a 8 (oito) %;
4.4.1.2.4. Dureza em brinnel igual a 90 ( noventa);
4.4.1.2.5. Condutividade elétrica igual a 46 (quarenta e seis)%.
4.4.1.3.

Poderá ser utilizado pelos encarroçadores ligas apropriadas para o que se propõe,

porém, deverão apresentar, no momento da apresentação do projeto ao CBPMESP (constituindo
condição para o recebimento definitivo), laudo contendo todas as características de resistências
físicas e mecânicas, assinado por engenheiro habilitado e responsável pelo projeto, garantindo
assim a segurança necessária ao Corpo de Bombeiros para o emprego da viatura no
desenvolvimento do serviço;
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4.4.1.4. A casa de bomba deverá ter o máximo comprimento possível, altura igual à carroceria
e parcialmente fechada, por chapas de alumínio, para dificultar a entrada de impurezas. (vide
ilustrações abaixo);

Imagem ilustrativa lado esq.

Imagem ilustrativa lado dir.

4.4.1.5. A distância entre a cabine e casa de bomba deverá ser projetada de tal forma que
permita o espaçamento adequado à elevação da cabine;
4.4.1.6. O sentido de abertura das portas e outras características deverão ser apresentadas pela
licitante durante a execução do projeto;
4.4.1.7. A estrutura principal deverá ser constituída a partir dos perfis de alumínio estrutural
que deverão ser unidos entre si pelo sistema de soldagem MIG ou TIG propiciando alta
resistência mecânica e acabamento estético adequado ao conjunto;
4.4.1.8. Revestimento externo em chapa de alumínio lisa com 3,0 (três) mm de espessura;
4.4.1.9. Deverá possuir estribos (para acesso em todos os compartimentos superiores) seguindo
o alinhamento externo da carroceria, construído em chapas de alumínio tipo lavrado xadrez
antiderrapante de 3,0 (três) mm de espessura;
4.4.1.10. Sistema de chapeamento superior fixado por parafusos em aço inoxidável e sistema
de impermeabilização (precedida de escareamento na chapa), evitando a entrada d'água no
local, na lateral deverá ser fixado por rebites de alumínio;
4.4.1.11. Fixação elástica, parafusada (parafusos bicromatizados) sobre coxins de borracha;
4.4.1.12. O sistema de baterias do veículo deverá ser instalado abaixo da cabine, ou permanecer
na posição original, independentemente do modelo de veículo, de forma a não comprometer o
espaçamento do compartimento da bomba;
4.4.1.13. Na parte superior da superestrutura, devará ser instalada chapa de alumínio tipo
lavrado xadrez com espessura de 3,0 (três) mm para permitir o deslocamento humano;
4.4.1.14. Esta estrutura deverá possuir:
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4.4.1.14.1. Em seu lado esquerdo: painel de operação de bomba de incêndio, uma expedição e
uma introdução, armário superior para acondicionamento de materiais e fechamentos em chapas
de alumínio, de acordo com a ilustração supracitada;
4.4.1.14.2. Em seu lado direito: armário superior para acondicionamento de materiais,
fechamentos em chapas de alumínio e compartimento para acondicionamento de mangotinho,
de acordo com a ilustração supracitada.
4.5. COMPARTIMENTOS DE MATERIAIS:
4.5.1. Deverão ser montados 05 (cinco) compartimentos para acondicionamento de materiais,
sendo 02 (dois) em cada lateral da viatura e 01(um) acima da casa de bombas, como segue:
4.5.1.1. Os compartimentos das laterais deverão totalizar 04 (quatro) (dois de cada lado)
posicionados na parte inferior do tanque e construídos em perfis de alumínio extrudado
retangulares, de no mínimo, 03 (três) mm de espessura, com portas que possuirão fechadura e
02 (duas) dobradiças tipo piano em aço inoxidável em cada armário, conforme modelo abaixo;
4.5.1.1.1. Os compartimentos laterais serão destinados para a guarda de material de combate a
incêndio como mangueiras esguichos derivantes e algum outro material que se fizer necessário.

Modelo ilustrativo de layout armários inferiores
4.5.1.2. Deverá ser instalado 01 (um) armário superior na casa de bombas, aproveitando toda
a largura do chassi, contendo uma prateleira na horizontal para dividir o espaço interno, com
portas de acesso em ambas as laterais da viatura, para possibilitar armazenamento dos demais
materiais necessários para atendimento de ocorrências, conforme ilustração na página anterior;
4.5.2. Todas as portas dos compartimentos deverão ser construídas em chapa de alumínio com
espessura mínima de 03 (três) mm, e coladas sobre estrutura de perfis de alumínio estrutural,
com fechaduras e dobradiças únicas, do tipo piano, em aço inoxidável, com limitador de
abertura e fechaduras através de sistema amortecedor próprio de linha automotiva, contendo
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ainda fechadura e chave, permitindo a guarda segura dos materiais, instalados um de cada lado
sob o tanque;
4.5.3. Todos os compartimentos e gavetas deverão possuir piso em nível superior ao vão de
fechamento, fechados por porta, devendo possuir borrachas de alta resistência, em sistema fixo
a porta, para garantir um fechamento hermético;
4.5.4. Todos os compartimentos deverão ter iluminação interna em LED com interruptor liga
/ desliga, sensor de abertura de portas no painel do veículo e acendimento/desligamento
automáticos quando da abertura ou fechamento das portas;
4.5.5. Todos os compartimentos deverão ter perfeito isolamento e vedação contra entrada
d'água e poeira, bem como dreno, com tampa, para facilitar a limpeza interna do compartimento
e evitar que impurezas adentrem o mesmo;
4.5.6. Todas as chapas utilizadas para confecção da superestrutura e dos compartimentos, tanto
interna como externamente, deverão ser de no mínimo 03 (três) mm de espessura;
4.5.7. Todos os suportes de fixação de materiais e equipamentos deverão ser de aço inoxidável
ou alumínio;
4.5.8. Todos os compartimentos deverão receber pintura interna do tipo “bate pedra” na cor
cinza.
4.6. TRASEIRA DO VEÍCULO:
4.6.1. A traseira, junto ao para choque traseiro, deverá ser formada por uma plataforma com
máxima comprimento possível e largura da carroceria, revestida com chapa de alumínio
antiderrapante com espessura de 03 (três) milímetros;
4.6.2. Deverá possuir 01 (uma) escada fixa de acesso ao convés da viatura, construída em
perfis de alumínio cilíndrico polido ou aço inoxidável com diâmetro de no mínimo 1 1/4", com
degraus com sistema antiderrapante e com acabamento para evitar ferimentos nas mãos;
4.6.2.1. Deverá possuir distância máxima entre degraus de 300 (trezentos) mm, instalando-se
02 (dois) banzos com término em forma de “U” invertido com 300 (trezentos) mm de centro a
centro das barras sobre o convés, a fim de facilitar a subida e acesso ao convés, no qual não
serão aceitas escadas incompletas ou irregulares;
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Modelo de Layout da Traseira

4.6.3. Deverá possuir gancho de ancoragem tipo olhal para 6000 (seis mil) kg e com espessura
mínima 13 (treze) mm;
4.6.4. Deverá possuir abaixo do estribo traseiro, para-choque, com espessura mínima de 100
mm, afastado 80 (oitenta) mm do estribo, e a 400 (quatrocentos) mm do solo, fixado ao chassi
do veículo, com acionamento retrátil com uso de molas, conforme resolução nº 593/16;
4.6.5. Na traseira deverão ser instalados os suportes para um extintor de pó ABC de 12 (doze)
kg e um extintor de CO2 de 06 kg, fornecidos pelo contratado.
4.7. CONVÉS DO VEÍCULO:
4.7.1. O acesso ao convés será feito pela traseira da viatura através de uma escada de acesso,
facilitado por balaústres na parte superior da escada, conforme descrito neste termo;
4.7.1.1.

Os balaústres aplicados nesta escada deverão suportar uma carga projetada de 130

(cento e trinta) kg em qualquer ponto de sua estrutura, e deverão ser fixados através de parafusos
passantes, sendo vedado o uso de rebites para tal finalidade;
4.7.2. Deverá ser aplicado em todo convés pintura antiderrapante, do tipo “bate pedra”, para
facilitar o acesso e o trânsito seguro de bombeiros;
4.7.3. No centro do convés deverá ser construído compartimento tipo baú, em alumínio com
espessura de 03 (três) mm, para acondicionamento de materiais de sapa, em toda sua extensão;
4.7.4. Por toda extensão do convés deverá ser instalado gradil, com características de
resistência e composição similares à estrutura de escada de acesso a ele, com altura limitada
aos parâmetros legais existentes, com a finalidade de proteção dos bombeiros que transitarem
por ele e também para proteção durante o combate a incêndios em vegetação;
4.7.5. Comporá o convés canhão monitor, tanque de LGE, cujas características individuais
seguem em itens próprios no Termo de Referência.
4.8. PAINEL DE COMANDO:
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4.8.1.

Localizado do lado esquerdo da viatura, deverá ser feito em aço inoxidável ou

alumínio de, no mínimo 02 (dois) mm de espessura, possuir calha e iluminação em LED sobre
toda a largura, e deverá conter os seguintes instrumentos:
4.8.1.1.

Manômetro de 01 (um) a 28 (vinte e oito) kg/cm², com fundo branco e grafismo em

preto, Ø mínimo de 120 (cento e vinte) mm, em banho de glicerina para o sistema;
4.8.1.2. Vacuômetro de 00 (zero) a 76 (setenta e seis) cm/Hg, com fundo branco e grafismo em
preto, Ø mínimo de 120 (cento e vinte) mm em banho de glicerina;
4.8.1.3. Tacômetro de 300 (trezentos) a 3500 (três mil e quinhentos) RPM, com fundo branco
e grafismo em preto, Ø mínimo de 90 (noventa) mm;
4.8.1.4. Horímetro de 00 (zero) a 9.999 (nove mil, novecentos e noventa e nove) horas;
4.8.1.5. Lâmpada piloto - bomba de escorva ligada;
4.8.1.6. Visor de nível do tanque microprocessado em LED, com visibilidade de 180º (cento e
oitenta) mesmo à luz do sol, com dispositivo de segurança que alerta o operador quando o
agente extintor se aproxima da quantidade mínima (este nível não deverá possuir peças móveis
no interior do tanque), nível d’água eletrônico com pressostato;
4.8.1.7. 02 (dois) manômetros de 01 (um) a 28 (vinte e oito) kg/cm² em banho de glicerina,
individual para cada expedição, com fundo branco e grafismo em preto, Ø mínimo de 90
(noventa) mm, aferindo suas pressões;
4.8.2. Deverá possuir os seguintes comandos manuais (ou no próprio painel ou nos sistemas
na árvore hidráulica):
4.8.2.1. Alavanca de acionamento do mangotinho;
4.8.2.2. Alavanca de acionamento da válvula bomba/tanque;
4.8.2.3. Alavanca de acionamento da válvula tanque/bomba;
4.8.2.4. Alavanca de acionamento da bomba de escorva;
4.8.2.5. Alavancas de acionamento das expedições;
4.8.2.6. Alavancas de acionamento das introduções;
4.8.2.7. Alavanca de acionamento da escorva;
4.8.2.8. Interruptor de luz do painel;
4.8.2.9. Interruptor dos faroletes traseiros.
4.8.3. Deverá possuir iluminação com acionamento no painel de comando de bomba, que
proporcione total e perfeita iluminação da parte frontal do painel;
4.8.4. Todos os comandos deverão possuir identificação fixa no painel, no idioma português e
em material, comprovadamente, resistente a intempéries, através de adesivo plotado ou plaqueta
metálica com letras em baixo relevo;
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4.8.5. Internamente na cabina do veículo, deverá possuir luz piloto de cor verde com a
indicação “bomba engatada”;
4.8.6. Apenas serão admitidos dispositivos pneumáticos se concomitantes com acionamento
manual;
4.8.7. Todos os botões e disjuntores do painel deverão conter sistema de isolamento contra
umidade e poeira com classificação IP (Ingress Protection) 65, conforme regulamentação da
classificação NEMA IEC 60529.
4.9. CANHÃO MONITOR DO CONVÉS:
4.9.1. O convés deverá compor 01 (um) canhão com esguicho regulável instalado no ponto
mais alto, sobre o compartimento da bomba de incêndio de forma fixa, permitindo amplas
condições de manobras pelo operador ao nível do piso superior e à sua volta;
4.9.2. Deverá ser escamoteável e possuir travas de segurança que permitam fixá-lo em qualquer
posição escolhida tanto no plano horizontal como no plano vertical;
4.9.3. Sua construção deverá ser de corpo tubular em ferro nodular GGG40 tratado e revestido,
juntas rotativas de bronze com vedação por anéis o’rings comerciais de fácil manutenção;
4.9.4. Seus comandos deverão ser manuais, simples e seguros, com alavancas e manoplas
adequadamente posicionadas para movimentos horizontais, verticais, freios de posição e
esguicho;
4.9.5. Deverá dispor de válvula de alimentação exclusiva, Ø 2 ½", para regulagens e/ou
interrupção do fluxo de bombeamento de comando manual e ao alcance do operador do canhão;
4.9.6. Sua altura máxima do piso do convés ao centro do esguicho do canhão estando este
posicionado à 90º (noventa) deverá ser de 900 (novecentos) mm;
4.9.7. Sua altura máxima deverá obedecer os padrões legais vigentes, objetivando evitar seu
contato com fiação elétrica ao transitar em vias urbanas;
4.9.8. O esguicho deverá proporcionar as seguintes vantagens:
4.9.8.1. Permitir regulagens de configurações de jato pleno a neblinado sem alterar a vazão
pré-estabelecida pelo operador;
4.9.8.2. Permitir pré-determinar a vazão de trabalho, possuindo 02 (duas) regulagens, 300
(trezentos) e 500 (quinhentos) GPM, otimizando à operação;
4.9.8.3. As regulagens acima deverão ser executadas sem a necessidade de interrupção do fluxo
de bombeamento;
4.9.8.4. Dispor de sistema de limpeza rápida para casos de entupimentos por folhas, ramos e
outros detritos;
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4.9.8.5. O esguicho deverá ser construído em alumínio SAE 323 e dispor de vedação de pressão
em anéis o’ring e raspadores de borracha que evitam entrada de pó, terra, etc, sendo que
externamente deverá apresentar acabamento polido (brilhante);
4.9.9. Desempenho:
4.9.9.1. Vazão nominal/máxima: 1330 (mil trezentos e trinta) l/min a 175 (cento e setenta e
cinco) GPM;
4.9.9.2. Posicionamentos do canhão: horizontal livre de 360º (trezentos e sessenta) e vertical,
sendo de 75º (setenta e cinco) para cima e 60º (sessenta) para baixo em relação do plano
horizontal;
4.9.9.3. Configurações de jato do esguicho: regulável de jato pleno (sólido) à neblinado
(névoa) sem necessidade de interrupção de fluxo de bombeamento;
4.9.10. Deverá ser confeccionado um guarda corpo ao redor do esguicho monitor com 1000
(mil) mm de altura, com chapa de aço carbono, pintada em vermelho (seguindo a padronização
de cor da viatura), a fim de manter a segurança do operador com o veículo em deslocamento;
4.9.11. O guarda corpo deverá ter formato cilíndrico com raio de 600 (seiscentos) mm e deverá
ter uma abertura de 500 (quinhentos) mm onde permita a passagem do operador;
4.9.12. A altura do guarda corpo deverá obedecer a altura limitada aos parâmetros legais
existentes, de forma que se harmonize com o gradil de proteção que será construída ao longo
de toda a superfície do tanque.
4.10.

CARRETEL DE MANGOTINHO:

4.10.1. Deverá ser instalado 02 (dois) mangotinhos, sendo um de cada lado da carroceria, com
alcance do operador ao nível de solo;
4.10.2. Deverá proporcionar desempenhos de vazão de até 250 (duzentos e cinquenta) LPM;
4.10.3. Configuração do carretel:
4.10.3.1. Reforçado, de alimentação axial com junta giratória em aço tratado, com pista de
rolamento e vedação por anéis o’rings;
4.10.3.2. Dotado de corpo construído em aço tratado, composto de perfilados e tubos
apropriados;
4.10.3.3. Possuir recolhimento automático (elétrico) com o carretel em alimentação axial,
corpo e base de fixação em aço inoxidável, guarnições laterais em alumínio fundido, dispositivo
de segurança com freio de posição do tipo mola de pressão regulável, para evitar o
desenrolamento;
4.10.3.4. Deverá propiciar o recolhimento manual no caso de um pane do sistema elétrico do
mangotinho;
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4.10.4. Mangotinho: Diâmetro 1" com comprimento 50 (cinquenta) metros, em borracha semirígida resistente à pressão de trabalho de até 300 (trezentos) psi com terminais tipo espigão de
abraçadeiras reforçadas;
4.10.5. Empatamento em aço bicromatizado reutilizável, junta giratória; corpo em bronze; 02
(dois) mancais de escorregamento;
4.10.6. Esguicho em liga de alumínio, de vazão constante, Ø de 1”, regulável para jato sólido
e neblina, com bloqueio total, conectado na extremidade do mangotinho.
4.11.

BOMBA DE INCÊNDIO:

4.11.1. Deverá ser do tipo “centrífuga”;
4.11.2. Certificada nos padrões de construção e desempenho em conformidade com a NBR
14096/16 ou NFPA 1901/16;
4.11.3. Deverá possuir vazão nominal mínima de 350 (trezentos e cinquenta) GPM a 10,5 (dez
e meio) Kg/cm² (150 PSI);
4.11.4. Construção com rotor em bronze, corpo da bomba em ferro fundido modular, eixo
propulsor em aço cromo-níquel, revestido com cromo duro; difusor em ferro fundido nodular,
rolamentos duplos de lubrificação permanente e totalmente isolados da água por meio de
retentores adequados e com vedação por meio de selo mecânico;
4.11.5. Acionamento deverá ser via tomada de força do veículo, sendo seu engate realizado por
sistema pneumático, comandado da cabina pelo motorista, possuindo sinalização por lâmpada
piloto no painel de acionamento;
4.11.6. Deverá possuir proteção contra o acionamento da bomba de incêndio involuntariamente,
sendo o botão de acionamento do engate da bomba, localizado na cabine do veículo, protegido
contrachoque mecânico acidental através de um sistema de travamento do referido botão;
4.11.7. A bomba deverá estar localizada sobre o chassi, entre a cabine e o tanque de água sem
interferir nas longarinas, dispondo de anéis de desgaste em bronze, facilmente substituíveis;
4.11.8. Deverá possuir capacidade para succionar água de uma altura mínima de 03 (três)
metros entre o centro da bomba e a linha d'água, utilizando mangote de Ø 4” x 06 (seis) metros
de comprimento;
4.11.9. Deverá possuir um sistema de acionamento manual a ser utilizado no caso de falha do
sistema pneumático;
4.11.10. Deverá possuir válvula de alívio de pressão, controle e ajuste no painel de comando;
4.11.11. Deverá possibilitar sua utilização com o veículo em movimento, jogando água
simultaneamente por todas as saídas.
4.12.

SISTEMA DE ESCORVA:
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4.12.1. Construído para possibilitar o escorvamento e alimentação da bomba de incêndio
através de níveis inferiores de abastecimento d’água como mananciais e tanques de solo,
piscinas etc.;
4.12.1.1. Este processo se dará pelo arraste e eliminação do ar e a consequente geração de vácuo
na tubulação e nos mangotes de sucção na intensidade mínima de 537 (quinhentos e trinta e
sete) mm, (22”) de coluna de mercúrio (Hg) de vácuo em uma altitude de até 610 (seiscentos e
dez) m acima do nível do mar conforme especificado pela norma brasileira NBR 14.096/16 da
ABNT e tabelas contidas na norma NFPA 1901/16;
4.12.2. A escorva deverá ser obtida através de uma bomba de deslocamento positivo com rotor
de palhetas, acionada por motor de partida elétrica de 12 (doze) ou 24(vinte e quatro) V com
potência mínima de 2,0 (dois) cv;
4.12.3. Deverá ter capacidade para succionar água de uma altura mínima de 03 (três) metros
entre o centro da bomba e a linha d'água, utilizando 02 mangotes de 03 (três) metros de
comprimento;
4.12.4. A bomba de vácuo deverá ter o corpo, o eixo e o rotor em materiais adequados e a prova
de corrosão;
4.12.5. O acionamento da bomba deverá ser feito através de escorva pneumática;
4.12.6. O sistema deverá ser isento de óleo lubrificante para a realização do escorvamento;
4.12.7. O vencedor proponente deverá fornecer o desenho e fluxograma de funcionamento
deste sistema.
4.13.

SISTEMA HIDRÁULICO:

4.13.1. Deverá possuir:
4.13.1.1. Do lado esquerdo (ao lado do painel de comando):
4.13.1.1.1. Uma expedição de 2 ½”, com válvula de fechamento e engate Storz, com tampa
cromada presa ao tanque por cabo de aço;
4.13.1.1.2. Uma admissão (sucção auxiliar) de 2 ½” com válvula de fechamento e engate Storz,
com tampa cromada presa ao tanque por cabo de aço;
4.13.1.1.3. Uma admissão principal de 3”, para sucção manancial-bomba, de acoplamento
rápido;
4.13.1.1.3.1. Possuirá uma sucção do tanque com válvula borboleta atuada de Ø 4” e tela
protetora em alumínio instalada na caixa de dreno, removível e compatibilidade com o mangote
que será fornecido.
4.13.1.2. Do lado direito (ao lado do compartimento de mangotinho):
4.13.1.2.1. Uma expedição de 2 ½”, com válvula de fechamento e engate storz, com tampa
cromada presa ao tanque por cabo de aço;
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4.13.1.2.2. Uma admissão (sucção auxiliar) de 2 ½” com válvula de fechamento e engate storz,
com tampa cromada presa ao tanque por cabo de aço;
4.13.1.2.3. Uma admissão principal de 3”(três), para sucção manancial-bomba, de acoplamento
rápido.
4.13.1.2.3.1. Possuirá uma sucção do tanque com válvula borboleta atuada de Ø 4” (quatro) e
tela protetora em alumínio instalada na caixa de dreno, removível e compatibilidade com o
mangote que será fornecido.
4.13.1.3. Na traseira:
4.13.1.3.1. Uma introdução com Ø 65 (sessenta e cinco) mm destinadas ao abastecimento na
parte traseira do veículo, com válvula de fechamento e engate storz, com tampa cromada presa
ao tanque por cabo de aço, localizada na parte inferior do tanque, de forma a facilitar o operador,
no nível do solo, para que abasteça a viatura;
4.13.1.3.2. Uma expedição para o canhão auxiliar localizado na traseira do veículo, parte
superior do tanque, com válvula manual monobloco;
4.13.1.4. As admissões e expedições localizadas nas laterais da viatura deverão estar em altura
que permita o manuseio e instalação dos mangotes e mangueiras considerando as condições
ótimas de ergonomia;
4.13.1.5. As tubulações deverão ser construídas em tubos de aço inoxidável e conexões no
mesmo material, pressão de trabalho de 22 (vinte e dois) Kgf/cm;
4.13.1.6. As válvulas de fechamento deverão ser tripartidas de esfera com vedação em teflon,
acionamento a ¼ de volta, passagem integral e compacta, todas com o mesmo sentido de
fechamento e em aço inoxidável;
4.13.1.7. As mangueiras deverão ser de borracha, do tipo alta pressão (resistência mínima de
400 bar), compatível com a bomba de incêndio, assim como possuir empates metálicos
rosqueados;
4.13.1.8. A válvula “bomba para tanque” e as válvulas das expedições deverão ter seu
acionamento manual através de sistema mecânico ou elétrico;
4.13.1.9. A distância existente entre as expedições deverá ser suficiente para o acoplamento de
um divisor;
4.13.1.10. Além do supracitado, a viatura deverá contar também com:
4.13.1.10.1. 01 (uma) expedição destinada ao canhão monitor que deverá ser instalado no
convés da viatura com válvula de fechamento;
4.13.1.10.2. 02 (dois) dispersadores inferiores laterais para lavagem de pista e proteção da
viatura, provida de uma válvula de acionamento pneumático, localizados em ambos os lados da
viatura, que deverão possibilitar aspersão de água através de “bicos-de-pato” laterais;
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4.13.1.10.2.1. Deverão possuir válvulas independentes e comandadas eletro pneumaticamente
pelo operador a nível da cabine com tubulação derivada do tubo de recalque principal com
tubos, conexões, válvulas de diâmetro 2" (duas) e “bico-de-pato” em alumínio fundido de 2"
(duas);
4.13.1.10.3. 01 (um) retorno bomba-tanque para operações de auto-carregamento ou
recirculação, Ø2" (duas) com válvula de 2" (duas) e mangote de dilatação;
4.13.1.10.4. 01 (uma) expedição para o carretel de mangotinho com válvula monobloco de
1”(uma);
4.13.1.11. As tubulações deverão ser construídas em tubos de aço inoxidável e conexões no
mesmo material, pressão limite de trabalho de 22 (vinte e dois) Kgf/cm², válvulas com vedação
em teflon, acionamento a 1/4 (um quarto) de volta, passagem integral e compacta, todas com o
mesmo sentido de fechamento, para cima “aberta” e para baixo “fechadas”;
4.13.2. Todas as válvulas deverão possuir identificação fixa do sentido de abertura e
fechamento, no idioma português e em material, comprovadamente, resistente a intempéries,
através de adesivo plotado ou plaqueta metálica com letras em baixo relevo.
4.14.

SISTEMA DOSADOR DE ESPUMA:

4.14.1. Este sistema tem como finalidade fazer a dosagem do LGE (líquido gerador de espuma),
na água bombeada, para gerar de espuma como agente extintor;
4.14.2. Sua dosagem deverá ser na faixa de 3% (três) a 6% (seis) de acordo com a vazão da
bomba;
4.14.3. A montagem do sistema deverá ser integrada com o sistema hidráulico do caminhão de
combate a incêndio, dentro da casa de bomba, captando o LGE estocado no tanque de LGE e
dosado na tubulação de expedição de água, na sucção da bomba;
4.14.4. Deverá ser composto de um edutor tipo venturi fabricado em bronze, válvulas de
bloqueio, flexíveis de PVC, válvulas de retenção, tubulações de aço inox, e de uma válvula
dosadora instalada no painel do caminhão de combate a incêndio juntamente com os demais
comandos;
4.14.5. O sistema deverá ter uma tomada de 1”(uma), no painel lateral para permitir a sucção
de LGE diretamente de bombonas, além do tanque do caminhão.
4.15.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

4.15.1. Tensão 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro) VCC;
4.15.2. Deverá ser instalada:
4.15.2.1. Chave geral aplicada a todos os circuitos elétricos relativos à implementação dos
equipamentos de combate a incêndio e a carroceria, dimensionados de acordo com a carga
máxima calculada;
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4.15.2.2. Caixa de distribuição contendo fusíveis em todos os circuitos, dimensionados de
acordo com a carga, posicionada logo atrás do painel de bomba, em local de fácil acesso, e
respectivo mapa de aplicação para a sua manutenção;
4.15.2.3. Bateria instalada em local de fácil acesso e alternador de potência compatível para
corrente de 90 (noventa) A ou superior, e ainda compatível com os sistemas elétricos instalados;
4.15.2.4. Bateria de apoio, no mínimo do mesmo tamanho e capacidade da existente, para que
a carga elétrica e os dispositivos de iluminação possam ser utilizados por maior tempo, devendo
todas as luminárias e cargas elétricas acrescidas pelo encarroçamento, serem instaladas somente
sobre essa bateria auxiliar;
4.15.3. O sistema de baterias do veículo deverá ser instalado abaixo da cabine, independente do
modelo de chassi, de forma a não comprometer o espaçamento da casa de bomba;
4.15.4. Todos os conduítes e fiações deverão ser fixados por cintas e fixadores plásticos
resistentes pra evitar movimentos que possam resultar em atritos e danos;
4.15.5. Todos os componentes elétricos, terminais e pontos deverão possuir uma alça de fio
de 100 (cem) mm para possibilitar pelo menos duas substituições dos terminais da fiação;
4.15.6. As emendas deverão atender as normas SAE J163, J561 e J928, sendo que a fiação
entre o veículo e o implemento deverá ser conectada através de conector próprio;
4.15.7.

Todos os compartimentos deverão possuir iluminação específica com luminárias

individuais em LED para cada divisão, acionadas manualmente ou por sensor fim de curso, de
fácil manutenção e operação.
4.16.

FIAÇÃO ELÉTRICA:

4.16.1. Os cabos deverão ser de cobre torcido ou condutores de liga de cobre, de uma bitola
capaz de conduzir 125 (cento e vinte e cinco) % da corrente máxima para a qual o circuito está
protegido;
4.16.2. Quedas de voltagem em toda a fiação, desde a fonte de força até o ponto de consumo,
não poderão exceder a 10 (dez)%;
4.16.3. A fiação deverá estar protegida contra água, intempéries e sujeira por blindagem tipo
espaguete, pontas estanhadas e conectores da linha automotiva com fiação em conformidade às
exigências contidas na norma SAE J1292, e com isolamento em polietileno transversal de
acordo com a norma SAE J1127 e J1128;
4.16.4. Poderão ser usados cabos multicondutores ou de fita desde que não sejam dispostos sob
locais sujeitos a altas temperaturas geradas pelo motor e sistema de escapamento de gases;
4.16.5. A fiação deverá ter códigos permanentes de cores ou ter identificação com
números/letras de fácil leitura disposta em conduítes com resistência à alta temperatura;
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4.16.6. Todas as aberturas na viatura deverão ser adequadamente calafetadas para passar a
fiação de acordo com a norma SAE 1292;
4.16.7. O conjunto de fiação, incluindo terra, dispositivos, chaves, saídas, disjuntores e demais
dispositivos similares deverão ter capacidade superior à carga exigida pelo sistema em pleno
funcionamento;
4.16.8. Todos os circuitos elétricos deverão ser protegidos por dispositivos eletrônicos de
proteção à corrente que atendam à norma SAE J553 (disjuntores automáticos de rearmação), e
deverão ser facilmente acessíveis;
4.16.9. Demais parâmetros sobre chicotes e instalações elétricas:
4.16.9.1. A cobertura deverá ter resistência para suportar um serviço contínuo mínimo a 90° C
(194° F) exceto quando regras de engenharia possuam considerações especiais para cabos
isoladores expostos a temperaturas mais altas;
4.16.9.2. Todas as conexões da fiação e os pontos terminais deverão usar método que
proporcione uma conexão mecânica e elétrica correta e deverão ser instalados de acordo com
as instruções do fabricante;
4.16.9.3. Não será permitida a instalação de fios e cabos em locais de movimentação ou sujeito
a cortes;
4.16.9.4. Toda a fiação deverá ser fixada de forma a evitar dano causado por atrito e deverá
estar protegida de contaminadores líquidos ou outros fatores ambientais;
4.16.9.5. A fiação deverá ser identificada de maneira única, a cada 600 (seiscentos) mm, por
um código de cor ou uma marcação permanente com um código de função do circuito;
4.16.9.6. A identificação da fiação deverá ter como referência todo o sistema do projeto;
4.16.9.7. Os circuitos deverão estar providos com dispositivos protetores, de baixa voltagem,
apropriadamente calculada contra sobrecarga;
4.16.9.8. Deverão estar separados por uma distância mínima de 305 (trezentos e cinco) mm a
partir da tubulação de exaustão ou protegidos a partir de tal tubulação;
4.16.9.9. Deverão estar separados de linhas de combustível por uma distância mínima de 152
(cento e vinte e cinco) mm;
4.16.9.10. A instalação deverá permitir a “flexibilidade” entre os cabos, a carroceria e outras
áreas ou equipamentos cujos movimentos exerçam pressão sobre a fiação;
4.16.9.11. Todas as caixas de passagem ou de fusíveis deverão estar acessíveis com o uso de
simples ferramentas manuais e não deverão ser instaladas atrás de painéis soldados;
4.16.9.12. Todos os interruptores deverão possuir identificação no idioma português e em
material, comprovadamente, resistente a intempéries, através de adesivo plotado ou plaqueta
metálica com letras em baixo relevo;
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4.16.9.13. Os encaixes exteriores das lâmpadas, chaves, dispositivos eletrônicos e peças fixas
deverão ser à prova de corrosão e de intempéries;
4.16.9.14. Toda a fiação será do tipo antichama com excepcionais características quanto a não
propagação e auto extinção do fogo, trabalhando em temperaturas máximas, em serviço
contínuo a 70º C, sobrecarga a 100º C e curto-circuito a 160º C estando em conformidade com
todas as exigências da norma SAE J1291;
4.16.9.15. Deverá suportar variações de temperatura sem prejudicar o funcionamento e possuir
isolamento de polietileno transversal de acordo com a norma SAE J1127 e J1128;
4.16.9.16. A fiação deverá ser instalada em conduítes, eletrodutos corrugados, fixados ao
compartimento por presilhas de metal isoladas ou material plástico de alta resistência;
4.16.9.17. Deverá ser de alta resistência (padrão automotivo) a fim de evitar ferrugem e
movimentos que possam resultar em atritos, apertos, protuberâncias e danos.
4.17.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO:

4.17.1. 01 (um) filete em LED com dispositivo de acendimento manual no painel de comando
do compartimento de bomba;
4.17.2. 02 (dois) faroletes de LED, em aço, material equivalente ou plástico rígido, com
pintura eletrostática na cor preta dirigíveis, resistente a intempéries na parte superior traseira da
carroceria e 02 (dois) faroletes na parte superior dianteira da carroceria com as mesmas
características, sendo todos em suportes próprios, com a finalidade de proporcionar iluminação
extra nos trabalhos em locais de ocorrência;
4.17.3. Na traseira da viatura, deverão ser instalados 02 (dois) sinalizadores rotativos, com
formato redondo, na cor vermelha, com diodos emissores de luz (led) de alta potência (01W),
sendo um de cada lado, na parte superior da viatura, com tela de proteção.
4.17.4. BARRA SINALIZADORA:
4.17.4.1. Poderá ser desenho modular com lentes inteiriças e intercambiáveis, sendo uma de
cada lado do sinalizador e módulo central, se linear, ou em lente inteiriça, peça única, sem
divisão em módulos, se o seu formato for à forma de arco ou asa;
4.17.4.2. Deverá ocupar mais de 90% (noventa) da largura do teto do veículo e não poderá
ultrapassar sua dimensão máxima, sendo analisado o modelo/tipo para o alinhamento com a
coluna “B” ou fixado em outra parte da estrutura, devendo possuir perfil delgado de baixa
resistência aerodinâmica;
4.17.4.3. Base de alumínio extrudado ou ABS, pintada, anticorrosiva e totalmente reforçada
com lentes de policarbonato, na cor cristal (caso os led’s sejam vermelhos) ou vermelha (caso
os led’s sejam brancos), lentes colimadoras difusoras em plástico de engenharia, com resistência
automotiva e alta visibilidade;
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4.17.4.4. Efetiva iluminação de advertência desobstruída em 360º (trezentos e sessenta),
composta por módulos intercambiáveis entre si, de modo a possibilitar a manutenção do módulo
quando danificado, possibilitando máxima eficiência nos ângulos críticos de 45º (quarenta e
cinco) e 90º (noventa), sem que haja pontos cegos de luminosidade, composta por no mínimo
56 (cinquenta e seis) LED de alto desempenho (01 W) distribuídos equitativamente em, no
mínimo 14 (quatorze) módulos, posicionados por toda a extensão da barra;
4.17.4.5. Alimentação compatível com a voltagem do veículo e intensidade luminosa não
inferior a 500 (quinhentas) candelas, sendo comprovado por meio de laudo técnico, teste
SAEJ595- Classe 1/ RED, no ponto HV, sendo aceita perda máxima de intensidade de até 10
(dez)% após 30 (trinta) minutos;
4.17.4.6. O sistema deverá dispor de sensor de baixa voltagem, para impedir o funcionamento
do sinalizador quando a bateria estiver com capacidade mínima (10,8V), de forma a permitir a
partida no motor, possuindo ainda luz de LED indicadora do estado da bateria (com tons verde,
amarelo e vermelho);
4.17.4.7. O consumo máximo de energia, com todo o sistema luminoso acionado não poderá
exceder 07 (sete) A;
4.17.4.8. Possuir proteções contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e
transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder os limites que
coloquem em risco a segurança do equipamento;
4.17.4.9. A barra sinalizadora principal será acionada por meio de botões posicionados
juntamente aos do sistema de iluminação em um painel único que deverá ser instalado no
console da cabine;
4.17.4.10. A empresa contratada deverá apresentar laudo emitido por entidade acreditada, que
comprove que o sinalizador luminoso atende as normas SAEJ575 e SAEJ595 da SAE (Society
of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira,
corrosão, deformação, resistência química e fotometria(Classe1-vermelho/azul).
4.18.

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL:

4.18.1.

Na dianteira, iluminação original do veículo, na traseira duas lanternas com funções

conforme exigências do Código de Trânsito Brasileiro;
4.18.2. FARÓIS AUXILIARES: instalação de 02 (dois) faróis auxiliares direcionáveis, Ø de
102 (cento e dois) mm e corpo em aço inoxidável ou material equivalente, na parte superior
traseira, em suportes próprios, com a finalidade de proporcionar iluminação extra nos trabalhos
em locais de ocorrência;
4.18.3. ADVERTÊNCIA LUMINOSA EM NÍVEL INFERIOR DIANTEIRO:
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4.18.3.1. Deverão ser instaladas luzes de advertência localizadas na parte frontal do veículo, de
cor branca, em altura entre 800 (oitocentos) mm e 1.100 (um mil e cem) mm objetivando
alcançar a linha de retrovisores dos veículos menores (veículos de passeio), em LED de alto
desempenho (01 W), instaladas na grade dianteira.
4.18.4. ADVERTÊNCIA EM CRUZAMENTOS E INTERSECÇÕES:
4.18.4.1. Deverão ser instaladas luzes de advertência localizadas nas laterais do veículo, à frente
ou acima do meio das rodas dianteiras, em altura entre 800 (oitocentos) e 1.100 (um mil e cem)
mm, de cor vermelha, em LED de alto desempenho (01 W), objetivando indicar a passagem em
cruzamentos e intersecções.
4.19.

PINTURA:

4.19.1. A cabine deverá ser pintada antes da instalação dos acessórios de vidro e de todos os
outros acabamentos da cabine para garantir uma cobertura completa da pintura e o máximo de
proteção contra corrosão em todas as superfícies metálicas;
4.19.2. Deverão ser observados os cuidados e recomendações em todas as etapas, desde a
preparação da superfície (limpeza, aplicação de primilímetro, tinta de fundo) até a pintura final
de acabamento;
4.19.3. Todas as superfícies de metal em toda a cabine deverão ser lixadas para remover
qualquer oxidação de superfície ou detritos de superfície que possam impedir a aderência da
tinta;
4.19.4. Uma vez que a superfície for lixada, o primer de alta qualidade deverá ser aplicado;
4.19.5. Após a aplicação dos enchimentos do corpo e sua preparação, a cabine deverá ser
preparada com um revestimento projetado para resistência à corrosão e aderência da tinta de
superfície;
4.19.6. O veículo inteiro deverá então ser revestido com um agente sólido ou epóxi
intermediário que é projetado para preencher quaisquer defeitos superficiais menores e fornecer
uma ligação adesiva entre o primer e a tinta e melhorar a retenção de cor e brilho da cor;
4.19.7. O veículo deverá ser pintado com um sistema tipo uretano acrílico projetado para reter
cor e resistir à chuva ácida e à maioria dos produtos químicos atmosféricos encontrados no local
do incêndio ou na cena de emergência;
4.19.8. Deverá ser encaminhado layout da adesivagem para aprovação da comissão designada
do Corpo de Bombeiros;
4.19.9. Em hipótese alguma será aceita pintura com ondulações, escorrimentos ou rugosidades;
4.19.10. O acabamento das partes metálicas deverá estar de acordo com o item 8.3. da NBR
14096/16;

25

4.19.11. As superfícies de alumínio deverão ser submetidas a processo de limpeza química,
sendo que o alumínio que fizer parte do visual externo deverá ser anodizado.
4.19.12. PROCEDIMENTOS PARA PINTURA:
4.19.12.1. A cabine deverá ser pintada com tinta automotiva comercialmente disponível de alta
qualidade;
4.19.12.2. A cabine e o chassi deverão estar cobertos por uma garantia limitada de pintura válida
por 10 (dez) anos a partir da data do recebimento definitivo;
4.19.12.3. As superfícies internas visíveis da estrutura da cabine deverão ser pintadas ou
revestidas com um revestimento automotivo comercialmente disponível de alta qualidade, com
cor correspondente às coberturas internas do revestimento;
4.19.12.4. As bordas do chassi deverão ser pintadas com tinta esmalte poliuretano PPG. da
mesma cor do chassi;
4.19.12.5. Os padrões de cor e respectivos códigos aceitos pelo Corpo de Bombeiros são os
seguintes:
4.19.12.5.1. Vermelho bonanza GM 1980, código para referência, em poliuretano, fabricante
PPG, PE 15510-55510;
4.19.12.5.2. Vermelho candy aple red, código para referência, em poliuretano, fabricante PPG,
1052 PE 11052060;
4.19.12.5.3. Vermelho alpine, código para referência, em poliuretano, fabricante BASF, MS
691125;
4.19.12.5.4. Vermelho bari, código para referência, em poliuretano, fabricante DUPONT, M
3023;
4.19.12.5.5. Vermelho pepper, código para referência, em poliuretano, fabricante PPG 4154;
4.19.12.5.6. Vermelho tornado, código para referência, em poliuretano PPG LY3D;
4.19.12.5.7. Vermelho cherry red, código para referência, em poliuretano, fabricante
GLASURIT, SAA 6030;
4.19.13. Todo o serviço de pintura deverá necessariamente ser executado em estufa com
instalações técnicas adequadas ao serviço, não sujeitando a contaminação por partículas
diversas;
4.19.14. Todas as superfícies sujeitas à corrosão deverão receber tratamento e pintura
antiferruginosa;
4.19.14.1. O veículo deverá também ser entregue devidamente adesivado em vinil refletivo de
alto desempenho, de acordo com a padronização visual do Corpo de Bombeiros da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, conforme orientação e prévia aprovação do desenho;
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4.19.14.2. A traseira do veículo deverá ser entregue devidamente adesivada em vinil refletivo
de alto desempenho, seguindo os seguintes requisitos:
4.19.14.2.1.

Alta resistência mecânica. Adesivo não utilizado para impressão;

4.19.14.2.2.

Espessura da cola: 0,035mm;

4.19.14.2.3.

Papel de release: 125g/m²;

4.19.14.2.4.

Tipo do adesivo: Adesivo sensível à pressão;

4.19.14.2.5.

Resistência do adesivo: sob condições de 0.8kg, 5min, comprimento total: 10 cm

a região de deslocamento é < 2 cm;
4.19.14.2.6.

Temperatura de aplicação: -20℃ até 60℃;

4.19.14.2.7.

Refletividade da cor:

4.19.14.2.8.

Coeficiente de reflexividade:

4.19.14.2.9.

Modelo de grafismo desejado:

.
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4.20. TELECOMUNICAÇÕES
4.20.1. O Termo de referência Nº CCB-004/500/18 constitui apêndice deste termo de referência
e elenca todas as exigências, conceitos e aplicações pertinentes à preparação para futura
instalação dos equipamentos de telecomunicação no veículo.
5. DIVERSOS:
5.1.1. O veículo deverá ser construído levando-se em conta a distribuição de carga a ser
transportada e as condições gerais de serviços que será submetido, sempre em conformidade
com o preconizado por seu fabricante;
5.1.2. Todos os controles de luz e elementos de operação deverão ser identificados por placa
de identificação no idioma português e impressos em adesivo de alta resistência ou em plaquetas
de alumínio, com inscrições em língua portuguesa; os localizados no painel da cabine do
veículo deverão possuir iluminação incorporada a iluminação original, para facilitar a
identificação e manuseio;
5.1.3. A implementação compreenderá ainda os seguintes acessórios e materiais:
5.1.3.1. Suportes para todos os equipamentos que serão acondicionados na viatura, em aço
inoxidável ou alumínio, projetados de acordo com a forma dos equipamentos;
5.1.3.2. Todos os compartimentos e gavetas, fechados por portas com fechaduras e chaves,
deverão possuir borrachas de alta resistência, em sistema embutido, não aparente, para garantir
um fechamento hermético e evitar que as borrachas sejam arrancadas com o manuseio do
material;
5.1.3.3. O escapamento do veículo deverá ser voltado para o lado oposto ao painel de comando
e com terminal cromado;
5.1.4. Protetores laterais originais do fabricante do veículo;
5.1.5. Grade dianteira do tipo quebra mato para proteção frontal da viatura, constituída em aço
carbono, com tubos de diâmetro mínimo de 50 (cinquenta) mm e chapas de no mínimo 02 (dois)
mm de espessura, que envolvam toda a parte frontal do veículo, englobando os faróis, grade
dianteira original do veículo de acesso aos sistemas do arrefecimento, devendo a estrutura de
proteção se estender até proximo do limite do parabrisa;
5.1.6. Para-lamas traseiros tipo envelope construídos em polietileno preto, completos com
suportes duplos em aço tratado sendo um par para cada eixo traseiro;
5.1.7. Para-barros traseiros, em borracha sintética;
5.1.7.1. O trabalho final de implementação deverá atender, no aspecto de apresentação visual,
o layout padrão fornecido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
5.1.8. Os materiais a serem fornecidos pela contratada serão:
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5.1.8.1. 02 (dois) mangotes de sucção com Ø de 3” e 3000 (três mil) mm de comprimento;
5.1.8.2. 01 (um) ralo de fundo para engate aos mangotes nas operações de sucção;
5.1.8.3. 01 (um) extintor de incêndio com carga de pó ABC de 12 (doze) kg e suporte;
5.1.8.4. 01 (um) extintor de incêndio com carga de CO² de 06 (seis) kg e suporte;
5.1.8.5. 02 (dois) calços metálicos para utilização nas rodas em locais de estacionamento
(aclives e declives), conforme exigência do Código de Trânsito Brasileiro, para veículos com
PBT acima de 3500 (três mil e quinhentos) kg;
5.1.8.6. 06 (seis) cones retráteis de sinalização de vias.
6. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES DE GARANTIA:
6.1. Documentação técnica:
6.1.1. Os seguintes documentos deverão compor a documentação técnica relativa ao projeto e
sua execução:
6.1.2. Desenho do quadro auxiliar (sobre chassi) e pontos e tipos de fixação;
6.1.3. Desenho tridimensional para o formato do tanque d’água, incluindo os quebra-ondas e
sua tampa;
6.1.4. Desenho esquemático do sistema hidráulico de combate a incêndios;
6.1.5. Desenho esquemático do sistema de escorva;
6.1.6. Diagrama de todo o esquema elétrico com respectivas legendas;
6.1.7. Desenho contendo o lay out do painel de comando do sistema de combate a incêndios;
6.1.8. Desenho com lay out completo do veículo implementado e respectivas legendas;
6.1.9. Memorial de cálculo da distribuição de peso;
6.1.10. Memorial de cálculo para a relação peso / potência.
6.1.11. A viatura deverá ser entregue devidamente licenciada, emplacada, incluindo todas as
habilitações necessárias e exigidas pelos órgãos de trânsito brasileiro para a transformação do
veículo em viatura;
7. GARANTIA DO VEÍCULO / PÓS VENDAS:
7.1. A garantia integral de todo o veículo, como conjunto completo, deverá ser de, no mínimo,
24 (vinte e quatro) meses, com início de vigência a contar da data efetiva de recebimento pela
comissão legalmente nomeada pelo Corpo de Bombeiros;
7.2. O contratado deverá apresentar certificado de garantia contra quaisquer defeitos de
fabricação, projeto e montagem, sem prejuízo das demais garantias específicas exigidas neste
termo de referência;
7.3. Deverá constar no certificado que o veículo se destina ao uso em serviços operacionais do
Corpo de Bombeiros, e que este foi projetado para suportar as condições assim impostas;
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7.4. A bomba de incêndio, o tanque de água e o sistema hidráulico instalado deverão ter garantia
integral por, no mínimo, 05 (cinco) anos, com início a partir do recebimento definitivo do
objeto;
7.5. A pintura externa da carroceria deverá ter garantia por, no mínimo, 02 (dois) anos;
7.6. Todos os equipamentos de rádio comunicação portátil, deverão ter garantia integral por no
mínimo 02 (dois) anos;
7.7. O ônus com todas as peças eventualmente substituídas em garantia e os respectivos
serviços ficará a cargo da proponente vencedora, bem como os riscos e despesas para a sua
execução, incluindo aqueles compreendidos no deslocamento do veículo até o estabelecimento
da proponente vencedora, caso o serviço não possa ser executado no Município onde a viatura
estiver alocada;
7.8. Deverá o fabricante indicar concessionárias instaladas no Estado de São Paulo, com
capacidade técnica legalmente comprovada, para prover os serviços incluídos no termo de
garantia;
7.9. Todos os dados relativos ao veículo e sua implementação, deverão estar registradas em um
compêndio de informações técnicas denominado “data book” (documentação técnica), que
deverá ser entregue em língua portuguesa e devidamente assinado pelo engenheiro responsável.
8. ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
8.1. A assistência técnica deverá garantir o fornecimento e reposição de peças, materiais,
equipamentos que compõem o veículo e suas adaptações e eventuais atualizações de softwares,
pelo período ininterrupto de 24 (vinte e quatro) meses, já incluso o período normal da garantia,
contados a partir do recebimento definitivo dos veículos;
8.2. A assistência técnica deverá ser prestada em todo Estado de São Paulo, com capacidade
para realizar durante o período de garantia, a manutenção dos veículos e adaptações. Caso
contrário, deverá enviar equipe volante até a sede do Grupamento de Bombeiros detentora do
veículo, onde o serviço será executado, ou conduzir o veículo até a localidade onde o serviço
será prestado, sendo que a responsabilidade e as despesas de embalagem, seguros, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, além do transporte, que, nesse caso, deverá ser realizado
em veículo apropriado (caminhão cegonha, plataforma, carreta ou guincho plataforma),
correrão única e exclusivamente por conta da empresa a ser contratada;
8.3. Durante o período de garantia, as substituições de peças, reparos e outras correções no
veículo e respectivas adaptações, bem como as revisões obrigatórias e necessárias para a
manutenção da garantia, determinadas pelo fabricante em razão da quilometragem ou tempo de
uso, terão suas despesas (peças e mão de obra) suportadas exclusivamente pela empresa a ser
contratada;
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8.4. Não se aplica ao item anterior apenas o custo da peça que vier a ser substituída em
decorrência de desgaste natural;
8.5. Durante o período de garantia, a empresa a ser contratada estará obrigada a sanar os
problemas surgidos no veículo e respectivas adaptações, e restituí-lo à unidade detentora, em
condições de utilização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da comunicação
do problema à empresa indicada para a prestação do serviço de assistência técnica, salvo
situações onde for claramente demonstrado que haverá necessidade de prazo maior;
8.6. Caso não seja possível a solução dos problemas verificados nas adaptações, a empresa a
ser contratada deverá substituir o item defeituoso por outro em perfeitas condições, e restituir
o veículo ao respectivo Grupamento de Bombeiros detentor do caminhão, dentro do prazo
estipulado de 15 (quinze) dias, a fim de que não haja prejuízo no desenvolvimento das
atividades de bombeiro;
8.7. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem anterior implicará em acréscimo ao
prazo de garantia dos veículos, pelo mesmo período que exceder ao prazo de 15 (quinze) dias
estipulados, sem prejuízo das sanções previstas no instrumento convocatório;
8.8. A toda e qualquer constatação pela licitante vencedora, da necessidade de correção técnica
de componentes inadequados instalados em fábrica, que necessite de ajuste ou substituição,
denominada “recall”, deverá emitir notificação contendo indicação das medidas necessárias
para a regularização imediata do problema ao Corpo de Bombeiros - Centro de Suprimento e
Manutenção de Material Operacional de Bombeiros (CSM/MOpB) – Avenida Morvan Dias
Figueiredo, nº 4221 - Vila Maria - São Paulo-SP, CEP: 02063-000, o qual se responsabilizará
pela emissão de circular às Unidade destinatárias dos veículos adquiridos;
8.9. A empresa a ser contratada estará obrigada a cientificar 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 garantia conferidas aos mesmos, no
prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do contrato, anexando cópia da
circular emitida nos Manuais do Proprietário de cada um dos veículos adquiridos.
9. TESTES DE DESEMPENHO E TREINAMENTOS:
9.1. Como condição prévia de recebimento, deverá ser realizada entrega técnica individualizada
dos veículos nas instalações indicadas pela empresa a ser contratada, onde serão realizados os
testes de desempenho de todo o conjunto;
9.2. Deverão ser ministrados treinamentos de adaptação ao veículo, na quantidade de 02 (duas)
baterias contemplando 30 (trinta) participantes;
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9.3. Os treinamentos deverão ser ministrados por técnicos especializados designados pela
empresa a ser contratada, contemplando a operação, manutenção preventiva e corretiva de toda
a viatura e seus equipamentos e acessórios;
9.4. Os treinamentos deverão ser realizados nas instalações físicas indicadas pelo Corpo de
Bombeiros, com carga horária definida pela empresa;
9.5. Será de responsabilidade da empresa a ser contratada a definição do programa dos
treinamentos, constituído por instruções teóricas, demonstrações práticas, operacionais e de
manutenção em geral;
9.6. Deverá ser fornecido pela empresa a ser contratada todo material didático relacionado aos
treinamentos em questão.
10. PRESCRIÇÕES DIVERSAS:
10.1. A descrição do item siafísico, indicada nos autos do processo e utilizada na oferta de
compra e, ao término da licitação, na nota de empenho, é mera referência, devendo ser
observada a descrição integral do objeto, como consta neste termo de referência de viatura de
bombeiros.
10.2. A CONTRATADA, através de seu responsável técnico competente pela implementação e
montagem do veículo, deverá emitir ART, no momento da entrega do veículo oficial, referente
aos serviços realizados.

Atualizado no CSM/MOpB.
Quartel em São Paulo, 15 de março de 2019.

REDUAN LUCAS OLIVEIRA GAMA
2º Sgt PM – Revisor técnico

VICTOR AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRA
1º Ten PM –Elaborador e Revisor Geral

____/____/____
Aprovo e remeto para homologação
e publicação pela DFP/CB.
________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

”Nós Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana”.

ANEXO I.2
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
DIVISÃO DE TELEMÁTICA

TERMO DE REFERÊNCIA DE BOMBEIROS Nº CCB – 004/500/18

Instalação de Transceptores Móveis
Atualizada em Fevereiro de 2018

1 . OBJETIVO
1.1 Fixar os parâmetros técnicos para instalação dos materiais necessários, bem como dos
transceptores móveis, em Viaturas para emprego no Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo, incluindo as garantias necessárias.

2 . COMPOSIÇÃO BÁSICA DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO
DOS RÁDIOS MÓVEIS
2.1 01 (um) Cabo de Alimentação original com fusível de proteção;
2.2 01 (um) Cabo de Dados original conforme o modelo do transceptor;
2.3 01 (um) alto-falante e suporte para cabine da viatura;
2.4 01 (um) alto-falante com controle de volume a ser instalado no compartimento de transporte
de pacientes e/ou bombeiros;
2.5 01 (uma) antena para radiocomunicação e o cabo da antena com tamanho suficiente para a
instalação adequada, Modelo Móvel Veicular, Dual Band (UHF/VHF), faixa de frequência VHF de
166 a 174 MHz, ¼ de onda, com ganho de 0 dB \ 2,15 dBi; faixa de frequência UHF de 820 a 880
MHz, 5/8 de onda, com ganho de 4,2 dB \ 6,0 dBi com vareta irradiante em aço inox sobreposta
em mola cônica de aço inox e acabamento cromado, impedância de 50 ohms, e potência máxima
de 100 watts; terminação em cabo RG 58; conector mini UHF; resistência ao vento de no
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mínimo120 km/h, tipo monopolo vertical, fixada através de rosca, diâmetro base de fixação, 19
mm (“3/4”) com base especial composta por borracha NITRÍLICA NDR-80 SÉRIE A, com pino de
contato fabricado em latão niquelado, tendo sua fixação através de mola de pressão em aço inox,
matéria-prima principal da antena em aço inox, latão e alumínio, tamanho de onda de ¼ VHF e 5/8
UHF, com base do tipo rosca, acabamento cromado, com base fixável ao teto do veículo mediante
furação, ou aprovada pelo fabricante mediante comprovação formal por meio de documento
técnico específico.
2.5.1 Quando da instalação em viaturas descaracterizadas deverá ser instalada antena de modelo
apropriado a esta finalidade obedecendo-se as mesmas características elétricas do item 2.5;
2.5.2 O conector de RF (Radiofrequência) do transceptor tipo “Mini-UHF” dependerá do modelo
do transceptor a ser instalado.
2.6 01 (um) conjunto de suporte para fixação do transceptor com trilho móvel para rápida troca e
manutenção;
2.7 01 (um) console customizado, com ventoinha e saída lateral para exaustão, para abrigar e
proteger o transceptor no caso da não instalação no painel original do veículo;
2.7.1 Caberá ao CBPMESP a decisão da instalação no painel original do veículo ou em console
customizado de acordo com o veículo;
2.8 01 (um) suporte de microfone original do fabricante;
2.9 Para veículos com alimentação original de 24 (vinte e quatro) volts em corrente continua (24
Vcc):
2.9.1 01 (um) Conversor móvel com tensão de entrada de 24 Vcc e saída de 13,6 Vcc, com
corrente em regime contínuo de 32 Amperes (32 A) exclusivo para a alimentação do transceptor
móvel.

3 INSTALAÇÃO
3.1 TODAS AS INSTALAÇÕES DEVEM SEGUIR:
3.1.1 Rigorosamente as especificações de segurança dos fabricantes do veículo e do transceptor;
3.1.2 Os requisitos de segurança de exposição de energia de RF;
3.1.3 As instalações elétricas não poderão utilizar o circuito elétrico original do veículo, bem como
suas proteções contra sobre corrente, devendo o circuito para o transceptor ser independente
destes circuitos.
3.2 INSTALAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO E DADOS
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3.2.1 Os cabos de alimentação e dados deverão ser instalados de forma que se consiga a
máxima proteção contra queda de tensão, esmagamento e aquecimento obedecendo as
especificações técnicas do fabricante do transceptor;
3.2.2 Os cabos destinados a alimentação, de polaridade positiva (+), tanto do cabo de
alimentação quanto dados, deverão possuir proteção por fusíveis contra sobre corrente;
3.2.3 Os cabos positivos deverão ser conectados diretamente ao polo positivo da bateria quando
o sistema elétrico do veículo for de 12 Volts em corrente contínua (12 Vcc);
3.2.4 Caso o sistema elétrico seja de 24 Vcc, os cabos positivos deverão ser instalados no
conversor móvel, conforme item 2.9.1;
3.2.5 Os cabos destinados a alimentação de polaridade negativa (-) deverão ser conectados
diretamente ao polo negativo da bateria e deste ao chassi do veículo;
3.2.6 Caso o sistema elétrico seja de 24 Vcc, os cabos negativos deverão ser instalados no
conversor móvel, conforme item 2.9.1
3.2.7 Todos os cabos deverão estar em comprimento compatível com a necessidade da
instalação, de forma a não haver fios em comprimento excessivo, de modo que se tenha que
enrolá-los, sendo que se necessário, estes devem ser diminuídos, sendo que as emendas
deverão ser feitas com boa soldagem, protegida com espaguete Termo retrátil, entretanto a
instalação deverá permitir as futuras manutenções dos rádios, de forma a permitir a retirada do
transceptor do painel sem a necessidade de desconexão dos cabos de dados e alimentação;
3.3 INSTALAÇÃO DOS ALTO-FALANTES:
3.3.1

NÃO deverão ser aterrados nenhum dos terminais do alto-falante;

3.3.2

O alto-falante da cabine deverá ser montado na altura do painel ou acima deste, de forma

que não possa ser danificado pelos ocupantes do veículo, e que permita a perfeita audição da
comunicação do transceptor, sendo vedado a instalação abaixo da altura do painel;
3.3.3

O alto-falante com controle de volume deverá ser instalado no compartimento de

transporte de pacientes e/ou bombeiros obedecendo as especificações elétricas de audio do
fabricante do transceptor no que tange impedância e potência;
3.4 INSTALAÇÃO DA ANTENA
3.4.1 A antena deverá seguir as especificações do item 2.5;
3.4.2 No caso de viaturas descaracterizadas seguir item 2.5.1
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3.4.3 A antena deve ser instalada no centro do teto metálico obedecendo a distância mínima de
15 cm da barra de sinalização luminosa da viatura;
3.4.4 Após furar a lataria do veículo, para fixação da antena, deverá ser lixada a superfície que
corresponde à borda do furo, para o lado interno da lataria, a fim de se retirar a tinta da lataria e
desse modo assegurar o adequado aterramento da antena;
3.4.5 Na parte interna do teto, no local da furação, deverá ser instalada uma escotilha de fácil
remoção no forro, visando o acesso fácil a base da antena;
3.4.6 Deve-se certificar de que o cabo da antena possa ser facilmente encaminhado ao rádio, de
forma a ficar o mais distante possível da fiação existente e dos controles eletrônicos do veículo;
3.4.7

Deverão ser instalados anéis de ferrite no cabo da antena, visando proteger o rádio de

interferência que possa causar “reset”;
3.4.8

Deve-se certificar que o cabo da antena possa ser facilmente encaminhado ao

transceptor, devendo para isto ser utilizado conduto exclusivo para este cabo de forma a
facilitar a substituição quando necessário evitando, desta forma a desmontagem do forro e/ou
outros acabamentos do veículo;
3.4.9

Deve-se utilizar espaguete termo retrátil após a confecção dos conectores de forma evitar

a exposição da malha externa e a fragilização da conecção em uma possível torsão do conector
3.5 INSTALAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE DO TRANSCEPTOR
3.5.1

Deverá ser customizado um suporte com trilho móvel metálico resistente à corrosão que

permita a retirada do transceptor sem a necessidade do uso de ferramentas ou da desmontagem
do painel ou console, visando a rápida substituição e/ou manutenção;
3.5.2

Este suporte com trilho móvel deverá possuir uma trava de segurança a fim de não

permitir o deslocamento do transceptor durante o deslocamento do veículo;
3.5.3

O suporte deverá ser compátível com as dimensões e peso do transceptor

3.6 INSTALAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO CONSOLE DO TRANSCEPTOR

3.6.1

O console deverá ser customizado, com ventoinha para ventilação forçada e saída lateral

para exaustão, para abrigar e proteger o transceptor;
3.6.2

01 (um) console customizado, com ventoinha e saída lateral para exaustão, para abrigar

e proteger o transceptor no caso da não instalação no painel original do veículo;
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3.6.3

Para a aprovação do console deverá a contratada demonstrar que a temperatura do

transceptor está de acordo com a especificação do fabricante por meio de ensaios simulando a
operação de transmissão e recepção;
3.6.4

Os acabamentos do console deverão ter cantos arredondados visando a proteção dos

ocupantes;
3.6.5

Deverá ser instalado em local que não dificulte a movimentação interna dos ocupantes da

cabine.
3.7 INSTALAÇÃO DOS SUPORTES DO MICROFONE
3.7.1

O suporte do microfone deverá ser instalado de forma a permitir que o operador, tanto o

motorista quanto o passageiro, possam alcançá-lo sem que o cabo espiralado fique totalmente
esticado, proporcionando conforto ergonômico;
3.7.2

Deverá ser fixado gancho de proteção do cabo espiralado para proteger o conector do

microfone;
3.7.3

A posição de fixação do microfone não poderá interferir no equipamento “air bag” ou

outro item de segurança quando esse existir;

4 CONSIDERAÇÕES DIVERSAS
4.1 Antes da execução da instalação dos Transceptores nos veículos, a Contratada deverá
apresentar à equipe técnica da Seção de Radiocomunicação da Divisão de Telemática do CCB
protótipo de instalação em cada modelo de veículo, de grande ou pequeno porte, a ser fornecido,
para aprovação ou sugestões de ajustes.
4.2 Após a instalação os materiais utilizados serão submetidos a testes de validação, de
qualidade e aceitação, por técnicos da Seção de Radiocomunicação da Divisão de Telemática do
CCB, a fim de subsidiar a Comissão de Recebimento.
4.3 Caso as exigências técnicas não sejam plenamente satisfeitas, o Chefe da Seção de
Radiocomunicação da Divisão de Telemática do CCB informará a Comissão de Exame de
Materiais, da existência e natureza da(s) inconformidade(s) detectada(s), o que será alvo de
comunicação à empresa contratada, para sua readequação.
4.4 A assistência técnica, quando acionada, deverá abranger o total restabelecimento dos
materiais e serviços de instalação, isentando o Corpo de Bombeiros de quaisquer ônus relativos à
mão de obra, fretes e taxas, no prazo máximo de 15 dias úteis.

5 GARANTIA TÉCNICA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO:
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5.1 A garantia técnica do objeto licitado deverá ser, no mínimo, de 24 (vinte e quatro) meses,
contados a partir da data de seu recebimento definitivo, sendo que nesse período deverá cobrir
qualquer problema apresentado em decorrência de defeito de fabricação ou instalação.
5.2 A garantia técnica, quando acionada, deverá abranger o total restabelecimento dos materiais
e serviço de instalação, isentando o Corpo de Bombeiros de quaisquer ônus relativo à mão de
obra, fretes e taxas, inclusive em caso de danos ao veículo e/ou ao rádio devido à má instalação,
enquanto perdurar seu período de vigência.
5.3 Os serviços corretivos previstos em garantia técnica compreenderão o conserto, substituição
de peças, medições, correções, ajustes, limpeza e reinstalação de todas as partes.
5.4 A empresa contratada deverá fornecer ao menos um e-mail funcional, um número de telefone
celular, dois números de telefone fixo, e indicar quem será a pessoa designada para representá-la
junto à Seção de Radiocomunicação da Divisão de Telemática do CCB a fim de tratar das
instalações e manutenções dos rádios instalados.

Quartel em São Paulo, 26 de fevereiro de 2018.

MAURÍCIO PACHECO
1º Ten PM – Chefe de Setor

LUCIANO SALGADO LINO DE ALMEIDA
CAP PM- Chefe de Seção
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RELAÇÃO DE ÓRGÃOS PARTICIPANTES QUE INTEGRAM A ATA

UGE

ÓRGÃO
GERENCIADOR

LOCAL DE
ENTREGA

MUNICÍPIO

CCB

Av. Morvan Dias
Figueiredo n.º 4221
– Vila Maria

São Paulo SP

180.199
Administração do
Corpo de
Bombeiros
(Órgão
Gerenciador)

QUANTITATIVOS ESTIMADOS

ITEM

01

PRODUTO

ÓRGÃOS
PARTICIPANTES

Veículo Tipo Auto
Tanque Bomba

(*) Unidade de fornecimento: unidade

CCB

QUANTIDADE ESTIMADA
POR ÓRGÃO
PARTICIPANTE (*)
20

ANEXO II
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

MATERIAL

CÓDIGO
UNIDADE DE
BEC
FORNECIMENTO

VIATURA TIPO AUTO
467210-0
TANQUE BOMBA (ATB)

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
- Data: ___/___/_____

MARCA/
MODELO

VALOR
QUANTIDADE
UNITÁRIO
R$

Unidade

VALOR
TOTAL DO
ITEM
R$

ANEXO III
MODELOS DE DECLARAÇÕES
ANEXO III.1
MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 4.1.4.1. DO EDITAL
(em papel timbrado da licitante)

Nome completo:
_____________________________________________________________
RG nº: ____________________________
nº:___________________________

CPF

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome
empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº 199/0030/19, Processo
nº 2019199055:

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a
observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma
do Decreto Estadual nº. 42.911/1998;
b) não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO III.2
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO
(em papel timbrado da licitante)

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº
_____________, representante legal do licitante ________________________ (nome
empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº 199/0030/19, Processo nº
2019199055, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal
Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de
fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes
da abertura oficial das propostas; e
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta
declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir
fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional
ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº
60.106/2014, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público,
ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente,
o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório
público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem
de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações
ou prorrogações de contratos
celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório
da licitação pública ou nos
respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados
com a administração pública;
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO III.3
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(em papel timbrado da licitante)
ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS
POR LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.4.3.
DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do
CPF nº _____________, representante legal do licitante ________________________
(nome empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº 199/0030/19,
Processo nº 2019199055, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no
artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas
vedações previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO III.4
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE
PREENCHA AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI
FEDERAL Nº 11.488/2007
(em papel timbrado da licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS
POR LICITANTES QUE SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM
4.1.4.4. DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do
CPF nº _____________, representante legal do licitante ________________________
(nome empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº 199/0030/19,
Processo nº 2019199055, DECLARO, sob as penas da Lei, que:

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº
12.690/2012;
b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do
art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante
Demonstração do Resultado do Exercício ou documento equivalente;

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO IV– MINUTA DE CONTRATO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
UGE 180199 – ADMINISTRAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

PROCESSO n°. 2019199055
PREGÃO ELETRÔNICO n°. 199/0030/19
CONTRATO CCB n°. ___/421/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. ___/421/19
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SÃO
PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA,
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CORPO DE
BOMBEIROS -

ADMINISTRAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS,

CNPJ Nº 04.378.330/0002-57, ATRAVÉS DA UGE 180199, E A
EMPRESA ____________________________ TENDO POR OBJETO A
AQUISIÇÃO DE ___ (__________) VEÍCULOS OPERACIONAIS DO
TIPO AUTO TANQUE BOMBA (ATB), DESTINADOS AO CORPO DE
BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, Polícia Militar
do Estado de São Paulo – Corpo de Bombeiros - Administração do Corpo de Bombeiros,
CNPJ

Nº

04.378.330/0002-57,

através

da

UGE

180199,

doravante

designado(a)

“CONTRATANTE”, neste ato representada(o) pelo Senhor(a) _____________________, RG nº
______________________ e CPF nº ___________________, no uso da competência conferida
pelo

Decreto-Lei

Estadual

nº

233,

de

28

de

abril

de

1970,

e

a

empresa

__________________________, inscrita no CNPJ sob nº ______________________, com sede
____________________, a seguir denominada “CONTRATADA”, neste ato representada pelo
Senhor(a) ______________________, portador do RG nº _____________________ e CPF nº
________________________, em face da celebração da Ata de Registro de Preços indicada em
epígrafe, celebram o presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se às disposições previstas
na Lei Federal nº 10.520/2002, no Decreto Estadual n° 49.722/2005 e pelo regulamento anexo à
Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as
disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento
anexo à Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais normas regulamentares
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aplicáveis à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam
e aceitam:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de ___ (_________) veículos
operacionais do tipo Auto Tanque Bomba (ATB), 0 Km (zero quilômetro), os quais serão
utilizados nas atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo, conforme Especificações Técnicas constantes dos Anexos I.1 e I.2 do edital de
licitações, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo
administrativo em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
O objeto do contrato deverá ser fornecido em sua totalidade em até 180 (cento e oitenta)
dias corridos, contados da assinatura do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A entrega do objeto deverá ser feita diretamente no Centro de Suprimento e Manutenção de
Material Operacional de Bombeiros (CSM/MOpB), sito a Av. Morvan Dias Figueiredo n.º 4221 –
Vila Maria – São Paulo/SP, no horário das 08:00 às 12:00 horas, correndo por conta da
CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas
e previdenciários decorrentes do fornecimento.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A entrega do objeto a que se refere o parágrafo anterior deve ser feita no local indicado, por meio
de utilização de veículo próprio destinado ao transporte deste tipo de carga (caminhão cegonha,
plataforma, carreta ou guincho plataforma), sendo expressamente vedado o transporte do objeto
da contratação até o local de entrega utilizando-se da tração própria do veículo;
PARÁGRAFO TERCEIRO
A CONTRATADA deverá comunicar ao Órgão Contratante, por meio de Ofício ou e-mail ao
Gestor do Contrato, quando da entrega do objeto no destino final, mesmo que esta ocorra de
forma parcelada, identificando-o por meio do emplacamento.
PARÁGRAFO QUARTO
A relação dos prefixos operacionais a serem aplicados nos veículos, bem como o tipo de
caracterização especial, será fornecida ao licitante vencedor, pelo Corpo de Bombeiros, por meio
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da Seção de Frota do Órgão Contratante, em até 30 (trinta) dias contados da assinatura do
Contrato, quando for o caso.
PARÁGRAFO QUINTO
A CONTRATADA deverá providenciar para a entrega do objeto, a inscrição dos veículos junto
ao RENAVAM, observados os números dos chassis, categoria, combustível, ano, cor e demais
características, bem como o atendimento das exigências do Código de Trânsito Brasileiro e de
todas as RESOLUÇÕES que o complementam.
I. Para a entrega dos veículos, a CONTRATADA deverá ter providenciado:
a) o pagamento do seguro obrigatório, referente ao ano da entrega;
b) o registro e toda a regularização documental (1º emplacamento, licenciamento e outros
requeridos), junto ao órgão de Trânsito do Estado de São Paulo, fornecendo à Contratante os
respectivos CRV (Certificado de Registro Veicular) e CRLV (Certificado de Registro e
Licenciamento Veicular) e demais licenças, conforme a legislação requerer;
c) a aquisição e a fixação do conjunto de identificação alfanumérico (placas), de acordo com o
padrão estabelecido pelo Órgão de Trânsito do Estado;
d) a aquisição e a fixação de etiqueta plástica com dimensão de 25mm x 50mm, serigrafada,
com o número de controle patrimonial estabelecido e fornecido à licitante pela Seção de Frota
do Centro de Suprimento e Manutenção de Material Operacional de Bombeiro (CSM/MOpB),
conforme padrão adotado pela Contratante, em cada um dos veículos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
À CONTRATADA, além das obrigações constantes das Especificações Técnicas, que constituem
os Anexos I.1 e I.2 do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em
especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:
I - zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos
necessários;
II - designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades e pelos contatos
com o CONTRATANTE;
III - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários,
resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/1993;
IV - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no
preâmbulo deste termo;
V - dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar
na execução do contrato;
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VI - prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender
prontamente as reclamações sobre a execução do contrato;
VII - responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução do contrato.
VIII - Antes das adaptações dos componentes necessários para futura instalação dos
transceptores móveis no veículo (Anexo I.2), deverá ser apresentado à equipe técnica da Seção
de Radiocomunicação da Divisão de Telemática do CCB o protótipo de instalação para
aprovação ou sugestões de ajustes
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou
benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato,
o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais
subcontratados, caso permitida a subcontratação.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, a
CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção
e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, abstendo-se
de práticas como as seguintes:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público,
ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório
público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem
de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou celebrar contrato administrativo;
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f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização
em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos
contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com
a administração pública;
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos Primeiro e Segundo desta Cláusula
Terceira poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a critério da
CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e,
também, da instauração do processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei
Federal nº 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE

Ao CONTRATANTE cabe:
I – indicar formalmente o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução
do ajuste e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA;
II - fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução do objeto
do contrato;
III - efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
O CONTRATANTE exercerá a fiscalização contratual por intermédio do gestor do contrato, de
modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo
perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do objeto contratado,
inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte do CONTRATANTE.
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PARAGRAFO SEGUNDO
A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referente a irregularidades ou falhas,
não exime a CONTRATADA do regular cumprimento das obrigações previstas neste contrato e
nos Anexos I.1 e I.2 do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
entrega dos bens nos locais e endereços indicados pelos Órgãos Participantes, acompanhado
da respectiva nota fiscal/fatura.
PARAGRAFO PRIMEIRO
Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a data, o
nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, ou documento equivalente, do servidor do CONTRATANTE responsável pelo
recebimento.
PARAGRAFO SEGUNDO
Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:
I. Se disser respeito as especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese
de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
II. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de
complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado.
PARAGRAFO TERCEIRO
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis após o
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das
especificações contratadas, mediante “Termo de Recebimento Definitivo” ou “Recibo”, firmado
pelo servidor responsável.
PARAGRAFO QUARTO
A CONTRATADA deverá providenciar para o recebimento definitivo do objeto:
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a) Um arquivo, no padrão MS-Excel, contendo a relação dos dados dos veículos fornecidos
(marca, modelo, ano de fabricação, ano do modelo, n.º. do chassi, n.º. de motor, n.º. da placa,
n.º. do RENAVAN);
b) Os catálogos indexados em meio eletrônico ou qualquer outro, compatível com o padrão MSExcel, que possibilite a pronta identificação das peças que compõem os veículos fornecidos, por
meio dos respectivos nomes, códigos comerciais, descrição e valores de referência no mercado,
a fim de instruir os futuros processos de aquisições de peças de reposição a serem realizados
pelo Corpo de Bombeiros.
c) O compêndio de informações técnicas denominado “data book” (documentação técnica
emitida durante a fabricação e inspeção do equipamento, tais como: fichas técnicas, diagramas,
as built; significa que o projeto aprovado para ser executado de uma determinada maneira, sofreu
alguma modificação construtiva ou alteração ''in loco'', e, desta forma, o responsável pela
execução, elabora novo desenho ou projeto, no qual constem as mudanças, sejam significativas
ou não), manuais e livretos de garantia, que deverão estar em língua portuguesa e devidamente
assinado pelo engenheiro responsável.
d) Os testes mencionados no item 9.1 do Anexo I.1 do Edital de licitações;
e) A certificação da bomba de incêndio quanto aos padrões de construção e desempenho em
conformidade com a NBR 14096/16 ou NFPA 1901/16, podendo ser em versões mais atuais se
houver;

f) Apresentação de laudo do compartimento da bomba contendo todas as características de
resistências físicas e mecânicas, assinado por engenheiro habilitado e responsável pelo projeto,
garantindo assim a segurança necessária ao Corpo de Bombeiros para o emprego da viatura no
desenvolvimento do serviço (subitem 4.4.1.3., do Anexo I.1.);
g) A ART do responsável técnico competente pela implementação e montagem do veículo,
referente aos serviços realizados;
h) O certificado de garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, projeto e montagem, sem
prejuízo das demais garantias específicas exigidas no Anexo I.1 e I.2 do Edital.
i) O certificado de que o veículo se destina ao uso em serviços operacionais do Corpo de
Bombeiros, e que este foi projetado para suportar as condições assim impostas;
j) Laudo técnico emitido por entidade acreditada quanto ao teste SAEJ595- Classe 1/ RED, no
ponto HV, que comprove a Alimentação compatível com a voltagem do veículo e intensidade
luminosa não inferior a 500 candelas, sendo aceita perda máxima de intensidade de até 10%
após 30 minutos;
l) Laudo emitido por entidade acreditada, que comprove que o sinalizador luminoso atende as
normas SAEJ575 e SAEJ595 da SAE (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos
ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação, resistência química e
fotometria (Classe1-vermelho/azul);
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m) Toda a documentação técnica descrita no item 6. do Anexo I.1, do Edital.
n) A Lista das concessionárias instaladas no Estado de São Paulo, com capacidade técnica
legalmente comprovada, para prover os serviços incluídos no termo de garantia.
PARÁGRAFO QUINTO
A CONTRATADA deverá fornecer acesso aos manuais de serviços e catálogo de peças em
língua portuguesa por no mínimo 02 (dois) anos, com início a partir do recebimento definitivo do
objeto.
PARÁGRAFO SEXTO
Fica vedada a aplicação de qualquer tipo de propaganda, adesivo, emblema ou publicidade,
exceto as originais de fábrica, no interior e exterior do veículo.
PARÁGRAFO SÉTIMO
Como condição para recebimento definitivo, deverá ser realizado o treinamento de adaptação ao
veículo nas instalações físicas indicadas pelo Corpo de Bombeiros, nos termos dos itens 9.2 a
9.6 do Termo de Referência que constitui o Anexo I.1 do Edital.
PARÁGRAFO OITAVO
Todas as certificações e laudos em língua estrangeira deverão ser traduzidos para a língua
portuguesa por tradutor juramentado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS
A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste contrato pelo preço unitário de R$
________ (______________), perfazendo o total de R$ ________(______________)
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos
relacionados ao fornecimento, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e
quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com
transporte.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à
contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributário diferenciado
por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006, não
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poderá deixar de cumprir as obrigações avençadas perante a Administração, tampouco requerer
o reequilíbrio econômico-financeiro, com base na alegação de que a sua proposta levou em
consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado.
PARAGRAFO TERCEIRO
Os preços contratados permanecerão fixos e irreajustáveis.

CLAUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito
orçamentário de _____ - Classificação Econômica 44.90.52.10 - Código Local 180.014 Função 06 - Subfunção 181 - Programa 1818 - Atividade 5004 – Reaparelhamento da Polícia
Paulista - PTRES 180502 - UGE 180199 – Administração do Corpo de Bombeiros – Fonte
de Recurso ___.___.___ – _________.

CLÁUSULA NONA – DOS PAGAMENTOS
Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, contados da apresentação de cada nota
fiscal/fatura no Centro de Suprimento e Manutenção de Material Operacional de Bombeiros
(CSM/MOpB), sito a Av. Morvan Dias Figueiredo n.º 4221 – Vila Maria – São Paulo/SP, à vista
do respectivo “Termo de Recebimento Definitivo” ou “Recibo”, em conformidade com a Cláusula
Sexta deste instrumento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu
vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.
PARAGRAFO SEGUNDO
Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da
CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades do
Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da
realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação,
pela CONTRATADA, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei
Estadual nº 12.799/2008.
PARAGRAFO TERCEIRO
Os pagamentos serão feitos mediante crédito aberto em conta corrente em nome da
CONTRATADA no Banco do Brasil S/A.
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PARAGRAFO QUARTO
Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da
legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês,
calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DO OBJETO CONTRATADO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO
Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada pela celebração de prévio termo aditivo ao
presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos
nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO ÚNICO
A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão
administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do
Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a praticar quaisquer atos
previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal, quando couber.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A sanção de que trata o caput desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas
previstas na Resolução cuja cópia constitui Anexo IX do Edital indicado no preâmbulo deste
instrumento, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no
CAUFESP, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e10
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Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e também no “Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O CONTRATANTE reserva-se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes
às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou,
quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente.
PARÁGRAFO QUARTO
A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra
princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou
corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração
de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/ 2013 e do
Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas
previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
A garantia de execução contratual, deverá obedecer às normas previstas no Edital indicado no
preâmbulo deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA E ASSITÊNCIA TÉCNICA
A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto desta licitação com garantia integral de, no
mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, contados do recebimento definitivo, incluindo acessórios,
adaptações, rádio, pintura, sirenes e sistemas de iluminação de emergência e de identificação
visual. Essa garantia deve abranger qualquer defeito de fabricação do veículo ou adaptação,
incluindo-se peças e serviços, em virtude de falha de funcionamento ou montagem ou, ainda, em
decorrência de desgaste prematuro, sem qualquer ônus para a Contratante, com início de
vigência a contar da data efetiva do recebimento pela comissão legalmente nomeada pelo Corpo
de Bombeiros.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
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Para fins de garantia, considera-se “desgaste prematuro” a avaria em qualquer peça ou
componentes da viatura que necessitem de substituição antecipada, quando comparado a outra
viatura de mesma marca e modelo.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Ainda para fins de garantia, consideram-se adaptações todas as modificações realizadas pela
CONTRATADA, consistente na realização de serviços e/ou instalação de equipamentos e
acessórios no veículo original da linha de montagem, com o objetivo de transformar o veículo em
viatura para o Corpo de Bombeiros, conforme descrito nas respectivas Especificações Técnicas
anexas ao Edital.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O ônus com todas as peças eventualmente substituídas em garantia e os respectivos serviços
ficará a cargo da proponente vencedora, bem como os riscos e despesas para a sua execução,
incluindo aqueles compreendidos no deslocamento do veículo até o estabelecimento da
proponente vencedora, caso o serviço não possa ser executado no Município onde a viatura
estiver alocada.
PARÁGRAFO QUARTO
Durante o período de garantia, a empresa a ser contratada estará obrigada a sanar os problemas
surgidos no veículo e respectivas adaptações, e restituí-lo à unidade detentora, em condições
de utilização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da comunicação do
problema à empresa indicada para a prestação do serviço de assistência técnica, salvo situações
onde for claramente demonstrado que haverá necessidade de prazo maior.
I. Caso não seja possível a solução dos problemas verificados, a CONTRATADA deverá
substituir o item defeituoso por outro em perfeitas condições, e restituir o veículo ao respectivo
Grupamento de Bombeiros detentor do caminhão, dentro do prazo estipulado de 15 (quinze)
dias, a fim de que não haja prejuízo no desenvolvimento das atividades de bombeiro;
II. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem anterior implicará em acréscimo ao prazo
de garantia dos veículos, pelo mesmo período que exceder ao prazo de 15 (quinze) dias
estipulados, sem prejuízo das sanções previstas no instrumento convocatório.
PARÁGRAFO QUINTO
O descumprimento injustificado do prazo fixado no parágrafo anterior ensejará a aplicação das
seguintes multas, que incidirão sobre o valor dos respectivos bens:
I - atraso de até 15 dias = 0,2% por dia de atraso
II - atraso de 16 a 30 dias = 0,3% por dia de atraso
12
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III - atraso de 31 a 60 dias = 0,4% por dia de atraso
IV – atraso acima de 60 dias = 30% do valor do objeto.
PARÁGRAFO SEXTO
Nos casos em que o objeto da contratação for formado por parcelas ou objetos individualizáveis,
cada qual com uso independente e coberto por garantia e assistência técnica também distintas,
o valor da multa a ser imposta decorrente da inércia de solução da CONTRATADA incidirá
somente sobre o valor desta parcela.
PARÁGRAFO SÉTIMO
Durante o período de garantia, as substituições de peças, reparos e outras correções no veículo
e suas respectivas adaptações, bem como as revisões obrigatórias e necessárias para a
manutenção da garantia, determinadas pelo fabricante em razão da quilometragem ou tempo de
uso, terão suas despesas (peças, insumos e mão de obra) suportadas exclusivamente pela
empresa CONTRATADA;
I. Não se aplica ao item anterior apenas o custo da peça que vier a ser substituída em decorrência
de desgaste natural.
II. A média mensal de quilômetros percorridos por emprego de veículos pode ser verificada no
Anexo VIII do edital.
PARÁGRAFO OITAVO
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 ser emitida notificação contendo a indicação das medidas
necessárias para a regularização imediata do problema, ao Corpo de Bombeiros - Centro de
Suprimento e Manutenção de Material Operacional de Bombeiros (CSM/MOpB) – Avenida
Morvan Dias Figueiredo, nº 4221 - Vila Maria - São Paulo-SP, CEP: 02063-000, o qual se
responsabilizará pela emissão de circular às Unidade destinatárias dos veículos adquiridos.
PARÁGRAFO NONO
A CONTRATADA estará obrigada a cientificar 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 garantia conferidas aos mesmos, no prazo
máximo de 90 (noventa) dias a contar da assinatura deste termo, anexando cópia da circular
emitida nos Manuais do Proprietário de cada um dos veículos adquiridos.
PARÁGRAFO DÉCIMO
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A assistência técnica deverá garantir o fornecimento e reposição de peças, materiais,
equipamentos que compõem o veículo e suas adaptações e eventuais atualizações de softwares,
pelo período ininterrupto de 24 (vinte e quatro) meses, já incluso o período normal da garantia,
contados a partir do recebimento definitivo dos veículos.
I. A assistência técnica deverá ser prestada no Estado de São Paulo, com capacidade para
realizar durante o período de garantia, a manutenção dos veículos e adaptações. Caso contrário,
deverá enviar equipe volante até a sede do Grupamento de Bombeiros detentora do veículo,
onde o serviço será executado, ou conduzir o veículo até a localidade onde o serviço será
prestado, sendo que a responsabilidade e as despesas de embalagem, seguros, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, além do transporte, que, nesse caso, deverá ser
realizado em veículo apropriado (caminhão cegonha, plataforma, carreta ou guincho plataforma),
ocorrerão única e exclusivamente por conta da empresa a ser contratada.
II. Quando houver necessidade de substituição de materiais defeituosos pela CONTRATADA,
deverão ser utilizadas peças e conjuntos de reparação genuínos, não se admitindo a reposição
com produtos recuperados.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO
Além da garantia geral descrita na cláusula décima quarta acima, deverão ser observadas as
seguintes garantias específicas referentes ao objeto, com início a partir do recebimento definitivo:
I.

A bomba de incêndio, o tanque de água e o sistema hidráulico instalado deverão ter garantia

integral por, no mínimo, 05 (cinco) anos, com início a partir do recebimento definitivo do objeto.
II. A cabine e o chassi deverão estar cobertos por uma garantia limitada de pintura válida por 10
(dez) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VISITAS PARA INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO
Durante o período de fabricação das Viaturas, haverá necessidade de, no mínimo, três visitas de
03 (três) representantes do Corpo de Bombeiros para acompanhamento do processo de
fabricação.
I.

O Corpo de Bombeiros nomeará e comunicará a empresa vencedora, os componentes do

grupo que acompanharão a montagem.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica ajustado, ainda, que:
I. Consideram-se partes integrantes do presente Termo de Contrato, como se nele estivessem
transcritos:
a. o Edital mencionado no preâmbulo e seus anexos.
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b. a proposta apresentada pela CONTRATADA;
II. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições normativas indicadas no preâmbulo
deste Termo de Contrato e demais disposições regulamentares pertinentes.
III. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Contrato, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pela CONTRATADA e pela
CONTRATANTE, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presença
das testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, ____ de __________ de _____.

__________________________
CONTRATANTE

__________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
__________________________
(nome, RG e CPF)

__________________________
(nome, RG e CPF)
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
UO 180.05 – CORPO DE BOMBEIROS
UGE 180.199 – ADMINISTRAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.°CCB - ___/421/19
PROCESSO N.° 2019199055
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 199/0030/19

A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da ADMINISTRAÇÃO
DO CORPO DE BOMBEIROS - UGE 180199, doravante designado(a) “ÓRGÃO
GERENCIADOR”, neste ato representada(o) pelo(a) Senhor(a) _________________________, RG
nº _________________________e CPF nº _________________________, no uso da competência
conferida pelo Decreto-Lei Estadual nº 233, de 28 de abril de 1970, em face do resultado
obtido no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente homologado pela
autoridade competente, resolve celebrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com
fundamento no Decreto Estadual nº 63.722/2018, procedendo ao registro de preço do
primeiro colocado e das demais FORNECEDORES que concordaram em executar o objeto
do certame por igual valor, obedecida a ordem crescente das respectivas propostas, nos
seguintes termos.
1. OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS
1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação futura e eventual,
pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, de 20 (vinte) veículos operacionais do tipo Auto
Tanque Bomba (ATB), destinados ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo,
conforme o detalhamento e as especificações técnicas constantes dos Termos de
Referência que constituiram os Anexos I.1 e I.2 do Edital, da proposta da CONTRATADA
e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.
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ITEM

DESCRIÇÃO

CÓDIGO
BEC

QUANTITATIVOS
ESTIMADOS POR ÓRGÃO
PARTICIPANTE

1

VEÍCULOS OPERACIONAIS DO
TIPO AUTO TANQUE BOMBA

467210-0

20

1.2.

Deverão ser respeitadas todas as especificidades e as demais condições de

fornecimento contidas no Termos de Referência que figuraram como Anexos I.1 e I.2
do Edital que precedeu esta Ata e que dela fica fazendo parte integrante.
1.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de
Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993.
1.4. A estimativa das quantidades a serem contratadas por Órgãos Não Participantes
deve observar os limites quantitativos, individual e global, previstos nos itens 15.3 e 15.4
do Edital.

2. ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. Figura(m) como ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) da presente Ata de Registro de Preços:
a) A UGE 180.199 – Administração do Corpo de Bombeiros, localizada na .Praça
Clóvis Bevilácqua, 421, 3º andar – Centro, São Paulo/SP.
3. FORNECEDORES E CADASTRO DE RESERVA
3.1. Figura como primeira classificada e DETENTORA desta Ata de Registro de Preços a
empresa ............................ inscrita no CNPJ sob o n.º ............................, estabelecida
na

Rua ............................, ........., .................., Telefone ............................, Fax

............................ e e-mail .............................

3.2. Consultadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico que precedeu esta
Ata, nos termos do artigo 11 do Decreto Estadual n.º 63.722/2018, nenhuma
concordou em fornecer ao preço ofertado, na licitação, pela DETENTORA da Ata.
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OU

3.2. Nos termos do artigo 11 do Decreto Estadual n.º 63.722/2018, ficam também
registradas os seguintes fornecedores, obedecida a ordem de classificação original
no certame:

3.2.1. ............................ inscrita no CNPJ sob o n.º ............................, estabelecida
na

Rua ............................, ........., .................., Telefone ............................, Fax

............................ e e-mail .............................

3.2.2. ............................ inscrita no CNPJ sob o n.º ............................, estabelecida
na

Rua ............................, ........., .................., Telefone ............................, Fax

............................ e e-mail .............................
(...)

4. PREÇOS
4.1. Os preços unitários que vigorarão nesta Ata de Registro de Preços são os seguintes:

DESCRIÇÃO

CÓDIGO
BEC

VEÍCULO OPERACIONAL DO TIPO
AUTO TANQUE BOMBA

467210-0

VALOR UNITÁRIO
R$

4.2. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.
4.3. O preço registrado abrangerá os custos diretos e indiretos decorrentes do
fornecimento do objeto, incluindo tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições
fiscais e parafiscais, entre outros), seguros, despesas de administração, lucro, custos com
transporte, frete e demais despesas correlatas.
4.4. Se o preço registrado se tornar superior aos valores praticados no mercado, o
ÓRGÃO GERENCIADOR adotará as seguintes providências:
4.4.1. convocará o FORNECEDOR, obedecida a ordem de classificação no certame,
visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;
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4.4.2. liberará o FORNECEDOR do compromisso assumido e cancelará o seu registro,
quando frustrada a negociação, respeitadas as contratações já celebradas;
4.4.3. convocará os demais FORNECEDORES, visando igual oportunidade de
negociação.
4.5. Não logrando êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR cancelará o item
objeto do preço negociado.

5. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1. O prazo de validade do Sistema de Registro de Preços será de 12 (doze) meses,
contado a partir da data da publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário
Oficial do Estado.
5.2. Não haverá prorrogação da validade do Sistema de Registro de Preços.

6. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
6.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
6.1.2. Não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo ÓRGÃO
PARTICIPANTE contratante, sem justificativa aceitável;
6.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
6.1.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos
termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93;
6.1.5. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo
7º da Lei Federal nº 10.520/02.
6.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados, por razões de interesse público ou a pedido
do fornecedor.
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7. CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Preços estarão obrigados a
celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas
no Edital, em seus anexos e nesta Ata.
7.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços, ficando-lhe facultada à
utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade
de condições.
7.1.2. Quando da necessidade de contratação, o ÓRGÃO PARTICIPANTE, por
intermédio do gestor do contrato por ele indicado, consultará o ÓRGÃO
GERENCIADOR para obter a indicação do FORNECEDOR, dos quantitativos a que
este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.
7.2. A contratação dos FORNECEDORES pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE será formalizada
por meio da celebração de termo de contrato, cuja minuta integra o Anexo IV do Edital
que regeu o procedimento licitatório, no qual estão previstas as disposições relativas ao
recebimento do objeto, à forma de pagamento e às sanções para o caso de
inadimplemento.
7.2.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos
apresentados pelo FORNECEDOR para fins de comprovação da regularidade fiscal ou
trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, o ÓRGÃO PARTICIPANTE verificará
a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo
a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
7.2.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o
FORNECEDOR será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a
sua situação de regularidade de que trata o item 7.2.1, mediante a apresentação
das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a
contratação não se realizar.
7.2.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a
realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome
da licitante vencedora no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de
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Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”. Esta condição será considerada
cumprida se a devedora comprovar que os respectivos registros se encontram
suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º. da Lei Estadual nº 12.799/2008.
7.2.4. O “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas –
e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e o “Cadastro Nacional de
Empresas

Inidôneas

e

Suspensas

–

CEIS”,

no

endereço

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis, deverão ser consultados previamente
à celebração da contratação, observando-se os itens 2.2.1 e 2.2.2 do Edital.
7.2.5. Constitui também condição para a celebração da contratação, caso se trate
de sociedade cooperativa, a indicação de gestor encarregado de representá-la com
exclusividade perante o contratante.
7.2.6. Também constitui condição para a celebração da contratação a apresentação
dos documentos a que se referem as declarações de que trata o item 4.1.4.6, e
4.1.4.7 deste Edital.
7.3. No prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, o fornecedor
deverá comparecer perante o ÓRGÃO PARTICIPANTE para a assinatura do Termo de
Contrato ou, alternativamente, solicitar o seu envio por meio eletrônico.
7.3.1. O prazo indicado no item 7.3 poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do interessado e aceita pela Administração.
7.3.2. O não comparecimento do fornecedor para assinatura do termo de contrato
dentro do prazo indicado no item 7.3 importará na recusa à contratação, sujeita à
aplicação das sanções cabíveis.
7.4. Aplicam-se às contratações realizadas com base neste Sistema de Registro de Preços,
as disposições estabelecidas no Edital da licitação que o precedeu, relativas aos prazos,
às condições de local de entrega do objeto, às condições de recebimento do objeto, à
forma de pagamento e às sanções administrativas.
7.5. A utilização da Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham
participado do certame licitatório, quando admitida, obedecerá aos prazos, limites e
demais condições estabelecidas no Edital que regeu o certame licitatório.

ANEXO V
E, lida e achada conforme, a presente ata segue assinada pelo representante do ÓRGÃO
GERENCIADOR e pelos representantes dos FORNECEDORES com preços registrados
nesta Ata, todos abaixo indicados e identificados.

São Paulo, ____ de __________de2019.

PELO ÓRGÃO GERENCIADOR:
__________________________
(nome, RG e CPF)

PELA DETENTORA:
__________________________
(nome, RG e CPF)

PELOS DEMAIS FORNECEDORES:
1º CLASSIFICADO
__________________________
(nome, RG e CPF)
2º CLASSIFICADO
__________________________
(nome, RG e CPF)
(...)
TESTEMUNHAS:

__________________________
(nome, RG e CPF)

__________________________
(nome, RG e CPF)

ANEXO VI
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE CCT
Eu, _________________, portador do RG nº. _________________e CPF nº.
__________________, representante legal da empresa ________________, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº. ________________interessado em participar no Pregão Eletrônico nº
199/0030/19, Processo nº 2019199055, do Departamento de Finanças e Patrimônio do Corpo de
Bombeiros, Declaro, sob as penas da lei, que no ato da assinatura do contrato entregarei o
Certificado de Capacidade Técnica – CCT, emitido pelo INMETRO ou por organismo por ele
devidamente acreditado, conforme legislação vigente, da empresa responsável pela execução do
serviço de encarroçamento dos veículos.

_______________, ____ de _________________ de 2019.

_____________________________
Representante legal
(com carimbo da empresa)

CARIMBO PADRÃO DO CNPJ

ANEXO VII
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE CERTIDÃO DO CREA
E DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eu, _________________, portador do RG nº. _________________e CPF nº.
__________________, representante legal da empresa ________________, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº. ________________interessado em participar no Pregão Eletrônico nº
199/0030/19, Processo nº 2019199055, do Departamento de Finanças e Patrimônio do Corpo de
Bombeiros, Declaro, sob as penas da lei, que no ato da assinatura do contrato apresentarei o
nome completo e RG do responsável técnico competente, bem como a certidão do CREA
atestando que o profissional está com sua situação ativa e regularizada junto ao Conselho.

_______________, ____ de _________________ de 2019.

_____________________________
Representante legal
(com carimbo da empresa)

CARIMBO PADRÃO DO CNPJ

ANEXO VIII
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/0030/19
PROCESSO Nº CCB - 2019199055
MÉDIA MENSAL DE QUILOMETRAGEM PERCORRIDA

ITEM

TIPO DE VEÍCULO

MÉDIA MENSAL (km) (*)

1

AUTO TANQUE BOMBA

2290

(*) Informações obtidas por meio do Sistema de Gestão do Abastecimento utilizado pelo Corpo de
Bombeiros, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2018.

O valor acima deve ser utilizado pelas empresas licitantes como base para o cálculo da realização
das manutenções e revisões durante o período de garantia, conforme previsto no item 14. DA
GARANTIA DO PRODUTO, do edital do Pregão Eletrônico supra referenciado.

ANEXO IX
Resolução SSP-333, de 9-9-2005
Dispõe sobre a aplicação das multas previstas nos artigos 79, 80 e inciso II do artigo
81 da Lei Estadual 6.544, de 22.11.89, nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal 8.666, de
21.06.93 e alterações posteriores, no âmbito da Secretaria dos Negócios da Segurança
Pública do Estado de São Paulo
O Secretário da Segurança Pública, nos termos artigo 3º do Decreto 31.138, de 09.01.90, resolve:
Artigo 1º -A aplicação de multas, a que se referem os artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666 de 21.06.93,
e alterações que lhe foram incorporadas, e os artigos 79, 80, 81 inciso II, da Lei Estadual 6.544, de
22.11.89, obedecerá às normas estabelecidas na presente Resolução.
Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, ensejará a multa
correspondente a 20% do valor do ajuste ou multa correspondente à diferença do preço resultante de
nova licitação para realização da obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior valor.
Artigo 3º - A inexecução total do ajuste ensejará a aplicação de multa de 30% do valor do ajuste ou
multa correspondente à diferença do preço resultante de nova licitação para realização da obrigação
não cumprida, prevalecendo a de maior valor.
Artigo 4º - A inexecução parcial do ajuste ensejará a aplicação de multa de 20% calculada sobre o valor
dos materiais não entregues ou serviços não executados ou multa correspondente à diferença do preço,
resultante da nova licitação, referente à parcela da obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior
valor.
Artigo 5º - O descumprimento injustificado de prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente
para entrega de materiais, execução de etapas ou conclusão de obras e serviços com prazos
determinados, ensejarão a aplicação das seguintes multas, que incidirão sobre o valor das obrigações
não cumpridas:
I - atraso de até 15 dias = 0,2% por dia de atraso
II - atraso de 16 a 30 dias = 0,3% por dia de atraso
III - atraso de 31 a 60 dias = 0,4% por dia de atraso
§ 1º - o atraso superior a 60 dias será considerado inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o
caso;
§ 2º - nos casos de materiais não entregues, o atraso será contado a partir do primeiro dia útil
subseqüente ao término do prazo estabelecido para a entrega.
§ 3º - nos casos de materiais entregues e não aceitos, o atraso será contado a partir do 1º dia útil
subseqüente ao prazo estabelecido para a nova entrega.
Artigo 6º- O descumprimento das obrigações que ferem critérios e condições previstos nos contratos
de prestação de serviços contínuos e que não configurem inexecução total ou parcial do ajuste ou mora
no adimplemento, ensejará a aplicação de multa de 5% que incidirá sobre o valor mensal contratual
correspondente ao mês da ocorrência.
Artigo 7º - As multas serão aplicadas na seguinte conformidade:
I - recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato = 20% do valor total do contrato ou
diferença do preço resultante de nova licitação para realização da obrigação não cumprida,
prevalecendo a de maior valor.
II - inexecução total = 30% do valor total do contrato ou diferença do preço resultante de nova licitação
para realização da obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior valor.
III - inexecução parcial = 20% do valor referente às obrigações não cumpridas ou diferença do preço
resultante de nova licitação para realização da obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior valor.
IV - atraso de até 15 dias = 0,2% x dias de atraso x valor referente às obrigações não cumpridas.

V - atraso de 16 a 30 dias = 0,3% x dias de atraso x valor referente às obrigações não cumpridas.
VI - atraso de 31 a 60 dias = 0,4% x dias de atraso x valor referente às obrigações não cumpridas.
VII -descumprimento de critérios e condições previstas nos contratos de prestação de serviços
contínuos= 5% x valor mensal do contrato.
Artigo 8º- Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será a contratada notificada da
infração e da penalidade correspondente, para apresentar defesa no prazo de 5 dias úteis contados do
1º dia útil subseqüente ao recebimento da notificação.
§ 1º- Recebida a defesa, a autoridade competente deverá manifestar-se motivadamente sobre o
acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade.
§ 2º- No caso de aplicação da multa, a mesma deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado de São
Paulo.
Artigo 9º - O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido assegurado
o direito da ampla defesa à contratada, será descontado do primeiro pagamento subseqüente devido à
Contratada decorrente de execução contratual e no caso de não haver pagamentos pendentes à
contratada, o valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro do Estado, por meio de guia de
recolhimento, no prazo de até 05 dias contados da publicação da multa no Diário Oficial do Estado de
São Paulo ou, caso o contrato tenha exigido garantia, o valor da multa será descontado da garantia
prestada.
§ 1º - O pagamento da multa deverá ser devidamente comprovado perante a Secretaria de Estado dos
Negócios da Segurança Pública, sendo aplicados juros moratórios de 0,5% ao mês às multas não
recolhidas até o vencimento.
§ 2º - Se o pagamento da multa imposta ao contratado não for efetuado dentro do prazo de 05 dias
contados da data da publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, sua cobrança será feita
judicialmente, nos termos da legislação em vigor.
Artigo 10 - A multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, na Lei Estadual nº 6.544, de 22.11.89 e
na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.02 e suas alterações.
Parágrafo primeiro - Para as sanções previstas nos incisos III e IV dos artigos 87 da Lei Federal 8.666,
de 21.06.93 e 81 da Lei Estadual nº 6.544, de 22.11.89, bem como, no artigo 7 da Lei Federal 10.520,
de 17.07.02, deverá ser observado o disposto no Decreto 48.999, de 29.09.04 e na Resolução CC-52
de 19.07.2005.
Parágrafo segundo - A autoridade competente para aplicação das sanções referidas no parágrafo
anterior, após o julgamento dos recursos ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, providenciará
a sua imediata divulgação no sítio eletrônico "www.sancoes.sp.gov.br" considerando que o mesmo é
acessado a cada licitação/contratação efetuada pela Administração.
Artigo 11 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a da outra.
Artigo 12 - As disposições desta Resolução aplicam-se também às obras, serviços ou compras
realizadas mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Artigo 13 - "Da aplicação das multas previstas nesta Resolução caberá recurso no prazo de 5 dias úteis,
conforme o disposto no artigo 109, inciso I, alínea "f", da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93".
Artigo 14 - As normas estabelecidas nesta resolução deverão constar, obrigatoriamente, em todos
instrumentos convocatórios das licitações e nos contratos firmados para fornecimentos, obras ou
serviços.
Artigo 15 - Aos casos não previstos nesta Resolução aplicam-se as disposições pertinentes da Lei
Federal 8.666, de 21.06.93, da Lei Estadual 6.544, de 22.11.89 e atualizações posteriores.
Artigo 16 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução
SSP-111/91.

