
PREGÃO PRESENCIAL No 055/2018 

ANEXO II 

Aquisição de 12 (doze) capacetes de combate a incêndio de emprego operacional, para uso junto à Corporação do 

Corpo de Bombeiros Misto, deste Município 

Item Quant. Unidade Descrição 

01 12 Un 

CAPACETE DE COMBATE A INCÊNDIO  

Capacete de combate a incêndio, sem iluminação, interior couro, sem módulo de 

iluminação integrado,  capacete com protetor facial metalizado, visor ocular  

transparente, interior couro, "front plate", e protetor de nuca aluminizado. disponível 

em dois tamanhos: tamanho médio deve atender as pessoas com a circunferência 

craniana de 52 cm a 62 cm e tamanho grande deve atender as pessoas com a 

circunferência craniana de 57 cm a 65 cm, de acordo com as condições abaixo. 

 

1. Condições Gerais: 

Esta especificação estabelece as condições mínimas exigíveis para o fornecimento de capacete contra incêndios para o 

uso em operações de combate a incêndios: 

a) O capacete deverá oferecer proteção integral do crânio e da face contra chamas, calor radiante, impactos, partículas 

volantes, respingos de líquidos aquecidos, respingos de produtos químicos e eletricidade. 

b) O capacete deverá possuir uma estrutura mínima composta de casco externo e interno, viseira interna e externa, 

proteção para a nuca e acessórios, todos visando à proteção do combatente ao fogo e em conformidade com as 

informações da especificação técnica a seguir. 

c) O capacete deve ter dois tamanhos para atender as variadas medidas antropométricas dos usuários. O capacete de 

tamanho médio deve atender as pessoas com a circunferência craniana de 52 cm a 62 cm e o tamanho grande deve 

atender as pessoas com a circunferência craniana de 57 cm a 65 cm. 

 

2. Especificação técnica 

2.1 Casco (estrutura externa) 

O casco deverá ser: 

a) Totalmente injetado em material termoplástico para altas temperaturas sendo auto extinguível, não podendo conter 

em sua composição fibras naturais ou sintéticas aglomeradas por meio de resinas, prejudiciais à dissipação da energia 

de impactos e que transfere o excesso de energia para a cabeça e a coluna cervical do usuário.  

b) Não pode ser condutor de eletricidade. 

c) Deve ter alta resistência a agentes químicos, à abrasão e impactos mecânicos. 



d) A superfície do casco não deverá possuir saliência externa que dificulte o escoamento de um objeto proveniente de 

queda por sua superfície e que aumente assim a concentração de energia nesse ponto. 

e) O casco deverá oferecer resistência química, isolamento térmico, ótima absorção a impactos e possuir desenho 

ergonômico que não atrapalhe os movimentos da cabeça do usuário, permitindo total compatibilidade com a peça 

facial do EPR de qualquer fabricante (equipamento de proteção respiratória - máscara autônoma). 

f) Sua estrutura externa deverá possuir uma crista longitudinal (quebra telha) na parte superior do casco para proteger 

o usuário contra impactos ou queda de materiais. 

g) O casco deverá permitir o uso de dispositivos de fixação externa que sejam compatíveis com peças faciais de EPR 

de qualquer fabricante. Os pontos de fixação deverão ser localizados em ambas as laterais. 

h) O casco deverá atender aos requisitos da norma EN 443:2008 tipo B (casco de cobertura total). 

i) Deverá ser dotado de um adaptador para lanternas, disposto na lateral direita. 

j) Quando da entrega, deverão ser apresentados documentos que comprovem que o casco atende aos requisitos da 

norma EN 443:2008 tipo B. 

 

2.2 Casco (estrutura interna) 

a) Internamente deverá existir uma espuma rígida de poliuretano que cobrirá a parte superior, frontal, posterior e 

laterais parciais do crânio, com o objetivo de proteger a cabeça do usuário contra impactos e contra o aquecimento 

decorrente da exposição a altas temperaturas. 

b) A espuma rígida de poliuretano deverá conter reforço em para-aramida em toda a parte superior do crânio.  

c) A disposição desta espuma no interior do casco deverá permitir a sua ventilação para que não ocorra o excesso de 

suor. Internamente o casco deverá dispor de um espaço em ambas as laterais para a acomodação de fones de ouvido e 

microfones, compatíveis com os rádios padronizados e utilizados pela Corporação. 

d) O casco deverá dispor internamente de uma proteção para os ossos temporais (têmporas), em ambas as laterais 

internas, que deverão ser revestidas em tecido antichamas, para evitar o contato do casco com os ossos temporais do 

usuário. 

 

2.3 Suspensão e jugular 

a) Internamente o casco deverá dispor de uma suspensão com ajuste traseiro e dianteiro independentes, assegurando 

uma melhor distribuição de peso do capacete e reduzindo a fadiga no pescoço do usuário.  

b) Esta suspensão deverá ser fixada a estrutura do capacete por meio de 04 (quatro) pontos e possuir carneira revestida 

em tecido antichamas para melhor se acomodar ao redor do perímetro cefálico. 

c) A catraca de ajuste deverá estar localizada na parte traseira do capacete, fixada na suspensão e integralmente 

exposta, permitindo ao usuário que a gire sem restrições, promovendo um ajuste fácil e rápido mesmo com luvas. 



d) A jugular deverá ser fixada em 03 (três) pontos distintos: 02 (dois) pontos laterais junto às têmporas e 01 (um) 

ponto posterior, todos fixados na estrutura interna do capacete.  

e) Deverá ser ajustável e possuir fecho com fivela de engate rápido que permita uma rápida abertura e fechamento, se 

necessário. 

f) Visando facilitar a identificação e otimizar tempos de montagem e manutenção, as partes ajustáveis poderão se 

apresentar em cores diferenciadas das demais.  

g) O casco deverá conter espaços demarcados para inserção de fitas refletivas na parte traseira. 

 

2.4 Lente externa 

a) A lente externa deverá ser produzida em policarbonato com revestimento metalizado dourado composto de 

múltiplas camadas aplicadas na lente para altas temperaturas. 

b) Deverá ser resistente a respingos de líquidos, ser anti embaçante e possuir tratamento anti riscos.  

c) Quando em uso sem peça facial o visor abaixado deverá cobrir totalmente a face do usuário, incluindo a região 

abaixo do queixo minimizando a exposição da referida parte durante as operações de combate a incêndio.  

d) O comprimento mínimo da lente externa deverá ser de 20 centímetros contados a partir da borda externa do casco, 

em sua área frontal central.  

e) Quando em uso com peça facial do EPR o capacete deverá permitir que o visor seja abaixado, protegendo assim o 

campo de visão do usuário. 

f) Deverá possuir um sistema de trava superior e inferior para evitar a abertura ou fechamento acidentais. 

g) Deverá possuir qualidade óptica que evite distorções. 

h) A lente externa deverá atender aos requisitos da norma EN 14458:2004.  

i) Deverão ser apresentados documentos que comprovem que a lente externa atende aos requisitos da norma EN 

14458:2004. 

 

2.5 Lente interna 

a) A lente interna deverá ser cristalina, incolor, produzida em policarbonato, com espessura mínima de 1,0 milímetro e 

qualidade óptica que evite distorções. 

b) Deverá possuir tratamento anti risco.  

c) Deverá possuir o formato de óculos, permitindo a acomodação do nariz e ajustando-se ao contorno do rosto 

oferecendo proteção contra partículas volantes. 

d) Deverá possuir em ambas extremidades pontos de apoio integrados à lente que permitam que ela seja abaixada ou 

levantada manualmente ou pelo sistema de alavanca externa. 

e) Deverá permitir o uso simultâneo com a viseira externa. 

f) Deverá dispor de ajuste que permita ao usuário à utilização conjunta com óculos graduado. 



g) A lente quando não utilizada, deverá permitir a sua acomodação no interior do capacete em sua área superior 

frontal. 

h) A lente interna deverá atender aos requisitos da norma EN 14458:2004, gravados em caracteres indeléveis. 

i) Quando da entrega, deverão ser apresentados documentos que comprovem que a lente externa atende aos requisitos 

da norma EN 14458:2004. 

 

2.6 Protetor de nuca 

a) O protetor de nuca deverá oferecer proteção integral da nuca do usuário. 

b) Deverá ser fixado ao casco por meio de pinos com trava, produzidos em plástico de engenharia. 

c) Deverá ser fabricado em material antichama aluminizado. 

 

2.7 Peso 

O peso do capacete sem acessórios deverá ser no máximo entre 1.650 gramas com uma tolerância de +- 10 gramas. 

 

2.8 Assistência Técnica 

É obrigatório que o fornecedor do Capacete de combate a incêndio forneça assistência técnica permitindo agilidade no 

atendimento do Corpo de Bombeiros quanto a defeitos e/ou esclarecimentos, dando suporte e garantia necessários à 

corporação.   

 

2.9 Garantia 

A empresa deverá fornecer garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. 


