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SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO 

CENTRAL DE PREGOEIROS 

 
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/09 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/09 

   
 

 
DADOS GERAIS 

 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PILOTO DE 
HELICÓPTERO. 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 14/07/09 às 10:00h 
 
 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/07/09 às 10:10h   

 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14/07/09 às 10:20h 

 
SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: [ ] BANCO DO BRASIL       [x ]  BANCO REAL  

 
COORDENAÇÃO DO PROCESSO: 

PREGOEIRO: CAP LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS 
E-mail:  

capleonardo@bombeiros.pe.gov.br  

Fone:  (81) 3182-9135 Fax:  (81) 3182-9135 
 
Endereço: Av. João de Barros, nº 399, Boa Vista, Recife-PE 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o 
HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF). 
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O Estado de Pernambuco, através do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE 
PERNAMBUCO, inscrito no CGC sob o nº 00.358.773/0001-44, através do Pregoeiro 
Público CAP BM LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS, designado pela Portaria do 
Comando Geral n.º 040/2008-GCG, de 31/07/08, publicada no Diário Oficial do 
Estado nº 147, de 06 de Agosto de 2008, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob o 
tipo MENOR PREÇO e julgamento por MENOR PREÇO POR ITEM, por meio da utilização 
de recursos de tecnologia da informação–Internet. 

A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e subsidiariamente pela 
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Estadual nº 12.986, de 17 
de março de 2006, e pelo Decreto Estadual nº 32.539, de 24 de Outubro de 2008. 

 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas 
fases. 

Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Governo do Estado de 
Pernambuco, credenciado na função de Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras 
eletrônicas utilizado pela Administração Direta e Indireta, disponível no Portal 
Eletrônico de Compras Governamentais, no endereço www.redecompras.pe.gov.br.  
 
1. ANEXOS 
 

1.1 Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes Anexos: 
 
I –   TERMO DE REFERENCIA. 
II -  TERMO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. 
III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGABILIDADE DE MENOR 
IV –  MINUTA DO CONTRATO 
 

2. OBJETO 
 

2.1. O objeto do presente Pregão Eletrônico consiste na AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PILOTO DE HELICÓPTERO, conforme as 
exigências indicadas no Termo de Especificação Técnica em anexo. 

 
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

 3.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação 
orçamentária: 

 
 Natureza da Despesa: 33.90.30 
 Fonte de Recurso: 0104 
 Ação: 0304 

Dotação Máxima Estimada: R$ 236.611,20 
Tipo de Empenhamento: ORDINÁRIO 

 
4. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS 
 

4.1 Para participar dos processos de compra do Governo de Pernambuco, os 
interessados deverão obter, das instituições bancárias parceiras do Governo do 
Estado, de forma gratuita, a senha de acesso pessoal aos sistemas de compras 
eletrônicas. 

4.2 O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através 
do portal de compras governamentais, no endereço www.redecompras.pe.gov.br. 
Posteriormente, deverá comparecer pessoalmente a uma das agências, por ele 
indicada, do BANCO REAL – AMRO BANK, sediadas no País, para comprovação das 
informações e recebimento da senha. 
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4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema deverá acontecer no 
prazo de até 03 (três) dias úteis antes do limite para apresentação das 
propostas iniciais. 

4.4 As pessoas jurídicas deverão credenciar representantes, mediante a 
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma 
reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos 
os demais atos e operações nos sistemas de compras eletrônicas utilizados pelo 
governo. 

4.5 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa 
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.6 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e 
poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas 
por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Governo, devidamente 
justificado. 

4.7 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem 
como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao Governo do Estado a responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.8 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 
sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a 
presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
pregão eletrônico. 
 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1 Poderão participar deste processo; 
Os interessados que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto 

deste Pregão e atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus 
anexos; 

5.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os 
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

5.2.1 Estejam constituídos sob a forma de consórcio. 
5.2.2 Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária de 

participação em licitações imposta pelo Governo do Estado de Pernambuco. 
5.2.3 Estejam cumprindo a penalidade de inidoneidade para licitar ou 

contratar imposta por qualquer órgão da Administração Pública. 
5.2.4 Estejam em estado de falência ou recuperação judicial. 
5.2.5 Tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos 

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com 
idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
 
 
6. PARTICIPAÇÃO DOS CREDENCIADOS 
 

6.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da 
senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subseqüente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

6.2. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.3. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão. 
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7. ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO 
 

7.1 A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão 
pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

7.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos interessados 
deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada 
lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor. 

7.3 O sistema aceitará todo e qualquer lance ofertado pelas licitantes, 
desde que menor que o último ofertado individualmente por cada proponente, mesmo 
que venha a ser maior que o menor já registrado por outra licitante. 

7.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.5 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão 
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não 
identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

7.6 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 

7.7 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão 
pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 

7.8 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro efetuará 
consulta, no portal de compras governamentais, sobre a regularidade fiscal e 
social do interessado que detém a melhor proposta de preço, bem como a situação 
cadastral no E-FISCO, sem excluir a obrigatoriedade de recepção dos documentos 
comprobatórios. O pregoeiro verificará, também, o cumprimento às demais 
exigências para habilitação contidas neste Edital. 

7.9 Todas as folhas, de cada um dos documentos constantes dos envelopes, 
deverão ser rubricadas e numeradas seqüencialmente da primeira à última folha na 
ordem solicitada, de modo a refletir o seu número exato. 

7.10  Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o 
objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço e em seguida 
homologado pela autoridade competente. 

 

 
8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 
8.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério 

de MENOR PREÇO POR ITEM. 
8.2. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a 

empresa desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação 
do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. 

 
9. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 
9.1. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do 

prazo legal previsto ou subscritos por representante não habilitado legalmente 
ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

9.2. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões 
do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese 
das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) 
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dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, conforme prevê o Art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520, de 
17/07/2002 (DOU, de 18/07/2002). 

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do 
direito de recurso. 

9.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo 
proponente. 

9.5. Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo. 
9.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
9.7. Os recursos deverão ser endereçados ao Pregoeiro. 

 
10.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
10.1. A formalização (concretização) da proposta de preços deverá ocorrer 

simultaneamente com a documentação de habilitação, ou seja, no prazo máximo de 
03(três) dias úteis a contar da data de encerramento da disputa; 

10.2. A especificação da proposta deverá atender fielmente ao solicitado no 
edital, e os preços deverão ser expressos em reais, com no máximo de 02(duas) 
casas decimais após a vírgula; 

10.3. Existindo discrepância do preço em número e por extenso, prevalecerá 
este último; 

10.4. A proposta de preço apresentada em papel timbrado da empresa, 
editorada por processamento eletrônico de dados, deverá conter: 

10.4.1.Todas as especificações constantes no ANEXO II deste Instrumento 
Convocatório; 

10.4.2. As respectivas marcas registradas no sistema; 
10.4.3. Razão social, CNPJ, endereço, número telefone e fax da licitante; 
10.4.4. Identificação do número do Processo Licitatório e do Pregão; 
10.4.5. A validade da proposta será de 120 dias. 

 
11. EXIGÊNCIA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

11.1. A documentação comprobatória para habilitação deverá ser apresentada 
em original ou cópia autenticada, encaminhada pelo correio ou portador, ao 
endereço indicado no Edital, por meio de envelope, no prazo de 03(três) dias 
úteis a contar da data de encerramento do pregão. Sendo necessário a 
apresentação dos seguintes documentos: 

 
11.1.1. Habilitação Jurídica 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 
documentos de eleição de seus administradores. 

 
11.1.2. Regularidade Fiscal 

a) Prova de regularidade com as Fazendas Federal inclusive Certidão 
Negativa de Dívida Ativa da União, unificada ou não, Estadual e Municipal. 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS 
(Certidão Negativa de Débito – CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF). 

 
11.1.3. Qualificação Técnica 

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 
através de no mínimo 01(um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado. 
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11.1.4. Qualificação Econômico-Financeira 
Certidão negativa (válida) de falência ou recuperação judicial 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 

11.2. DECLARAÇÃO, para atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no 
ANEXO III. 

11.3. Os documentos abaixo relacionados poderão ser substituídos pelo CRF, 
dentro do prazo de validade expedido pelo DECAF/DCL/SAD-PE: 

- Prova de quitação com a Fazenda Federal(SRF). 
- Certidão Negativa da Dívida Ativa da União (PGFN). 
- Certidão Negativa do FGTS. 
- Certidão Negativa do INSS. 
- Prova de Quitação com a Fazenda Estadual. 
- Prova de Quitação com a Fazenda Municipal. 
 
11.4. As MICROEMPRESAS e empresas de pequeno porte deverão atender todos os 

requisitos exigidos na Lei Complementar nº 123. 
11.5. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Instrumento 

Convocatório, o objeto será adjudicado ao licitante vencedor. 
 

12. DOS TRIBUTOS 
 
Conforme o item 05 do Termo de Referência nº 019/09, constante no ANEXO I. 

 
13. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 
SERÁ EXIGIDA AMOSTRA, nos termos das exigências previstas no item 06 do 

Termo de Referência nº 019/09, constante no ANEXO I. 
 

14. PRAZO, LOCAL E FORMA DA ENTREGA DO OBJETO: 

 
Conforme o item 07 do Termo de Referência nº 019/09, constante no ANEXO I. 
 

15. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 

 
Conforme o item 08 do Termo de Referência nº 019/09, constante no ANEXO I. 
 

16. OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS VENCEDORA 

 
Conforme o item 09 do Termo de Referência nº 019/09, constante no ANEXO I. 
 

17. OBRIGAÇÕES DO CBMPE 

 
Conforme o item 10 do Termo de Referência nº 019/09, constante no ANEXO I. 
 

18. TIPO DE EMPENHAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
Conforme o item 11 do Termo de Referência nº 019/09, constante no ANEXO I. 
 

19) DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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Conforme o item 13 do Termo de Referência nº 019/09, constante no ANEXO I. 
 
 
 
20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 
Conforme o item 14 do Termo de Referência nº 019/09, constante no ANEXO I. 

 
 
21. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

21.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, 
podendo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco revogá-lo, no todo ou em 
parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato 
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos 
participantes da licitação. O Governo poderá, ainda, prorrogar, a qualquer 
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 

21.2. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da 
licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente 
que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

21.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à Autoridade a ele superior, em qualquer 
fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo; 

21.4. As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos 
adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 
desclassificação ou inabilitação; 

21.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 
no afastamento da proponente, desde que seja possível a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta; 

21.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do certame, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às 
licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua 
atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos realizados. 

21.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a 
sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa 
aos participantes; 

21.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação; 

21.9. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser 
comunicadas às proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o 
recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de 
Pernambuco; 

21.10. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, 
observada a Legislação em vigor; 

21.11. As cópias dos documentos integrantes deste certame e os 
esclarecimentos em caso de dúvidas na interpretação deste Edital, poderão ser 
obtidos na sede da Comissão Permanente de Licitação do CBMPE, localizada à Av. 
João de Barros, 399, Boa Vista, Recife-PE ou via correio eletrônico, de segunda 
a sexta-feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas. Informações adicionais, 
também poderão ser solicitadas ao Pregoeiro através dos telefones (81)3182-9135 
e 3182-9136; 

21.12. Consideram-se partes integrantes e indivisíveis deste Instrumento 
Convocatório, quaisquer condições que estiverem inclusas em seus anexos; 
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21.13. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 
resultantes deste Edital será o da Comarca do Recife, capital de Pernambuco. 

 
 
 
 
 
Recife-PE, em 22 Junho de 2009. 

 
 
 
LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS - CAP QOC/BM 
       Pregoeiro Público 

VISTO FINAL 
 

 Conforme o que prevê o Art. 8º 
do Dec. Estadual nº 23.130/01 e 
Parágrafo Único do Art. 38 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

_______________________________ 
PAULO DE BIASE 

 
Diretor de Assuntos Jurídicos 

Procurador do Estado 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 019/09 

  

EPI PARA PILOTOS DE  AERONAVES 

Condições para contratação de empresa(s) para fornecimento do objeto abaixo, 

conforme condições indicadas: 

 
1) OBJETO: 

Equipamento de Proteção Individual para piloto de aeronave, e demais 

características mínimas indicadas no Termo de Especificações Técnicas. 

  

2) JUSTIFICATIVA 

A presente aquisição é destinada a subsidiar a proteção individual dos pilotos 

de aeronaves do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. 

 

3) TIPO DE LICITAÇÃO 

Menor preço por item. 
 

4) QUANTIDADES E CUSTO ESTIMADO 

 

ITEM OBJETO
CÓDIGO E-

FISCO
QTD VALOR UNITÁRIO  VALOR  TOTAL

1 Macacão de voo. 246508-6 12  R$             2.842,00  R$            34.104,00 
2 Luvas de voo. 246526-4 12  R$                441,00  R$              5.292,00 
3 Jaqueta de voo. 246560-4 12  R$             2.982,00  R$            35.784,00 
4 Calçado de voo. 246689-9 12  R$                642,60  R$              7.711,20 
5 Capacete de voo. 250066-3 6  R$           25.620,00  R$          153.720,00 

 R$          236.611,20 TOTAL
 

 
5) TRIBUTOS 

No preço total do objeto, deverão estar incluso todos os tributos (impostos, 

taxas e contribuições), sejam federais, estaduais e municipais, bem como frete, 

custos de montagem, comissões, pessoal, embalagem, seguros, encargos sociais e 

trabalhistas, assim como demais insumos inerentes que incidam ou venham a 

incidir sobre o objeto, sejam de que naturezas forem (PREÇO CIF). 

 

6) APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA 

6.1) O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, através do Pregoeiro 

responsável pelo processo licitatório, poderá solicitar amostra do objeto para 

procedimentos de análise, conforme comissão instituída pelo Centro de 

Intendência. 
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6.2) A solicitação da amostra dar-se-á logo após o encerramento da disputa, por 

meio do correio eletrônico do Sistema de licitação. 

6.3) Para efeito de celeridade do processo licitatório, o CBMPE poderá convocar 

amostras a até 06 (seis) fornecedores, por item, simultaneamente. 

6.4) Quando solicitado, o licitante deverá apresentar 01 (uma) amostra do 

objeto ofertado, de acordo com as especificações técnicas exigidas neste Edital, 

sem ônus para a administração pública, para efeito de controle de qualidade e 

conformidade com o exigido no certame, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

contados a partir do primeiro dia útil ao encerramento da disputa licitatória. 

6.5) O não atendimento à convocação para apresentação de amostra implicará na 

desclassificação do licitante para o referido item. 

6.6) As amostras deverão ser apresentadas via ofício ao Centro de Intendência, 

na Divisão de Controle de Material (DCM), sito à Avenida João de Barros, nº. 

399, Boa Vista, Recife - PE, ou encaminhada pelo correio ou portador, contendo a 

seguinte identificação: 

• Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco; 

• Pregão Eletrônico nº. ____/____; 

• Licitante; 

• CNPJ; 

• Amostra(s) ref. ao(s) item(ns); 

• Aos cuidados do Centro do Centro de Intendência. 

6.6) O CBMPE poderá realizar a análise da amostra em laboratório público, cujo 

processo será acompanhado pela mesma e cujos procedimentos serão previamente 

informados aos interessados para o perfeito conhecimento dos locais, horários e 

técnicos responsáveis pelas avaliações. 

6.7) O CBMPE, além do previsto no subitem anterior, também analisará a 

aceitabilidade das amostras quanto à satisfação de uso por parte do corpo 

funcional do CBMPE, através da análise coordenada por uma comissão composta por, 

no mínimo, 03 (três) membros. 

6.8) No caso de aprovação, o CBMPE fará a retenção da amostra, ou da sua 

embalagem utilizada, até que haja o efetivo fornecimento, momento em que se 

verificará a autenticidade do objeto entregue em relação ao analisado, bem como 

a devolução da amostra retida, ou da sua embalagem utilizada. 

6.9) No caso de reprovação, o CBMPE disponibilizará à licitante a amostra 

analisada ou a sua embalagem utilizada. 

6.10) No caso de não haver entrega das amostras, ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou houver rejeição quanto às especificações 

previstas neste Edital, conforme parecer das análises previstas, a proposta do 

concorrente será desclassificada. 
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6.11) Em caso de desclassificação do objeto do autor da melhor proposta de 

fornecimento, o CBMPE realizará automaticamente a análise da amostra do segundo 

colocado. Caso o segundo seja desclassificado, o CBMPE analisará a amostra do 

fornecedor subseqüente melhor classificado e assim sucessivamente. Se não houver 

aprovação dentre as amostras dos 06 (seis) primeiros classificados, o CBMPE 

poderá convocar os fornecedores subseqüentes, por ordem de classificação, na 

quantidade de licitantes que assim entenda necessária, até a aprovação de um 

objeto que atenda às necessidades. 

 
 
7) PRAZO, LOCAL E FORMA DA ENTREGA DO OBJETO. 

7.1) O prazo máximo da entrega do objeto é de até 10 (dez) dias úteis, a contar 

da data de recebimento da nota de empenho e/ou contrato. 

7.2) Toda entrega deverá ter prévia programação de data e hora, com o Centro de 

Intendência. Caso o Contratado for efetivar entrega através de transportadora, 

deverá intermediar a exigência contida no subitem anterior entre a empresa 

terceirizada e o Centro de Intendência do CBMPE. 

7.3) O objeto deverá ser entregue no Almoxarifado do Centro de Intendência do 

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, localizado na Avenida João de Barros 

nº 399, Boa Vista, CEP 50050-180, Recife, PE, fone: (3182-9164). 

7.4) A empresa contratada deve efetuar a entrega do objeto em perfeitas 

condições de uso. 

7.5) O procedimento de recebimento definitivo do objeto estará concluído após a 

emissão do TERMO DE EXAME E ACEITAÇÃO e respectiva CERTIFICAÇÃO da Nota Fiscal, 

realizado por comissão específica, após a verificação qualitativa e quantitativa 

do objeto, baseada nas especificações técnicas licitadas. 

 
 
8) GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 

8.1) O objeto deve ter garantia de fábrica, mínima de 12 (dose) meses, a partir 

da data entrega definitiva. 

8.2) A empresa contratada deverá fornecer TERMO DE GARANTIA, para solução de 

eventuais discrepâncias observadas na utilização do objeto. 

8.3) O CBMPE poderá recusar-se a receber qualquer objeto que esteja com a 

qualidade comprometida. 

 
 
9) OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

9.1) Entregar o objeto em conformidades qualitativas, quantitativas e no prazo 

estabelecido. 

9.2) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos 
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técnicos, socorro mecânico, reboque, enquanto perdurar a vigência da garantia 

oferecida pela Contratada, de acordo com o manual de garantia do fabricante. 

9.7) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no Contrato. 

9.8) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, por sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não eximindo 

sua responsabilidade com a fiscalização ou o acompanhamento por ventura efetuado 

pelo CBMPE. 

9.9) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do Contrato, inclusive, com pessoal 

utilizado na execução do objeto, que não terá qualquer vínculo empregatício com 

a CBMPE. 

9.10) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os 

seus empregados ou preposto quando em serviço, por tudo quanto às leis 

trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o 

exercício das atividades. 

9.11) Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da 

CBMPE, não eximirá, a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento 

das obrigações pactuadas entre as partes. 

9.12) Manter um representante em contato direto e constante com o CBMPE, durante 

a execução do contrato, bem como indicar o responsável para acionamentos 

referentes aos Termos de Garantia. 

9.13) Colocar à disposição do CBMPE todos os meios necessários à comprovação da 

qualidade e uso do objeto, permitindo a verificação de sua conformidade com as 

especificações. 

9.14) Cumprir, às suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam as 

suas obrigações. 

9.15) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido 

pelo CBMPE sem autorização prévia e expressa. 

 
 
10) OBRIGAÇÕES DO CBMPE 

10.1) Efetuar o pagamento da nota fiscal emitida pela empresa contratada 

relativo ao objeto, após a efetiva entrega definitiva e emissão do Termo de 

Exame e Aceitação. 

10.2) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato ou termo de contrato. 

10.3) Rejeitar o objeto que não atenda aos requisitos elencados no Termo de 

Especificações Técnicas. 

10.4) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir as 

suas obrigações dentro das condições estabelecidas no contrato. 
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10.5) Notificar por escrito a empresa contratada, pelo inadimplemento total ou 

parcial do objeto, para que sejam adotadas as medidas saneadoras necessárias. 

 
11) TIPO DE EMPENHAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1) O empenhamento da despesa será do tipo ORDINÁRIO. 

11.2) A empresa contratada deverá providenciar a inscrição no Sistema E-FISCO, 

gratuitamente, na SAD, no e-mail decad@sad.pe.gov.br, onde estarão 

disponibilizadas todas as informações necessárias, ou ainda pelo telefone (81) 

3302.8225, pois o empenhamento está vinculado à inscrição prévia no referido 

sistema. 

11.3) O valor contratado será fixo e irreajustável. 

11.4) Na ocorrência de fato superveniente, que implique na inviabilidade ou no 

retardamento da execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial da avença. 

11.5) O pagamento será executado em única parcela, condicionado a entrega 

definitiva do objeto, observado o regular processo de exame e aceitação. 

11.6) O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária (depósito em conta 

corrente), com o atesto, por escrito, da Comissão de Exame e Aceitação. 

11.7) A empresa contratada é responsável pelo pagamento dos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

contrato. A inadimplência da empresa contratada com referência aos encargos 

trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato. 

11.8) Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de 

preços. 

11.9) A empresa contratada não sendo correntista do Banco Real S/A deverá 

assumir o débito do DOC para depósito no estabelecimento de sua conveniência. 

 
 
12) OUTROS REQUISITOS A SEREM EXIGIDOS NA LICITAÇÃO 

12.1) Comprovação de aptidão da licitante para o desempenho do objeto licitado, 

mediante apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacitação técnica, 

fornecido por órgão de direito público ou privado, demonstrando desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto desta licitação. 

12.2) Validade da proposta de 120 (cento e vinte) dias. 

 
 
13) DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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13.1) Para o fornecimento do objeto será formalizado Contrato Administrativo ou 

Termo de Contrato (Nota de Empenho), conforme requisitos legais, estabelecendo 

em suas cláusulas, conforme o caso, as condições, garantias, obrigações e 

responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital de Licitação, do 

Termo de Referência e da Proposta de Preços da empresa vencedora. 

13.2) A vigência do contrato ocorrerá com vistas aos encargos previstos para a 

empresa contratada, observada a garantia descrita neste Termo de Referência. 

13.3) Caberá ao Comandante do Grupamento de Busca Salvamento e Operações Táticas 

do CBMPE, a função de fiscalização do contrato, observado as condições 

estabelecidas neste termo. 

13.4) Os contatos com o Fiscal do Contrato poderão ser realizados através do 

telefone 3182-9374, 3182-9374, 3182-9376 e 3182-9384. 

 
 
14) DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1) Em conformidade à Lei de Licitações, o inadimplemento injustificado, seja 

parcial ou total, pelo atraso, não entrega ou descumprimento das especificações 

e estipulações previstas no contrato, sujeitará à empresa CONTRATADA, a juízo da 

Administração, garantida prévia defesa, ressalvando os casos fortuitos e motivos 

de força maior, devidamente justificados, a aplicação das seguintes penalidades: 

14.2) Advertência. 

14.3) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, em caso 

de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo de até de 05 (cinco) 

dias corridos, contados da data de sua convocação, além das demais penalidades 

previstas em Lei. 

14.4) Multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor da parte do objeto não entregue. 

14.5) Multa de 0,3 % (três décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto 

não entregue por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

14.6) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de 

inadimplemento total do objeto, após 60 (sessenta) dias corridos, além das 

demais penalidades previstas em Lei. 

14.7) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Poder Executivo do Estado de Pernambuco, sendo descredenciado no 

CADFOR-PE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

14.8) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida quando a empresa contratada ressarcir a 
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Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da 

sansão aplicada com base na alínea anterior. 

14.9) As multas serão cobradas em moeda nacional corrente ou ainda serem 

descontadas das garantias contratuais, caso existam. O não recolhimento das 

multas implicará na suspensão de qualquer outro pagamento devido à empresa 

contratada, sujeitando-se ainda ao impedimento de não mais licitar com a 

Administração do Estado de Pernambuco. 

14.10) O prazo para pagamento das multas será de até 10 (dez) dias 

corridos, a contar da data de notificação pela empresa penalizada.
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ANEXO II 
 
TERMO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 
1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MACACÃO DE VÔO – CÓD. E-FISCO: 246508-6 
 
1.1 – COMPOSIÇÃO DA FIBRA E ACESSÓRIOS 
 
Tecido composto de 93% de fibra Meta Aramida, 5% Para Aramida e 2% fibra antiestática, 
antichama, em construção tipo tela 1x1 plana, com fios de 2/60 Nm no urdume e trama.. 
Construção 24 fios no urdume e 21 fios na trama, + ou – 1, Conforme Norma UNE-EM 1049-2: 
1995, ISSO 7211-2:1984 MOD. que permite o perfeito equilíbrio da fibra durante o uso. Com 
gramatura de + - 165 gr/m², + ou – 3%, conforme Norma, UNE 40339:2002, ISO 3801:1997, 
Resistência a tração na trama 88 daN e 68 daN no urdume , conforme Norma UNE-EM ISSO 
13934-1:1999. Sua estabilidade dimensional da trama e urdume são de - < 3,0, conforme Norma 
UNE-EM 25077:1996, ISSO 5077:1984. Flamabilidade da fibra conforme Norma UNE-EM 
532:1996; Em teste realizado de laboratório e em campo de provas, a resistência a chamas aberta 
é de 12 segundos com jatos dirigidos de maçarico a uma temperatura de 1100º C +/- 25°C. 
Resultados a serem obtidos deverão ser : Urdume = < 0,5 Seg, Trama = < 0,5 Seg, para tempo de 
extinção da chama depois de retirada do queimador; e Urdume = < 15 mm e trama = < 15 mm, 
para comprimento carbonizado rasgado. Os velkros (ganchos e argolas) deverão ser de 
multifilamento de Poliamida N6.6 e tratamento anti chama á base de resina Fyrol FR2. com tração 
longitudinal de 8,0N/cm², Deslocamento 1,3 N/cm, tração de 1 Loop (2QM) 1,9 N, tempo de 
queima de 15 s,Espaço queimado 200,0 mm, tração longitudinal após 5000 ciclos 5, N/cm² e 
descolamento após 5000 ciclos 0,65N/cm. Zíper confeccionado em fibras sintéticas com 
propriedades permanentes inibidoras de chama, conforme Norma YFS M0510 M-F-26 tendo como 
referencia as Normas FMVSS-302, ASTM-D-635,ISSO-3795, JIS-D1201 e DIN-4112-B1.  
A cor verde sávia (sage green), deverá se aplicada pelo método de tintura em massa e deverá ter 
tratamento contra raios ultravioleta. 
 
1.2 – APLICAÇÃO 
 
A roupa secundária (macacão) também considerada como roupa de segurança, é para ser 
utilizada em situações de risco. 
Os pilotos e mecânicos de aeronaves estão próximos de temperaturas elevadas e com presença 
de produtos a base de petróleo com elevado grau de explosões. 
Todos que manipulam e operam aeronaves devem utilizá-lo. 
 
1.3 – MODELO 
 
Macacão com gola tipo padre com entretela e com 90 mm de altura e com pontas arredondadas; 
manga comprida com ajuste (vide acessórios), fechamento frontal com zíper de duplo curso, 
coberto com uma vista de 10 mm. Sua extensão vai desde a gola até a união da costura do 
gancho. O carro do reforço nos ombros (vide acessórios), bolsos frontais estampados na parte 
superior, meio da perna; braço esquerdo e barramento (vide acessórios).Identificações no ombro 
esquerdo, acima dos bolsos superiores e bolso lado direito (vide acessórios).Ajuste na cintura com 
elástico e velkro (vide acessórios). Deverá ter dois foles por meio de botão de latão de cinco mm 
de diâmetro interno, fixo nas axilas para ventilação. Deverá possuir duas palas de dois cm cada 
na costa superior, acabando em zero na parte inferior da cintura. 
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Deverá ter um fundilho em forma de losango, da mesma fibra, medindo 40X150 mm, nas costuras 
que compõe o cavalo. Os demais acessórios que fazem parte da composição do macacão, com 
suas respectivas medidas e posições, encontram-se nas páginas a seguir. 
 
 
Figuras dos macacões de vôo 
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1.4 – ACESSÓRIOS/ BOLSOS/ POSICIONAMENTO 
 
O macacão apresenta velcro com a parte fêmea costurada no tecido, da seguinte maneira:  
Acima do bolso superior esquerdo: retângulo de 10 cm de largura com 05 cm de altura; acima do 
bolso superior direito uma circunferência de 8,5 cm de diâmetro; na parte superior do ombro 
esquerdo a 01 cm da costura superior um listel semi-circular com espessura de 02 cm; na parte 
superior do ombro direito a 01 cm da costura superior um listel semi circular com espessura de 02 
cm e a 02 cm abaixo do listel um retângulo com 07 cm de largura e 06 cm de altura, no centro do 
bolso superior esquerdo uma circunferência de 08 cm de diâmetro. 
Encontra-se nos anexos. 
 
1.5 – REFORÇO NOS OMBROS 
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O reforço é feito com a mesma fibra que compõe o macacão, com as medidas e posicionamento 
(vide acessórios) citados nos anexos. 
 
1.6 – FECHAMENTOS 
 
O macacão será fechado por um zíper, com duplo curso, coberto por uma vista simples, partindo 
do lado esquerdo de 30mm. Sua extensão vai, frontalmente, da gola até 60mm antes da união das 
costuras; o carro superior do zíper deverá possuir uma alça do mesmo material do tecido do 
macacão. As costuras de fechamento nas laterais, ombros, braços internos e pernas externas 
deverão ser duplas, com simetrias retas. 
 
1.7 – MEDIDAS 
 
Serão padronizados os seguintes critérios: 
a - Unidade de medidas das dimensões: milímetro (mm) 
b – Tamanhos: conforme tabela abaixo sendo que as medidas são referentes ao molde de todos 
os tamanhos. Para identificação do tamanho certo de cada usuário favor verificar e identificar na 
tabela de medidas masculinas a seguir: 
 

TABELA DE MEDIDAS MASCULINAS 
 
 

CARACTERISTICAS  DIMENSÕES  

Tamanhos PP   
(1)  

P     
(2)  

M     
(3)  

G     
(4)  

GG    
(5)  

XGG 
(6)  

XXGG 
(7)  

XXXGG 
(8) 

Gola 

Largura da gola 115 115 115 115 115 115 115 115 

Circunferência da gola 470 480 490 505 520 530 540 560 

Corpo parte superior 

Tórax 540 560 580 610 640 680 700 740 

Cintura (com tensão) 470 490 510 540 570 610 640 680 

Cintura (sem tensão) 530 550 570 600 630 670 700 740 

Distância da Base da Gola até a cintura 580 590 600 610 620 650 660 670 

Largura do cinto 30 30 30 30 30 30 30 30 

Reforço do ombro 

Altura 150 155 160 165 170 175 180 185 

Comprimento do lado do ombro 180 185 190 195 200 205 210 215 

Comprimento do lado da manga 220 225 230 235 240 245 250 255 

Corpo parte inferior 

Comprimento da entrepernas 770 790 810 825 835 850 870 875 

Comprimento do Gancho 350 350 370 370 375 390 400 410 

Largura da vista sobre os zíperes 15 15 15 15 15 15 15 15 

Manga 

Comprimento da Manga 610 620 625 640 650 665 670 670 

Circunferência da cava 530 540 550 560 570 595 610 630 

Circunferência do punho 320 330 340 350 360 380 400 410 

Circunferência da boca da perna aberta 

Aberta 500 510 520 560 580 600 630 660 
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Fechada 420 430 440 480 500 520 550 580 

Fole das costas 

Amplitude máxima 40 40 40 40 40 40 40 40 

Extensão 530 535 540 550 560 570 580 585 

Cinto (com velcro) 

Comprimento (1 lado) 280 280 300 330 360 390 420 440 

Largura 70 70 70 70 70 70 70 70 

Bolsos frontais superiores 

Largura da base 185 195 200 220 235 250 265 285 

Lado interno adjacente à base 150 150 155 160 165 170 175 175 

Lado externo adjacente à base 190 190 190 190 200 200 200 210 

Lado interno adjacente ao vértice superior 200 200 200 205 210 210 220 225 

Altura 325 330 330 335 340 340 345 345 

Comprimento do zíper 150 150 150 150 160 170 170 170 

Vista que encobre o zíper (largura) 60 65 65 65 65 65 65 70 

Bolso frontal à altura das coxas (direita) 

Largura da borda inferior 200 210 210 220 225 235 240 245 

Largura da borda superior 210 220 225 230 240 245 250 265 

Altura 235 240 245 250 260 260 265 270 

Distância do cinto 330 340 350 360 370 380 390 400 

Comprimento do zíper 180 180 180 190 190 190 200 210 

Bolso frontal à altura das coxas (esquerda) 

Largura da borda inferior 170 170 180 185 190 200 200 210 

Largura da borda superior 140 140 145 150 160 170 175 185 

Altura 300 310 310 320 325 330 330 340 

Distância do cinto 330 340 350 360 370 380 390 400 

Comprimento do zíper 180 180 180 190 190 190 200 210 

Bolso frontal à altura das coxas (canivete) 

Largura da borda inferior (reforço) 90 100 100 110 115 120 125 135 

Largura da borda superior (reforço) 110 120 130 130 135 140 150 160 

Altura (reforço) 270 270 280 280 285 290 295 300 

Altura do bolso 220 230 230 230 230 235 240 250 

Largura do bolso 65 65 65 65 65 65 65 65 

Bolsos nos terços inferiores das perna                 

Altura 275 285 295 305 315 320 340 340 

Largura da borda inferior 180 190 200 215 225 240 250 265 

Largura da borda superior 250 260 270 280 295 310 320 330 

Comprimento do zíper 220 220 220 230 240 250 250 270 

Bolso sobreposto no braço esquerdo                 

Altura 200 200 200 200 200 200 200 200 

Comprimento o zíper 120 120 120 120 120 120 120 120 

Porta caneta Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Altura sem aba (porta caneta maior) 180 180 180 180 180 180 180 180 

Largura da aba (porta caneta) 80 80 80 80 80 80 80 80 
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Altura da aba (porta caneta) 320 320 320 320 320 320 320 320 

Largura da borda inferior (porta caneta) 150 150 150 150 150 150 150 150 

Largura da borda superior (porta caneta) 105 105 105 105 105 105 105 105 

Altura sem aba (porta caneta menor) 135 135 135 135 135 135 135 135 

Arremate para abertura da boca da perna 

Altura 280 280 280 280 280 280 280 280 

Largura 70 70 70 70 70 70 70 70 

1.8 – LINHAS 
 
Linha de fibra aramida antichama, na mesma cor da fibra. É de dois cabos torcidos entre si, 
formando um só filamento, com resistência mínima de 15 kgf/cm². 
Todas as manutenções que poderão vir a serem feitas posteriormente deverão ser feitas com a 
mesma linha. 
 
1.9 – PONTOS POR CENTIMETRO LINEAR 
 
As costuras interferem diretamente na vida útil do macacão, logo se recomenda que tenha no 
mínimo 2,5 pontos por centímetro linear. 
 
1.10 – REFORÇO COSTURA / TRAVETE 
 
Os reforços de costura deverão ser feitos em todos os pontos de maior tração de ruptura. Caso 
não seja feito, deverá interferir na durabilidade do macacão. 
Os travetes deverão estar presentes na entrada dos bolsos, no acabamento do zíper frontal. 
 
 
1.11 – SIMETRIA 
 
As costuras deverão ser retas e paralelas quando necessário. 
Os acessórios deverão estar alinhados verticalmente e horizontalmente. 
As não qualificações destes itens comprometem diretamente no acabamento do macacão. 
 
1.12 – AVIAMENTOS 
 
Todos os componentes deste macacão deverão ser antichama ou retardante a chama, não 
podendo em situação alguma entrar em ignição. 
 
 
 
1.13 – SEGURANÇA 
 
Quando da utilização deste macacão com esta fibra especificada, a integridade física é mantida, 
pois esta fibra não entra em ignição no caso de acidente com chamas. 
Em ensaios de laboratórios a fibra comprovou que necessita de 12 segundos de exposição a uma 
temperatura de 1100º C para enrijecer. Mesmo após estes 12 segundos a fibra não adere à pele. 
Este fator ameniza a gravidade da queimadura. 
A fibra oferece resistência na maioria dos produtos químicos. 
 
1.14 – GARANTIA 
 
Garantia mínima de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante. 
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1.15 – CERTIFICADOS 
 
Certificado de Qualificação da Empresa fabricante, expedido por órgão Militar de Aviação das 
Forças Armadas, expressando estar à empresa qualificada a fornecer o MACACÃO DE VÔO. 
Conforme Instrução Normativa de cada órgão. Ref. NEB/T Pr 01/97 e/ou INAvEx 1.005/2002 do 
Comando da Aviação do Exército Brasileiro. 
Certificado de Ensaio em Laboratório de Análises de material de Intendência de um órgão Militar. 
 
1.16 – ETIQUETAS 
 
Deverá constar na etiqueta o: 
 Nome da empresa 
- Cadastro Nacional Pessoa Jurídica; 
- Instruções de lavagem clara e definida; 
- Número do lote; 
- Data de fabricação; 
- Tamanhos. 
 
1.17 – EMBALAGENS 
 
Deverá ser acondicionada individualmente em embalagem individual e transparente e depois em 
caixa de papelão devidamente identificada com etiquetas com códigos de barra, constando à 
quantidade e numeração. 

 
ACESSÓRIOS INTEGRANTES DO MACACÃO DE VÔO 
 
Os desenhos das peças estão nos arquivos anexos. 
A – Reforço no ombro 
O reforço deverá ser fixado com costuras duplas e paralelas entre si, sendo que a costura de 
fechamento do ombro deverá estar bem no meio do reforço. 
O lado menor do reforço é feito junto com o fechamento das mangas, e o lado maior deverá ficar 
30 mm da base do colarinho. 
 
B – Bolso lateral médio, perna esquerda. 
Sua base é fixada na perna esquerda com 470 mm acima do barramento. 
É fixado com costuras paralelas entre si, sobre o tecido da perna. 
C – Bolso Superior Direito 
Sua base é fixada logo acima do velkro fêmea que ajusta na cintura. 
O lado direito do bolso possui 30 mm de distância do fechamento lateral do macacão. 
Sua fixação é feita com costura duplas e paralelas entre si, sobre o tecido do macacão. 
D – Identificação 
A parte fêmea do velkro deve ser fixada no tecido na altura do peito, com máquina reta. 
É parte integrante desta confecção o velkro macho nas mesmas proporções. 
O velkro deve obedecer à mesma cor do macacão. 
E – Bolso Superior Esquerdo 
Sua base é fixada logo acima do velkro fêmea que ajusta na cintura. 
O lado esquerdo do bolso possui 30 mm de distância do fechamento lateral do macacão. 
Sua fixação é feita com costura duplas, paralelas entre si, sobre o tecido do macacão. 
F – Cinto de Ajuste Traseiro 
O ajuste na parte traseira é feito com elástico de média tenacidade, na cor branca, com 40 mm de 
largura. 
A medida indicada refere à proteção do elástico na parte traseira. 
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Esta proteção é fixada por cima do tecido do macacão, por meios de costura dupla paralelas entre 
si. 
A fixação é feita aproximadamente 50 cm abaixo da base do colarinho. 
 
G – Bolso na Manga – Lado Esquerdo 
Bolso com lapela e porta caneta, fixo 90 mm abaixo do fechamento do ombro. 
A fixação deve ser feita com costuras duplas, paralelas entre si, fixo sobre o tecido do macacão. 
 
H – Velkro Fixo Fêmea 
Velkro na cor do macacão fixado com costuras simples. 
Sua fixação é logo abaixo dos bolsos superiores direito e esquerdo. 
 
I – Ajuste de Velkro no Punho 
Velkro de 40 mm da mesma cor do macacão, sendo a fêmea fixa no fole do punho. 
O macho é quem faz o ajuste. 
A lapela do velkro e o velkro fêmea são fixados com costura simples. 
As fixações devem ser feitas 20 mm acima da barra da manga. 
 
J – Zíper no Barramento 
Fixo na vertical, com costuras duplas paralelas entre si, sobre o tecido do macacão e com lapela 
para que o mesmo não fique aparente. 
A finalidade deste zíper é de aumentar a boca da barra em 80 mm. 
As extremidades que fixam o zíper deverão estar 45 mm do fechamento do macacão. 
 
K – Bolsos Laterais Inferiores 
Fixado sobre o tecido do macacão, com costuras duplas paralelas entre si.  
A base do bolso deve ser fixada 65 mm acima do barramento. 
L – Tira de Ajuste Velkro na Cintura 
A tira de ajuste é confeccionada com mesmo material do macacão. 
Na parte inferior da tira é fixado macho na cor verde, da mesma largura. 
M – Identificação no Ombro e Lado Esquerdo Superior 
A fixação do velkro, da mesma cor do macacão, é feita com costura simples. 
O velkro a ser fixado é a fêmea, devendo estar 30 mm abaixo do fechamento dos ombros. 
A fixação do velkro fêmea na altura do peito, no lado esquerdo, superior.  
A parte superior do velkro deverá estar 170 mm abaixo do fechamento dos ombros. 
O lado esquerdo do velkro deverá estar fixado a uma distância de 45 mm do zíper frontal. 
É parte integrante o velkro macho com as mesmas dimensões. 
 
N – Identificação Bolso Superior Direito 
A fixação é feita com costura simples, sobre o tecido do bolso do lado direito superior. 
O velkro deve ser da mesma cor do macacão. 
O lado esquerdo do velkro deverá estar fixado 10 mm da costura dupla do bolso. 
A base do velkro fixado deverá estar 50 mm da base do bolso, lado direito. 
É parte integrante o velkro macho nas mesmas dimensões. 
 
O – Bolso Médio em Diagonal Perna Esquerda 
 
P – Bolso Médio Perna Direita 
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ILUSTRAÇÕES 

 
 
 

 

 
2 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS LUVAS DE VÔO – CÓD. E-FISCO: 246526-4 
 
Equipamento a ser utilizado para proteção das mãos e parte do antebraço. Complementar ao uso 
de macacão do Capacete e Balaclava antichama. Fabricado conforme a especificação MIL-G-
18118B e OS/PRP-2 Na cor verde nos tamanhos 8,9,10 e 11. 
 
2.1 - COMPOSIÇÃO DA FIBRA 
 
Fibra Aramida , 100% antichama, para utilização em vôo por pilotos, tripulantes operacionais, 
mecânicos de vòo e pessoal de apoio em solo em áreas com risco de incêndio, explosões, e 
produtos químicos. A constituição da fibra é composta de 93% de fibra Aramida, 5% de fibra para 
aramida e 2% de fibra antiestática.  
O peso da fibra externa é de + ou - 161,0 gr/m² (gramatura DMI 005 – Me) com resistência de 
rasgamento de 9,0 daN. 
O peso da fibra interna (forro) é de 220 gr/m² com resistência de rasgamento de 7,5 daN. Urdume 
1.652,3N (168,4Kgf), Trama 1.371,0 N (139,8Kgf) 
Espessura da fibra externa (DMI 006 – Me) é de 0,33mm 
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Densidade (DMI 003 – Me): Urdume 27,6 fios, Trama 27,00 fios. 
Resistência à tração (DMI 007 – Me) Urdume 958,0N (97,6Kgf), Trama 907,7 N (92,5Kgf). 
Sua resistência, em teste de laboratório, é de 19 segundos a temperatura de 1100OC. Após esta 
temperatura e tempo de exposição, a fibra enrijece e trinca, não aderindo à pele. 

 
2.2 - COMPOSIÇÃO DO COURO 

 
Couro macio (pelica) na espessura 0,8mm, tratado para permitir sensibilidade para uso por pilotos 
de aeronaves. 
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2.3 – MEDIDAS 

Desenho, em anexo. 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

7 ½ 30,5 11,5 1,7 0,8 3,5 5,8 9,0 8,0 

8 31 10,5 1,7 0,8 3,5 6,1 9,5 8,5 

8 ½ 32 13,7 1,7 0,8 3,5 6,3 9,5 8,5 

9 33 14 1,7 0,8 3,5 6,5 9,5 8,5 

9 ½ 33,5 14,3 1,7 0,8 4,0 6,7 10,0 9,0 

10 34 14,5 1,7 0,8 4,0 6,9 10,0 9,0 

10 ½ 35 15 1,7 0,8 4,0 7,0 10,4 9,2 

11 35 15,2 1,7 0,8 4,5 7,0 10,4 9,4 

 

 

 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

7 ½ 13 10 3,3 3,3 3,3 2,4 3,7 

8 13,5 10,5 3,5 3,5 3,5 2,7 3,9 

8 ½ 13,7 10,5 3,5 3,5 3,5 2,7 3,9 

9 14 10,5 3,5 3,6 3,7 2,7 4,0 

9 ½ 14,5 11 3,7 3,9 3,7 2,8 4,2 

10 14,5 11 3,7 4,0 3,7 2,8 4,3 

10 ½ 15 11,5 3,8 4,0 3,7 2,8 4,3 

11 15 11,5 4,0 4,0 3,7 3,2 4,5 

 

 

 

3 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA JAQUETA (OU JAPONA) DE VÔO – CÓD. E-FISCO: 246560-4 
 
3.1 – CONCEITO 
Esta especificação visa o conceito de segurança mínima para roupas de proteção utilizada como 
japona em temperaturas baixas e com segurança necessária durante operações com aeronaves 
e/ou semelhantes. Sempre que houver risco de quedas, de abastecimento, na manutenção de 
aeronaves e/ou operações semelhantes onde haja risco de incêndio e risco de explosões, se faz 
necessário além, do macacão, a japona de Meta Aramida. Todos os componentes que fazem 
parte desta japona de Meta Aramida são ignífugo, e nenhum material empregado deverá ser com 
tratamento antichama que tenha sua vida útil limitada. Este traje visa proteção maior ao tronco 
superior (caixa torácica), bem como braços. Para maior segurança nas situações de risco, se faz 
necessário à utilização da luva de Meta Aramida, do balaclava Meta Aramida, do macacão de 
Meta Aramida, da bota de vôo anti-chama e do capacete de vôo.  
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3.2 - COMPOSIÇÃO DA FIBRA 
Tecido composto de 93% de fibra Meta Aramida, 5% Para Aramida e 2% fibra antiestática, 
antichama, em construção tipo tela 1x1 plana, com fios de 2/60 Nm no urdume e trama.. 
Construção 24 fios no urdume e 21 fios na trama, + ou – 1, Conforme Norma UNE-EM 1049-2: 
1995, ISSO 7211-2:1984 MOD. que permite o perfeito equilíbrio da fibra durante o uso. Com 
gramatura de + - 165 gr/m², + ou – 3%, conforme Norma, UNE 40339:2002, ISO 3801:1997, 
Resistência a tração na trama 88 daN e 68 daN no urdume , conforme Norma UNE-EM ISSO 
13934-1:1999. Sua estabilidade dimensional da trama e urdume são de - < 3,0, conforme Norma 
UNE-EM 25077:1996, ISSO 5077:1984. Flamabilidade da fibra conforme Norma UNE-EM 
532:1996; Em teste realizado de laboratório e em campo de provas, a resistência a chamas aberta 
é de 12 segundos com jatos dirigidos de maçarico a uma temperatura de 1100º C +/- 25°C. 
Resultados a serem obtidos deverão ser : Urdume = < 0,5 Seg, Trama = < 0,5 Seg, para tempo de 
extinção da chama depois de retirada do queimador; e Urdume = < 15 mm e trama = < 15 mm, 
para comprimento carbonizado rasgado. Os velkros (ganchos e argolas) deverão ser de 
multifilamento de Poliamida N6.6 e tratamento anti chama á base de resina Fyrol FR2. com tração 
longitudinal de 8,0N/cm², Deslocamento 1,3 N/cm, tração de 1 Loop (2QM) 1,9 N, tempo de 
queima de 15 s,Espaço queimado 200,0 mm, tração longitudinal após 5000 ciclos 5, N/cm² e 
descolamento após 5000 ciclos 0,65N/cm. Zíper confeccionado em fibras sintéticas com 
propriedades permanentes inibidoras de chama, conforme Norma YFS M0510 M-F-26 tendo como 
referencia as Normas FMVSS-302, ASTM-D-635,ISSO-3795, JIS-D1201 e DIN-4112-B1.  
Cor verde (sage green), tinto em massa.  Com tratamento resistente á raios ultravioleta. 
 
3.3 – FORRO INTERNO 
É formada por feltro de manta agulhada de 30% para aramida e 70 % fibra de carbono com 2 mm 
de espessura no mínimo e não podendo ter menos de 150grs/m², sua estabilidade dimensional 
não poderá ser maior que 3% no sentido do urdume e 3% no sentido da trama. Deverá ser unida 
ao tecido de forro com costuras trapezoidais, para contato com o corpo do usuário. Este forro 
deverá ser plano, 100% em antichama composto de (93% meta aramida, 5% para aramida e 2% 
fibra antiestática). 
 
3.4 - COMPOSIÇÃO DA JAQUETA 
Jaqueta com mangas compridas, corte do tipo paletó, com punho de malha Meta Aramida e gola 
semi-oval, todo a barra (cós) malha de Meta Aramida. 
Fechamento com zíper de latão, dois bolsos inferiores, identificação do brasão e nome do usuário 
no peito, e bolso no braço esquerdo. 
 
3.5 – DETALHES 
Punho de malha de fibra Aramida com 300 gr/m², medindo 90 mm de comprimento e 150 mm de 
abertura total. Gola forrada com costuras triangulares e retas paralelas na parte traseira para 
melhor armação da mesma.  A gola é semi-oval, pela anatomia que ela possui.  Nas pontas ela 
mede 70 mm de altura e na parte média 130 mm de altura.  Fechamento com lapela medindo 190 
mm x 110 mm de altura, fechando em ângulo de 30O, com Velkro verde de 25x50mm de 
comprimento. Barra (cós) em malha de Meta Aramida 300 gr/m² com 90 mm de altura. Dois bolsos 
inferiores medindo 220 mm x 150 mm de altura. Os dois bolsos estão localizados na parte inferior 
da japona, e sua base inicia 30 mm acima da malha de Meta Aramida no barramento. Bolso 
medindo 150 mm de altura x 140 mm de largura, com fechamento de zíper de latão135mm. 
Sobrepõem este bolso porta canetas (2). Este bolso esta fixado 160 mm abaixo da costura da 
manga. Acima do bolso, fixar a bandeira do estado. Identificação do nome do usuário com Velkro 
verde de 50 mm de largura x 100 mm de comprimento, fixo na altura do peito lado esquerdo. 
Identificação do brasão com Velkro verde medindo 90 mm x90mm da altura do peito lado direito 
da japona. 
 
3.6 – SEGURANÇA 
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Esta japona permite a utilização em situações de extremo risco como explosões, produtos 
químicos e arcos elétricos.  Quando da aproximação esta fibra não se degrada com as lambidas 
de chamas. As multicamadas que compõe esta japona, não irão entrar em ignição, pois se trata 
de fibras normalizadas com elevado grau de qualidade.  
 
3.7 – DURABILIDADE 
A cor desta fibra é feita na própria pigmentação, logo não há alteração na cor da fibra durante as 
lavagens devido à composição da fibra para aramida que oferece maior resistência à abrasão. A 
vida útil estimada desta japona é de CINCO (5) anos aproximadamente. 
 
3.8 – CERTIFICADOS 
A Empresa deverá apresentar dentro do envelope de proposta Certificado de Qualificação de 
Empresa, expedido por órgão Militar de Aviação das Forças Armadas, expressando estar à 
empresa qualificada a fornecer o objeto da licitação. (JAQUETA DE VÔO). Conforme Instrução 
Normativa de cada órgão. Ref. NEB/T Pr 01/97 e/ou INAvEx 1.005/2002 do Comando da Aviação 
do Exército Brasileiro. 
Certificado de Ensaio em Laboratório de Análises de material de Intendência de um órgão Militar. 
 
3.9 – CONFORTO 
A tecnologia aplicada nesta japona atende a segurança aliada ao conforto térmico  
 
3.10 - TAMANHOS  

 pequena média grande extra grande 

Comprimento (sem barra) 610 610 630 630 

Tórax 580 600 620 640 

Manga parte externa 620 630 640 650 

Punho de malha 90 90 90 90 

 
3.11 – FECHAMENTO 
Em zíper de latão especial de 600 mm de comprimento x 30 mm de largura. Deverá possuir uma 
tira de fibra aramida fixa ao zíper de modo que agilize a abertura e fechamento da japona. Em 
toda sua extensão, deverá estar embutido internamente. 
 
3.12 - LINHAS 
Todos os fechamentos deverão ser feitos com linha de 2x1, em Aramida na cor verde sávia. 
 
3.13 - PONTOS POR cm² 
As máquinas de fechamento para esta Japona, não podem ter menos de que três pontos por cm².  
A costura interfere diretamente na vida útil da Japona. 
 
3.14 – SIMETRIA 
Todas as costuras deverão ser retas e paralelas entre si.  
O posicionamento dos bolsos e identificações deverão ser uniformes e sem distorções.  
 
3.15 – ACABAMENTOS 
Todos os trajes deverão passar pelo processo de limpeza para retirar os excessos de fios a 
analise de costuras bem como a dobra da peça.  
 
3.16 – ETIQUETAS 
Nas etiquetas deverão constar: 
- Nome do fabricante; 
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- Certificado Nacional de Pessoa Jurídica; 
- Numero do Lote; 
- Tamanho da japona; 
- Data de fabricação; 
- Instruções de Lavagens; 
 
3.17 – GARANTIA 
Garantia de defeitos de fabricação durante 12 meses após entrega. 
 
 
 
3.18 – EMBALAGEM 
Toda japona deverá ser embalada individualmente, em saco plástico transparente. 
O acondicionamento deverá ser no máximo de 10 (dez) peças, por caixa. 
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4 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO CALÇADO DE VÔO – CÓD. E-FISCO: 246689-9 

 
Bota de segurança, cano de 200 mm e peso aproximado de 596,5 g (pé), medidas para o número 
40 BRA; confeccionada em couro cabedal rodoch preto hidrofugado e revestida com meião à 
prova d’água com tecnologia Simpatex + Smartec Air ITM. Solado bi densidade e bi-
componente em PU (Poliuretano) / Borracha. 
 
4.1 - CABEDAL – CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 
Constituído de gáspea, base do cano, reforços laterais, taloneira, puxador do zíper, vista da 
lingüeta e reforço do atacador confeccionados em couro bovino hidrofugado, curtido ao cromo, 
com estampa intermediária fosca, espessura de 1,8 / 2 mm; colarinho em napa com estampa 
intermediária fosca, espessura de 1,0 / 1,2 mm, acolchoado com espuma de PU de 10 mm; canos 
e lingüeta em tecido cordura altamente resistente; o interior do calçado foi concebido com um 
meião à prova d’água, que compõe a forração do cano e gáspea. Forro da gáspea em sintético. 
Linha de pesponto em nylon nº. 20. Metais em latão com tratamento anti-oxidante. Fechamento 
frontal em cadarço e abertura lateral em zíper mais velkro. Solado bi-densidade bi-componente 
em PU/Borracha, com perfil anti-derrapante e aberturas laterais sistema aqua-leve, injetado 
diretamente ao cabedal, com sistema de absorção de impactos (impact de absorption) de no 
mínimo 32 J(Joules), com indicador de validade. 
 
4.2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 
Couro bovino curtido ao cromo, flor integral ou corrigida relax. 
Estampa: Relax, lisa ou intermediária fosca, batida, macia, flexível, flor e fundo tingido, podendo 
ser com tratamento impermeável (hidrofugamento, emborrachamento ou anti-chamas). 
Espessura: 1,8 a 2,2 mm. 
Tensão mínima de ruptura: 200 %. 
Alongamento mínimo: 40 %. 
Tração mínima: 15 Mpa. 
Resistência à flexão a seco: 50.000 Flexões. 
Resistência à flexão a úmido: 30.000 Flexões. 
Resistência mínima a rasgamento: 80N. 
Teor mínimo de cromo: 2,5 %. 
pH: 3,5. 
Teor graxo: De 8,0 a 12,0 %. 
 
Couro hidrofugado/emborrachado. 
 
Penetração de água não antes de 60 minutos. 
Penetração de água no mínimo de 30%. 
Absorção no mínimo de 2g. 
 
4.3 – IDENTIFICAÇÃO 
No solado: 
Nome do fabricante e número do calçado. 
Palmilha de Montagem: 
Não tecido 100% poliéster, agulhado e resinado com espessura de 2.3mm. 
Palmilha Higiênica: 
Em material termo-conformado, micro-perfurado, com espessura de 2,5mm, dublada tecido com 
tratamento antifungos. 
 
Pesponto: 
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Linha de nylon nº. 20, com tensão mínima a ruptura de 40Kgf, sendo 7 pontos por polegada. 
Strobel: 
Linha 100% nylon nº. 20 com tensão mínima de ruptura de 40Kgf. 
 
Forro da Gáspea: 
Em sintético, não-tecido agulhado e ligado quimicamente, de fibras curtas espessura 2.3 mm. 
 
Forro do Cano: 
O interior do calçado é composto por um meião à prova d’água com espessura de 3mm, composto 
por uma membrana com tecnologia de impermeabilidade seletiva + forro em tecido texturizado a 
ar com tecnologia de refrigeração. Este meião compõe o forro do cano e gáspea do calçado e 
conta com as tecnologias Simpatex + Smartec Air ITM. 
 
Contra-Forte: 
Em material de fibras sintéticas e resinadas, com espessura de 1,5 mm. 
 
Alma: 
Em polipropileno. 
 
Metais – Ganchos e Passadores: 
Em latão (composto metálico formado por ligas de cobre e zinco), n.º 55. 
 
Cadarço: 
Em poliéster em formato cilíndrico com ponteiras de plástico, com tamanho de 1,80m. 
 
Zíper: 
Carrinho do zíper em alumínio com ponteiras em polipropileno e corrimento em nylon. 
 
Solado: 
Em peça única fundida com densidades e componentes diferentes em PU/Borracha , desenho 
antiderrapante, identificação do fabricante e tamanho, indicador de validade e desenho aqua-leve. 
 
Material 1º Densidade ( Sola ) Material 2º Densidade (Entresola) 
Borracha Poliuretano expandido 
Densidade:           1,21 g/cm3  Densidade:               0,40 ± 0,03 g/cm3 
Dureza:             70,0 Shore A                                Dureza:                  45 a 55 Shore A 
Abrasão Máxima:      150 mm3   Tensão Mínima de Ruptura:            5 

M.Pa 
Tensão Mínima de Ruptura: 10 Mpa  
Altura do Derrapante: 5,85 ± 0,5 mm  
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5 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO CAPACETE DE VÔO– CÓD. E-FISCO: 250066-3 

 
5.1 – CONCEITO 
 

Os capacetes visam à proteção para pilotos e tripulantes de helicópteros, proporcionando 
proteção integral do crânio e da face contra choques mecânicos e chamas. 
 
Deverá ter as seguintes características: 
 
5.2 - CAPACETE DUPLA VISEIRA COM REDUTOR ATIVO DE RUÍDO 

 
O Capacete de vôo anti-choque deve ser homologado de acordo com as normas MIL-H-85047A 
e/ou MIL-H-87174 e/ou AER-161P (Especificação militar de capacetes aeronáuticos elaboradas 
pela Marinha Americana, Força Aérea Americana e Força Aérea Brasileira, respectivamente) pelo 
Centro Técnico Aeroespacial – Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (CTA/IFI) ou, no 
exterior, por órgão equivalente, como o Federal Aviation Administration (FAA) ou Joint Aviation 
Authorities (JAA), desde que acompanhado de tradução certificada por tradutor juramentado ou 
INAVeX 1.005/2002 do Comando da Aviação do Exército Brasileiro – Diretoria de Material de 
Aviação do EB. 
Moldado em material composto de aramida ou Kevlar; 
Em tamanhos que contemplem ajustes em cabeças de tamanhos 54 até 63 cm; 
Pintura monocromática em base PU (poliuretano) na cor verde fosco, com letreiro em vinil, 
recoberto por verniz protetor, contendo o nome e posto do usuário; 
Livre de obstruções a altura dos olhos (preservando todo o campo de visão natural); 
Forração interna substituível, em tecido não alérgico, com borda de contato revestida, de fácil 
remoção para limpeza e manutenção, com espaçadores revestidos para os ajustes de cabeça 
(altura, frontal e nuca), sendo fixados na parte interna do capacete por meio de velkro, 
possibilitando o ajuste personalizado; 
 Ter resistência à perfuração de acordo com as normas MIL-H-85047A e/ou MIL-H-87174 e/ou 
AER-161P e/ou INAVeX 1.005/2002; 
Ser dotado com sistema de absorção de choques de acordo com as normas MIL-H-85047A e/ou 
MIL-H-87174 e/ou AER-161P e/ou INAVeX 1.005/2002; 
 Sistema de retenção composto de cinta jugular fixada na estrutura do capacete, com ajuste e 
travamento de ação rápida. As cintas deverão ter almofadas de apoio do queixo em tecido e/ou 
couro macio. O sistema deverá prever o uso por usuários destros ou não.  
Com sistema de proteção para os olhos, compatível com uso simultâneo de óculos, composto por 
duas viseiras rotativas ou deslizantes, de alta qualidade ótica e de manufatura, com tratamento 
contra arranhões e contra embaçamento, com travas de início e fim de curso, com possibilidade 
de recolhimento da viseira através de atuadores localizados na parte externa; 
O Sistema de comunicação deverá ser homologado pelas normas RTCA/DO-170 e FAA -TSO-
C58a (normas de garantia de qualidade e eficiência de operação) pelo FAA - USA, NRR (Noise 
Reduction Rate, mínimo de 23 dB) e ter  as seguintes características: 
 
a) Fones:  

Impedância : Dinâmico, 300 ohms cada, montados em paralelo 
Tipo: Dinâmico 
Freqüência de resposta: 200 a 5.500 Hz 

b) Microfones: 
Modelo:M7 ou similar, Dinâmico, com cancelamento de ruído e ativação por voz 
(voice active). 
Impedância: de 220 a 2,000 ohms 

c) Controle individual de volume  
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d) sistema de comunicação com proteção eficiente contra interferência tipo RFI (Rádio 
Frequence Interference) e EMI (Electro-Magnetical Interference). 

e) Sistema eletrônico de Redução Ativa de Ruídos, com redução adicional ao sistema passivo de 
atenuação de ruído, no mínimo entre 11 e 20 dB na faixa de freqüência entre 125Hz e 500 Hz, 
faixa normal de emissão de ruídos dos Helicópteros. O sistema de alimentação de energia do 
equipamento fixo na aeronave nos pontos atualmente utilizados pelos pilotos e nos 04 (quatro) 
pontos do compartimento traseiro, homologado e compatível com os existentes.  

f) cabo de conexão com comprimento máximo de 60cm quando retraído e mínimo de 160 cm 
quando totalmente distendido, possibilitando operações externas, sobre os patins ou deitados 
sobre o piso da aeronave, pelos tripulantes.  

g) Sistema de comunicação autônomo através de sistema PTT individual e conexão com rádio 
HT de modo a manter a comunicação entre o tripulante em operação externa e a aeronave. 

h) suporte de fixação do microfone deverá ser flexível e com ajuste de distância, colocando o 
microfone em qualquer posição pretendida. 

 
Cada equipamento deverá ter um Kit de peças de reposição para cada capacete fornecido, 
composto de: 

• 02 (Dois) jogos completos de forração interna e/ou absorvedores de umidade. 
• 01 (Um) jogo de proteção do microfone 
• 01 (um) jogo de almofada de proteção do queixo e da nuca. 
• Bolsa para acondicionamento e transporte do capacete, fechada por zíper e dotada de um 
bolso interno para transporte de manual de operação e bolso externo para transporte de 
documentos de vôo. Devendo ser fornecida com brasão do CBMPE fixado em velcro e letreiro 
com nome, posto e tipo sanguíneo do usuário afixados através de velcro na parte frontal, 
devendo também ser dobrável quando o capacete estiver em uso. 
• Manual de instruções, operação e manutenção, contendo lista de peças e componentes em 
Língua Portuguesa; 
• O equipamento deverá ter Assistência Técnica Global permanente no Brasil, capaz de efetuar 
reparos de qualquer monta, com almoxarifado de peças de reposição de uso constante e 
Garantia de Fábrica de que peças e componentes para manutenção estarão disponíveis no 
mercado mundial por, no mínimo, dez anos; 
• Rádios “hand talk” compatíveis com os em uso pelo CBMPE e conectáveis aos capacetes 
através de adaptador de sistema de comunicação; 
• Adaptador do sistema capacete/handtalk. 

 
A seguir ilustração do equipamento definido como padrão para o uso pela aviação no CBMPE. 
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