
 

 

 

 

 

 

 

ERRATA nº. 003/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 50/2019 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 38/2019 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS 

 
 

Objeto: Constitui objeto do presente certame a aquisição de um ventilador 
de combate a incêndios, para utilização do CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR de Ituporanga, conforme Anexo I, observadas as especificações 
ali estabelecidas, que acompanha este edital.  
 
Onde se lê: 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 
15/05/2019, às 09:00 horas 

 
 

Leia-se 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 
23/05/2019, às 09:00 horas 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Onde se lê: 

l) Este equipamento deverá estar em conformidade com a AMCA 240/2006, 
bem como deverá ser apresentado conforme item n) documentação exigida 
deste pregão; 
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Leia-se: 

l) Este equipamento deverá aprestar a Certificação AMCA 240/2006, bem 
como deverá ser apresentado conforme item n) documentação exigida deste 
pregão; 
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Onde se lê: 

j) Pressão positiva ventilação: deverá atingir o mínimo de 30.000 m³/h, 
conforme parâmetros adotados na certificação AMCA-240/2006 - STANDARD; 
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Leia-se: 

j) Pressão positiva ventilação: deverá atingir o mínimo de 30.000 m³/h, 
comprovado pela certificação AMCA-240/2006 – STANDARD que deverá 
ser apresentado conforme item n) documentação exigida deste pregão; 

Onde se lê: 

A Certificação AMCA, isto é, o teste de acordo com a norma AMCA 240-06, é o 
único método possível para realizar o estudo de pressão positiva de acordo 
com a norma europeia. 
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Leia-se: 

A Certificação AMCA 240-06 é o único método possível para realizar o 
estudo de pressão positiva de acordo com a norma europeia. 
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II. Em relação ao pleito de que a Certificação AMCA 240/2006 deverá ser 
apresentado somente no ato de entrega do equipamento, mantenho a 
apresentação deste documento no ato do processo licitatório, bem como 
também seja entregue no ato da entrega técnica do equipamento. 



 

 

 

 

 

 

 

Corroborando assim, a capacidade técnica do equipamento e capacidade da 
empresa de fornecê-lo;  

III. Em relação ao pleito da participação de forma exclusiva de microempresas 
e empresas de pequeno porte, sugiro que não seja a participação de caráter 
exclusivo, pois fere princípio da competitividade estabelecido no art. 3º, § 1º, I 
da Lei n.o 8.666/93. Diante disto, tanto microempresas, de pequeno porte e 
grandes empresas poderão participar do PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS 
Nº. 38/2019 da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos; 

IV. Por fim, segue em anexo o Termo de Referência retificado do supracitado 
processo; 

            ESPECIFICAÇÃO 

1 1. .1 VENTILADOR DE PRESSÃO POSITIVA PARA COMBATE A INCÊNDIO 

ESTRUTURAL: 

 

a) Ventilador NOVO, para a movimentação de ar para operação de ventilação por 

pressão positiva em ambiente de incêndio, promovendo a ventilação de grandes áreas, 

expulsando gases e fumaça e permitindo combate mais eficiente e seguro em 

ambientes confinados; 

 

b) Equipamento que se caracteriza pela grande vazão / fluxo de ar, efetuada por hélice 

movimentada por um motor a combustão de 5,5 e quatro tempos, com montagem na 

árvore de manivelas na posição horizontal, com acoplamento direto à hélice; 

 

c) A hélice deve ser fabricada em material plástico de engenharia com 7 pás ou mais, 

encerrada numa carenagem de modo a proteger o equipamento girante de materiais e 

pessoas, de modo que sua parte frontal promova o direcionamento do ar formando um 

cone de ângulo mais fechado. Nas partes frontal e traseira da carenagem, grades 

impedem a entrada acidental de objetos comuns na cena de combate a incêndio; 

 

d) O conjunto hélice/carenagem/motor é montado sobre um suporte que permite o 

direcionamento do fluxo de ar, ou seja, permite que o conjunto tenha seu ângulo de 

inclinação ajustado convenientemente no momento em que for preparado para 

utilização. Esse suporte é dotado de rodas que facilitam o transporte em qualquer tipo 

de terreno, inclusive lama. 

 

e) Deve possuir sapatas de borracha que impeçam a movimentação involuntária do 

ventilador quando este é acionado; 

 

f) Deverá vir instalado aparelho contador de horas de trabalho (horímetro) para 

controle e programação das manutenções preventivas do equipamento. 

 

g) Deverá vir instalado nebulizador de água acoplável ao chassi do ventilador com 



 

 

 

 

 

 

 

conexão storz de 1 e ½ polegada para resfriamento do ambiente em operações de 

combate a incêndio estrutural; 

 

h) Dimensões aproximadas: 550 mm x 550 mm x 495 mm; 

 

i) Peso máximo de 50 Kg; 

 

j) Pressão positiva ventilação: deverá atingir o mínimo de 30.000 m³/h, comprovado 

pela certificação AMCA-240/2006 – STANDARD que deverá ser apresentado 

conforme item n) documentação exigida deste pregão; 
 

j) Autonomia: 90 minutos - Nível de ruído: 91 dBA; 

 

k) Autonomia de, no mínimo, 90 minutos - Nível de ruído de, no máximo, 100 dBA; 

 

l) Este equipamento deverá aprestar a Certificação AMCA 240/2006, bem como 

deverá ser apresentado conforme item n) documentação exigida deste pregão; 

m) Garantia mínima de 12 meses; 

 

n) Documentação exigida: 

 

- Certificados a serem apresentados juntamente com a proposta de preços; 

 

- Prospectos ou folders do produto ofertado; 

 

- Certificação AMCA/2006: 

 

A Certificação AMCA 240-06 é o único método possível para realizar o estudo 

de pressão positiva de acordo com a norma europeia. O AMCA Internacional é 

um programa de terceiros reconhecido globalmente que oferece aos compradores, 

especificadores e usuários a garantia de que os dados publicados pelos fabricantes de 

produtos de controle e movimentação de ar são precisos. Este é o único teste que 

permite obter um resultado preciso sobre o controle de ar. Sendo ele considerado 

também como um Certificado Europeu, podendo desta forma certificar que o produto 

é certificado conforme a norma internacional AMCA. O teste permite um gráfico 

técnico que informa a vazão de ar positivo que circula em um ambiente configurado 

conforme a AMCA. Maiores informações poderão ser encontradas no site: 

http://www.amca.org/index.php 

 

Esta certificação permite ao comprador, e utilizador, se certificar que o produto 

atende ao especificado, sendo esta a única exigência que permite declarar que o 

produto atende ao especificado. Ademais, garante a segurança para os bombeiros que 

utilizam este equipamento, visto que um equipamento motomecanizado necessita ser 

o mais seguro possível para utilização por bombeiros nos mais diversos cenários, 

nesse caso específico, de incêndio. 

http://www.amca.org/index.php


 

 

 

 

 

 

 

V. Fico à disposição para eventuais dúvidas e/ou providências adicionais 
necessárias.  

 
As demais condições do Edital permanecem inalteradas.  

 
Vidal Ramos, 07 de maio de 2019 
 
 
 
 
EDUARDO THECHRIN 
Pregoeiro 


