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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.0 OBJETO 

Execução de recarga e revalidação de 131 (cento e trinta e um) extintores, conforme relação 
abaixo, no item 4.0. 

 

2.0 VISITA TÉCNICA 

Não é obrigatória a visita, mas a empresa poderá realizá-la (previamente combinada pelo 
telefone 3176-2235/2498), caso considere necessário para inspeção e coleta de informações de 
dados e elementos que possam vir a ter influência no valor da proposta. 
 
 

3.0 EXECUÇÃO DA RECARGA E REVALIDAÇÃO 

A data da coleta dos extintores deverá ser previamente acordada com a Seção de Manutenção, 
através dos telefone 3176-2235/2498, a fim de que possamos agendar com um preposto para 
acompanhamento da remoção dos extintores pela contratada. 

Os extintores encontram-se espalhados por todos os setores/pavilhões do CPqGM/Fiocruz-BA, 
cujo campus é composto por diversas edificações, com até três pavimentos cada, e área total de 
aproximadamente 12.500 m². 

A contratada ficará responsável por: 

 Disponibilizar seus funcionários, para a retirada de todos os extintores dos locais de 
origem, e recolocação destes nos mesmos locais, após recarga; 

 Realizar a retirada dos extintores de maneira programada, em três etapas no 
mínimo, de maneira que a instituição não fique descoberta desse item de segurança nos 
períodos de recarga; 

 Recarregar os extintores conforme segue relação abaixo; 

 Realizar o teste hidrostático nos extintores que estiverem com a data dos testes com 
vencimento até 2016, e nestes extintores deverão ser aplicadas fosfatização e pintura 
com primer; 

 Fornecer para todos os extintores rótulos com instrução de uso, selos do INMETRO e 
sinalizações adesivas em vinil. 
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4.0 RELAÇÃO DOS EXTINTORES 

Item Tipo do Extintor Quantidade Teste hidrostático 

01 Recarga AP 10L 33 23 

02 Recarga CO2 02Kg 02 01 

03 Recarga CO2 06Kg 39 23 

04 Recarga CO2 10Kg 3 1 

05 Recarga PQS – 04 Kg 15 10 

06 Recarga PQS – 06Kg 7 04 

07 Recarga PQS – 08Kg 23 09 

08 Recarga PQS – 12Kg 9 06 

 
 
 
Salvador, 28 de fevereiro de 2018.  


