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TERMO DE REFERÊNCIA N. 023/2016 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL  

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA AUTÔNOMO. 
 
 

1. DO OBJETO 

O presente Termo de Referência tem por objeto o registro de preço para eventual aquisição de 

Equipamento de Proteção Respiratória Autônomo (EPRA) para Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Goiás.    

2. JUSTIFICATIVA 

Diante da expansão das atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, CBMGO, no 

território Goiano e a amplitude das operações que necessita cada vez mais de equipamentos modernos 

capazes de permitir ao bombeiro militar maior eficiência e eficácia no atendimento a população nas ocorrências 

diárias, com objetivo principal de diminuir os acidentes causados pela ação de atmosferas perigosas existentes 

nos vários cenários onde um profissional bombeiro militar necessita trabalhar. 

Buscando atender as premissas do Comando Geral do CBMGO, conforme consta do Planejamento 

Estratégico 2012-2022 quanto às ações a serem desenvolvidas durante o ano de 2016, o presente projeto visa 

o registro de preço para eventual aquisição de equipamento de proteção respiratória autônomo (EPRA), para 

utilização nas ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar deste CBMGO, proporcionando a 

necessária proteção e melhores condições de trabalho dos militares nas atividades desenvolvidas pela 

Corporação.   

O investimento em tecnologia, representado pela aquisição de equipamentos de proteção individual 

com especificações técnicas de última geração, proporcionará um elevado grau de valorização do profissional 

bombeiro militar, sendo um ponto vital para essas corporações. 

O uso de Equipamentos de proteção respiratória autônomo se baseia na necessidade básica de 

proteger os profissionais bombeiros militares, que na sua atividade se deparam diuturnamente com situações 

que colocam em risco a sua integridade física, fazendo com que necessite de equipamentos adequados para o 

cumprimento de sua nobre missão. 

Durante as atividades de salvamento e combate a incêndios realizados pelos bombeiros do CBMGO é 

comum que estes fiquem expostos aos mais diversos fatores de risco. Sem o equipamento, a permanência do 

militar no teatro de operações é na maioria das vezes impraticável, comprometendo com isso a eficácia e 

eficiência no salvamento ou no combate ao incêndio que está sendo executado, expondo ainda o bombeiro ao 

perigo. Em relação à opção por adotar o Sistema de Registro de Preços, cabe ressaltar que esta opção se dá 

em virtude do planejamento desta contratação, onde o Registro de Preços proporciona a garantia dos preços 

pactuados para uma futura contratação, objetivando, deste modo, maior economicidade quando forem 

efetuadas novas aquisições. 

Sugere-se ainda a utilização da modalidade pregão internacional, pois permitirá a participação, além de 

empresas nacionais, de empresas estrangeiras que comercializem o objeto, aumentando a competitividade do 

certame.  

A exigência da certificação do dos equipamentos é um instrumento que permite garantir de forma 

imparcial e credível a qualidade, a fiabilidade e as performances do produto na medida em que reforça a 

confiança dos bombeiros quanto a utilização do equipamento que atende os requisitos mínimos de segurança 

que preconizam a norma, fundamental para trabalhos em condições extremas e de alto risco. 
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3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS 

 

Lote I 

4.4.90.52.12 – Equipamentos de proteção, segurança e socorro. 

item ESPECIFICAÇÕES 
CÓDIGO 

SUPRILOG 
Unid. QTD. 

MÉDIA 

Vlr. Unit. 

MÉDIA 

Vlr. Total 

1 
Equipamento de Proteção 

Respiratória Autônomo (EPRA) 
51315 Unid. 100 

 R$       13.537,37   R$   1.353.737,00  

 $           3.706,33   $        370.633,00  

2 Cilindro  para EPRA 73546 Unid. 100 
 R$         3.687,82   R$     368.782,00  

 $           1.009,67   $        100.967,00  

TOTAL GERAL  
 R$   1.722.519,00  

 $        471.600,00  

DADOS: DOLAR DOS EUA/USD = 3,6525 REAL BRASIL/BRL 

OBS.: Conversão de moedas realizada no dia 23/03/216, no site do Banco Central Brasil  

 

3.1. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS: 

 

LOTE 1 

ITEM OBJETO ESPECIFICAÇÃO DETALHADA 

1 

Equipamento 

de Proteção 

Respiratória 

Autônomo 

(EPRA)  

1. Características Gerais: 

1.1. Suporte do Cilindro 

1.1.1. Deve ter formato dorsal anatômico, acompanhando o desenho das costas do 

usuário, e ser confeccionado em fibra de carbono ou alumínio, ambos com 

revestimento antiestáticos e de alta resistência química e mecânica. No suporte 

deverão ser afixadas, através de presilhas em tecido de fibra para-aramida ou 

presilhas metálicas com revestimento emborrachado, as mangueiras do manômetro e 

do sistema pneumático, de forma a permitir maior mobilidade ao usuário. No caso de 

presilhas de tecido, as mesmas devem prender-se através de botões de pressão de 

primeira qualidade. 

1.2. Redutor de Pressão 

1.2.1. O redutor de pressão deverá ser localizado na parte lateral ou inferior do 

suporte do cilindro e preso através de parafusos apropriados, devendo ter as 

seguintes características: 

1.2.1.1. Possuir uma pressão de saída de 6,0 a 9,0 BAR; 

1.2.1.2. Possuir sistema de anti-congelamento e ter pressão de trabalho de 300 

BAR; 

1.2.1.3. Possuir válvula de segurança para aliviar o excesso de pressão em caso 

de avaria total do redutor, abrindo-se a uma faixa de pressão de 10 a 12 BAR; e 

1.2.1.4. O padrão de rosca para conexão da mangueira de alta pressão, com o 

cilindro deve ser CGA; 

1.2.2. Do redutor de pressão deve sair uma mangueira de média pressão, com 

conexão do tipo engate-rápido padrão dupla trava, para a conexão com a mangueira 

de média pressão da válvula de demanda automática. O equipamento deve permitir 

que a conexão e desconexão deste engate sejam efetuadas com o equipamento 
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pressurizado (válvula do cilindro aberta). 

1.2.3. Do redutor deve sair uma mangueira de média pressão (saída para o carona), 

com conexão tipo engate rápido padrão dupla trava. Esta mangueira deve ser 

armazenada em uma bolsa com tamanho suficiente para guardar 90 centímetros de 

mangueira, bem como suas conexões. A bolsa deve ser fabricada em material anti-

chama e auto-extiguível, presa e contida na lateral do suporte do cilindro e fechada 

através de botões de pressão de primeira qualidade ou velcro que evite sua abertura 

acidental.  A conexão carona será utilizada para resgate de um bombeiro equipado 

com Aparelho Autônomo ou para acoplamento de uma 2ª peça facial, quando 

necessário. O equipamento deve permitir que a conexão e desconexão da carona 

sejam efetuadas com o equipamento pressurizado (válvula do cilindro aberta). 

1.2.4. A saída para carona citada no item anterior deve possuir também uma conexão 

para acoplamento com uma linha de demanda de ar mandado. 

1.2.5. Do redutor de pressão deve sair uma mangueira de alta pressão conectada 

diretamente a um manômetro, tal mangueira deve ser suficientemente longa para que 

o manômetro fique próximo ao peito do usuário, de forma a facilitar a sua leitura. Esta 

mangueira deverá possuir um revestimento externo para proteção. 

1.3. Manômetro 

1.3.1. Deve ter como graduação as unidades BAR, PSI, intervalos de 4/4, 3/4, 2/4 e 

1/4 ou intervalos de 4/4, 3/4, 2/4 e 1/3. Deve ainda possuir indicação de reserva 

mínima de ar destacada. A indicação do manômetro pode ser analógica ou digital. 

1.3.2. O manômetro deve ser localizado sobre um dos ombros do usuário, próximo ao 

peito. Sua mangueira deve ser protegida através de um acabamento externo. 

1.3.3. O visor do manômetro deve ser feito de material não estilhaçável. 

1.3.4. O manômetro deve possuir fundo retro-luminescente, ou seja, ser visível na 

ausência de luz. 

1.3.5. O equipamento deve permitir que no futuro o manômetro seja substituído por 

um console que permita o controle de um alarme de inércia (homem morto) e sistema 

de telemetria. Este mesmo console deve ser capaz de incorporar um manômetro. 

1.4. Alarme de Final de Serviço 

1.4.1. O alarme de final de serviço deve ser acionado quando a pressão residual no 

cilindro do Aparelho Autônomo for inferior a 33% ou 25% da sua pressão nominal, a 

fim de alertar o usuário que sua reserva de ar está terminando. 

1.4.2. O alarme de final de serviço deve ser duplo, indicando ao usuário, de forma 

inconfundível, sobre a baixa pressão no cilindro. Tal alarme deverá combinar um 

alarme sonoro com um alarme táctil ou um alarme sonoro com um display de luzes 

que indique a autonomia do cilindro em frações de 4/4, 3/4, 2/4 e 1/4 ou 4/4, 3/4, 2/4 e 

1/3, conforme requisitos da NFPA1981. O alarme de final de serviço deve apresentar 

uma pressão sonora de no mínimo 90 dB. 

1.5. Cinta de Fixação do Cilindro 

1.5.1. A cinta de fixação do cilindro deve ser confeccionada em tecido de fibra para-

aramida, para retenção do cilindro ao suporte. Esta fita deve possuir: 

1.5.1.1. Um dispositivo de ajuste para que seja possível aumentar e diminuir o 

tamanho da cinta; e 

1.5.1.2. Uma trava que proporcione um ajuste final e deixe o cilindro firmemente 

fixado ao suporte. 

1.5.2. A cinta de fixação do cilindro deve estar presa em ambas as laterais do suporte 

do cilindro. 

1.5.3. A cinta de fixação deve permitir a colocação de cilindros de 4,6 litros, 6,8 litros e 

9 litros. Uma vez ajustada, a cinta não deve afrouxar inadvertidamente. 
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1.5.4. A cinta de fixação deve ser totalmente desmontável do suporte do cilindro para 

fins de limpeza e manutenção. 

1.6. Correias de ombro do suporte do cilindro 

1.6.1. Deverão ser do tipo acolchoadas, confeccionadas com espuma de células 

fechadas, membrana impermeável fabricada em material anti-chama e auto-

extinguível. Adicionalmente deverão ter tiras retro-reflexivas, posicionadas na altura 

do ombro do usuário. 

1.6.2. As fivelas de ajuste para regulagem das correias sobre os ombros devem ser 

fabricadas em aço inoxidável ou alumínio e, uma vez ajustadas, não devem afrouxar 

inadvertidamente. 

1.6.3. As correias de ombro devem ser desmontáveis do suporte do cilindro para fins 

de limpeza e manutenção. 

1.7. Cinto abdominal do suporte do cilindro 

1.7.1. O cinto abdominal para prender o equipamento à cintura do usuário deverá ser 

do tipo acolchoado, em duas tiras, confeccionado com espuma de células fechadas, 

membrana impermeável e fabricado em material anti-chama e auto-extinguível. 

1.7.2. As fivelas de fixação do cinto abdominal devem ser do tipo engate rápido e 

fabricadas em aço inoxidável ou alumínio. 

1.7.3. A regulagem do comprimento das tiras do cinto abdominal deve ser feita através 

de fivelas de ajuste fabricadas em aço inoxidável ou alumínio e, uma vez ajustadas, 

não devem afrouxar inadvertidamente. 

1.7.4. O cinto abdominal deve possuir um acessório denominado fixador da válvula de 

demanda, cuja finalidade é acoplar a válvula de demanda ao cinto, quando ela não 

estiver acoplada à peça facial, a fim de evitar que a válvula de demanda sofra 

choques físicos. 

1.7.5. O cinto abdominal deve ser desmontável do suporte do cilindro para fins de 

limpeza e manutenção. 

1.8. Válvula de demanda automática 

1.8.1. Deve ser de pressão positiva automática, com acionamento ativado pela 

primeira inalação do usuário. 

1.8.2. A válvula de demanda automática deve possuir uma chave de by-pass que 

permita o fluxo contínuo de ar, através de um acionamento manual do usuário. Esta 

chave deve permitir um fluxo de ajustável de 125 a 225 litros por minuto. 

1.8.3. O acoplamento da válvula de demanda automática com a peça facial deve ser 

feito através de uma conexão do tipo engate rápido, emitindo um alerta sonoro para 

informar que a válvula de demanda foi encaixada corretamente. A colocação e 

retirada da válvula de demanda automática deve ser possível somente com uma das 

mãos, utilizando luvas de proteção contra incêndio. 

1.8.4. A válvula de demanda automática deve possuir uma chave que corte o fluxo 

contínuo de ar. 

1.9. Máscara facial completa 

1.9.1. Deve ser do tipo peça facial inteira com ampla visão periférica (panorâmica), 

vedante facial, mascarilha interna, membrana para comunicação externa audível e 

clara conforme requisitos da NFPA1981, visor em policarbonato, resistente à abrasão 

e à prova de estilhaços, com alta proteção contra embaçamento, constituída em 

borracha natural ou EPDM (Borracha de etileno, propileno e dieno), na cor preta, 

disponível em três tamanhos, com acoplamento do tipo engate rápido, para receber a 

válvula de demanda automática, com 05 (cinco) tirantes de ajuste, posicionados de tal 

forma que a peça facial possa ser colocada e retirada facilmente. 

1.9.2. Os tirantes de ajuste e a touca da máscara facial completa devem ser 
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fabricados em tecido de fibra para-aramida. 

1.9.3. Deve possibilitar o uso de armações internas, que permitam a montagem de 

lentes corretivas.  

1.9.4. A peça facial deve ser totalmente desmontável para fins de limpeza e 

manutenção. 

1.9.5. Visando resistência e durabilidade adicional em contêineres de flash over, a 

máscara facial completa deverá cumprir com os requisitos da NFPA1981 edição 2013 

– seções 8.28 e 8.29, onde a mesma é submetida a uma carga de calor radiante de 

15 kW/m2 por 5 minutos, a uma taxa de respiração de 40 lpm. Depois deste período 

de tempo a máscara deve ser capaz de permitir que o EPRA mantenha a pressão 

positiva por pelo menos 24 minutos. 

1.9.6. Em relação à projeção da voz, a máscara deve seguir os requisitos de ensaio 

da NFPA1981 edição 2013 – seção 8.10, garantindo uma comunicação eficaz em 

curtas distâncias.  

1.10. Cilindro de composite 

1.10.1. Deve ser composto de um cilindro interno de alumínio e um invólucro de 

fibra carbono, fibra de vidro e acabamento em resina epóxi. 

1.10.2. Capacidade hidráulica do cilindro de 6,8 litros, consistindo num volume total 

de ar comprimido de 2.040 litros. 

1.10.3. Pressão de trabalho de 300 BAR / 4500 PSI. 

1.10.4. O cilindro deverá ter vida útil mínima de 15 anos. As provas hidrostáticas 

devem ser exigidas a cada 5 anos. 

1.10.5. A válvula do cilindro deve ser fabricada em alumínio ou aço inoxidável e 

possuir um volante, dotado de mola de segurança, para abertura e fechamento do 

cilindro. 

1.10.6. Deve possuir uma fita luminescente que brilhe intensamente, de forma 

automática, em ambientes de pouca luz. 

1.10.7. A válvula do cilindro deve ser dotada de dispositivo que segurança contra 

sobre pressão, e deve contar com manômetro de leitura dupla. Este manômetro deve 

indicar constantemente a pressão do cilindro. 

1.10.8. O sistema de acoplamento entre o cilindro e a mangueira de alta pressão 

deve ser do tipo rosca macho no padrão CGA. 

 

2 
Cilindro para 

EPRA  

1. Características do Cilindro: 

1.1. Deve ser composto de um cilindro interno de alumínio e um invólucro de fibra 

carbono, fibra de vidro e acabamento em resina epóxi. 

1.2. Capacidade hidráulica do cilindro de 6,8 litros, consistindo num volume total de 

ar comprimido de 2.040 litros. 

1.3. Pressão de trabalho de 300 BAR / 4500 PSI. 

1.4. O cilindro deverá ter vida útil mínima de 15 anos. As provas hidrostáticas devem 

ser exigidas a cada 5 anos. 

1.5. A válvula do cilindro deve ser fabricada em alumínio ou aço inoxidável e possuir 

um volante, dotado de mola de segurança, para abertura e fechamento do cilindro. 

1.6. Deve possuir uma fita luminescente que brilhe intensamente, de forma 

automática, em ambientes de pouca luz. 

1.7. A válvula do cilindro deve ser dotada de dispositivo que segurança contra sobre 

pressão, e deve contar com manômetro de leitura dupla. Este manômetro deve indicar 

constantemente a pressão do cilindro. 

1.8. O sistema de acoplamento entre o cilindro e a mangueira de alta pressão deve 

ser do tipo rosca macho no padrão CGA. 
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4. DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL 

4.1. PARA O ITEM 1 – LOTE 1 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: 

 

4.1.1. Certificado de que o Equipamento atende a seguinte Norma: Norma ABNT NBR 13.716/1996 e 

NIOSH 42 CFR-84, bem como ser fabricado conforme requisitos da NFPA1981 no que tange resistência a 

radiação de calor, resistência a vibração e exposição às chamas.. 

4.1.2. Manual de instruções de uso e manutenção, em Língua Portuguesa, contendo no mínimo 

instruções sobre o nível de proteção proporcionado pelo equipamento, montagem, desmontagem, limpeza e 

manutenção. 

 

4.2. CONDIÇÕES PARA OS LAUDOS E CERTIFICADOS A SEREM APRESENTADOS: Em caso de 

certificação em língua estrangeira, deverá ser apresentada com a devida chancela do Corpo Consular do país 

de origem e deverá ser apresentada a tradução para o português, através de tradutor juramentado. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES 

5.1. DO CONTRATANTE: 

5.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo ora estabelecido. 

5.1.2. Expedir as comunicações dirigidas à CONTRATADA e exigir, a qualquer tempo, que seja 

refeito/entregue qualquer serviço/objeto que julgar insuficientes, inadequados ou em desconformidade com o 

solicitado. 

5.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATADA, quando 

necessários ao fornecimento do objeto. 

5.1.4. Comunicar oficialmente à CONTRATADA, por escrito, qualquer falha e/ou irregularidade no 

fornecimento dos materiais, para que sejam dotadas as medidas corretivas necessárias. 

5.1.5. Solicitar a substituição dos materiais que apresentarem defeitos de fabricação durante a verificação de 

conformidade e/ou no decorrer de sua utilização. 

5.1.6. Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), por intermédio do servidor designado para esse fim. 

5.1.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo estipulado, desde que verificada a 

adequação dos materiais fornecidos com as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência. 

5.1.8. Fornecer todas as informações e documentos necessários ao desembaraço alfandegário, caso seja 

adquirido algum material estrangeiro. 

 

5.2. DA CONTRATADA: 

5.2.1. A Licitante vencedora se obriga a cumprir todas as exigências mínimas deste Termo de Referência e 

entregar o objeto, de primeira qualidade, atendendo as condições e qualidades estipuladas , em conformidade 

com as especificações exigidas e constantes neste Termo de Referência e proposta de preços apresentada. 

5.2.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a 

quaisquer reclamações formuladas. 

5.2.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às dependências do CONTRATANTE. 

5.2.4. Responder por quaisquer danos causados ao objeto, ou a outros bens de propriedade do 

CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus funcionários durante sua entrega. 

5.2.5. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, desde que praticada por seus empregados nas 

dependências do CONTRATANTE. 

5.2.6. A empresa fornecedora sujeitar-se-á às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de 11 de setembro de 1990). 

5.2.7. Comunicar o CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter urgente, referente ao fornecimento do 

objeto. 
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5.2.8. Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualidade exigidas na 

contratação. 

5.2.9. Deverá entregar manual em língua portuguesa contendo informações, claras e precisas sobre as 

características, qualidades, origem, entre outros dados, no que couber. 

5.2.10. Quando for o caso, fabricante e importador, deverão assegurar a oferta de componentes e peças de 

reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto e/ou material. Cessadas a produção ou 

importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei. 

5.2.11. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% 

(vinte cinco por cento) do seu valor inicial. 

5.2.12. Acatar todas as exigências do CONTRATANTE, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização, nos 

limites do contrato. 

5.2.13. Manter um representante em contato direto e constante com o CONTRATANTE, durante a execução do 

contrato, e após para aquisição de peças de reposição e de acessórios. 

5.2.14. Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, zelando sempre pelo seu bom 

desempenho, realizando os serviços ou entregando o objeto em conformidade com a proposta apresentada, 

observando os critérios de qualidade dos produtos. 

5.2.15. Entregar todos os documentos necessários ao desembaraço aduaneiro dos equipamentos, que será 

realizado pelo CONTRATANTE, tais como: nota fiscal, fatura proforma, conhecimento de embarque, 

comprovante de exportação, apólice de seguro, romaneio de embarque, entre outros. 

5.2.16. Considerar como de sua responsabilidade todas as despesas, como frete, seguro e outras, inerentes ao 

deslocamento dos equipamentos do Aeroporto ou Porto de entrada no Brasil, até o endereço de entrega, 

fornecido pelo CONTRATANTE (INCOTERMS –DDP). 

5.2.16.1. O(s) porto(s) e ou aeroporto(s) de entrada de bem (s) importado(s) são de livre escolha do 

fornecedor, segundo sua conveniência e planejamento logístico. 

5.2.17. Será de responsabilidade da vencedora, todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos 

fiscais trabalhistas e sociais, que incidam ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto 

adjudicado. 

5.2.18. A empresa deverá executar o objeto no prazo máximo de 90 (noventa) dias úteis, contados a partir da 

publicação do extrato do contrato em diário oficial do Estado e abertura da Carta de Crédito, se for de origem 

estrangeira. 

 

6. DA GARANTIA 

6.1. Os objetos deste Termo de Referência deverão ter garantia de, no mínimo, 10 (dez) anos, contra defeitos 

de fabricação e desgaste de peças para todo o EPR, incluindo máscara, suporte do cilindro e todo o sistema 

pneumático. 

6.2. A garantia contratual é complementar à legal e deverá ser conferida mediante termo escrito. 

6.3. O termo de garantia ou equivalente deve esclarecer, de maneira clara e adequada em que consiste a 

garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que deverá ser exercitada, sendo o ônus a cargo da 

contratada, devendo ser entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato da entrega dos 

Equipamentos de Proteção Individuais, acompanhados de manual de uso e manutenção. 

6.4. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção corretiva e reposição de 

peças, durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter os bens em perfeitas condições de uso. O 

prazo de garantia será contado a partir da data de aceitação do objeto, de acordo com as normas vigentes, 

pelo qual a empresa obriga-se independentemente de ser ou não a fabricante do produto, a efetuar, dentro do 

prazo da garantia, substituições de todas as unidades que apresentarem defeitos de fabricação ou divergência 

com as especificações exigidas, sem ônus para o CBMGO, desde que estes não sejam provenientes de 

operação ou manuseio inadequado. 
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6.5. Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados por telefone, pessoalmente, via web e 

outros apontados pela CONTRATADA. As manutenções deverão ser realizadas no prazo máximo de 20 dias 

contados do chamado realizado pelo CONTRATANTE. 

6.6. Os serviços de Assistência Técnica serão executados pela CONTRATADA, ou pela assistência técnica, 

através de empresa no Brasil credenciada pela Contratada, a qual deverá ser informada junto com a com 

Proposta de Preços. 

 

7. LOCAL DE ENTREGA / EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. A licitante vencedora deverá entrar em contato com o Departamento de Recebimento, Averiguação e 

Distribuição de Materiais DERAD/CAL pelos telefones (62)3201-6388 e (62)3201-6389, antes de findar o prazo 

de 90 (noventa) dias úteis, conforme item 5.2.18. , para marcar a data, horário em que se fará a entrega dos 

equipamentos no Comando de Apoio Logístico – CAL Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade 

Jardim – Goiânia/GO, ou em local previamente definido pela contratante. 

7.2. A contratante emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo e restar constatado ter 

a licitante cumprido suas obrigações e estar o objeto em condições de recebimento. 

7.3. Na entrega não será aceita troca de marca ofertada na proposta. 

7.4. O recebimento por parte do Corpo de Bombeiros Militar observará o estabelecido abaixo: 

7.4.1. Recebimento provisório: o objeto será recebido provisoriamente mediante recibo, no prazo de 02 (dois) 

dias, para efeito de posterior verificação da conformidade do material entregue, de acordo com a especificação 

constante deste Termo de Referência. 

7.4.2. Recebimento definitivo: o objeto será recebido definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias contados a 

partir da data do recebimento provisório, após o aceite, a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento, 

após verificação: 

7.4.2.1. Quantidades previstas. 

7.4.2.2. Atendimento ao prazo de entrega estipulado. 

7.4.2.3. Atendimento as especificações contidas neste Termo de Referência. 

7.4.2.4. Garantias dos bens estipuladas neste Termo de Referência. 

7.5. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o 

recebimento definitivo dos equipamentos. 

7.6. No ato do recebimento, caso o material apresentado não estiver em conformidade com este Termo de 

Referência, o item será recusado total ou parcialmente conforme o caso, sem direito a indenização à empresa 

vencedora. 

7.7. Caso o objeto apresente defeito de fabricação, ou quaisquer defeito que impossibilite seu uso, o mesmo 

deverá ser substituído, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a partir da data da comunicação feita pelo 

Gestor do Contrato. 

7.8. O recebimento definitivo do objeto, não exclui a responsabilidade da empresa quanto aos vícios ocultos, 

ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pelo CBM-GO, nos termos do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90). 

7.9. Deverá(ão) ser entregue(s) o(s) certificado(s) junto dos objetos, no(s) qual(is) constarão dados 

específicos, de maneira a identificar cada material, atestando que atendem a todos os requisitos contidos na 

Norma exigida. 

7.10.  Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes, mediante 

justificativa da contratada e consequente aceite da contratante. 

 

8. DO CONTRATO 

8.1. O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses e sua gestão ficará a cargo de um representante da 

Administração especialmente designado pela Contratante, em atendimento ao art. 67 da lei 8.666/93. 
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9. CONSIDERAÇÕES AO REGISTRO DE PREÇOS 

9.1. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás será o Órgão Gerenciador responsável pela condução 

do conjunto de procedimentos do certame para Registro de Preços e gerenciamento da Ata de Registro de 

Preços dele decorrente. 

9.2. A gestão da Ata de Registro de Preços ficará a cargo de servidor do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

de Goiás designado para tal. 

9.3. A Ata de Registro de Preços terá vigência a partir da data da publicação de seu extrato no Diário 

Oficial do Estado de Goiás, pelo prazo de 01 (um) ano. 

9.4. Após assinatura da Ata de Registro de Preços, em momento oportuno e conveniente, cada Órgão 

Participante poderá solicitar autorização ao Órgão Gerenciador da Ata para proceder à abertura de processo 

administrativo para efetivação da aquisição/ contratação. 

 

10. DAS CONDIÇÕES APLICÁVEIS NO CASO DE IMPORTAÇÃO OU DE BEM IMPORTADO 

10.1. A contratada estrangeira, no caso de equipamento/material importado, será responsável pelo processo 

de importação e despacho aduaneiro, devendo realizar as operações de desembaraço aduaneiro e 

nacionalização de acordo com a regulamentação brasileira, sendo que: 

10.2. O importador será: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, com objeto destinado a órgão de 

Segurança Pública, ou o órgão Contratante considerando o Registro de Preço. 

10.3. O procurador outorgado responderá integralmente quanto aos atos praticados no processo de 

importação, configurando a contratada como solidária sem reservas na responsabilização administrativa, civil e 

criminal. 

10.4. A contratada ou seu representante legal no Brasil responsabilizar-se-á por todas as operações e 

informações referentes ao desembaraço aduaneiro, inclusive quanto à adequada classificação na 

Nomenclatura Comum do Mercosul/Tarifa Externa Comum (NCM/TEC), com o respectivo destaque. 

10.5. As condições de importação devem seguir as mesmas exigências estabelecidas na proposta de preços, 

conforme descrito neste termo de referência. 

10.6. A contratada ou seu representante legal no Brasil deverá promover as ações necessárias para 

atendimento às diligências e exigências estabelecidas pela Secretaria de Controle Externo – SECEX, do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, ou pelos órgãos anuentes da Licença de 

Importação, bem como promover a gestão junto aos órgãos de comércio exterior para otimização do trâmite de 

importação. 

10.7. A contratada ou seu responsável legal no Brasil será responsável por toda movimentação de carga em 

relação ao cumprimento do objeto, devendo estabelecer os quesitos de consolidação e modal. 

10.8. O transporte deverá atender à legislação brasileira, inclusive o previsto pelo Decreto nº 6.759/2009. 

10.9. As cargas embaladas, consolidadas ou não, deverão estar conforme a respectiva lista de conteúdo 

(Packing List). 

10.10.  Os documentos apresentados em idioma estrangeiro deverão ser autenticados pelo serviço diplomático 

brasileiro no país de origem, conformidade desse regulamento, além de serem traduzidos para o idioma oficial 

do Brasil por tradutor juramentado, conforme dispõe o Artigo 18 do Decreto n° 13.609 de 21 de outubro de 

1943, art. 224 do Código Civil Brasileiro,  arts. 157:4 e 157:5 do Código de Processo Civil Brasileiro e acordo 

com a Lei n° 6.015 (Lei de Registros Públicos) artigos 129 parágrafo 6 e 148. Excetuam-se apenas as 

expressões estritamente técnicas que não possuam tradução compatível no vernáculo. Somente serão aceitos 

documentos originais ou cópias autenticadas, o não cumprimento deste item ou parte a empresa será 

desclassificada. 

10.11.  Deverá apresentar documento indicando Empresa estabelecida ou Representante residente em território 

brasileiro, com nome CNPJ ou CPF, endereço, telefones para contato, afim de ser o contato do Órgão Licitante  

com a empresa.  

 



 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO 

DEPARTAMENTO DE ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTOS - DECOR  

 
 
 

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR 
Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO - fone (62) 3201- 6386 / 6387 

cbmgo.cal.decor@gmail.com 
 

10 

 

11. DO PAGAMENTO 

10.1. No caso de empresa brasileira o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contado da data de 

liquidação da(s) nota(s) fiscal(ais) faturada(s). O pagamento da(s) nota(s) fiscal(ais) fica condicionado ao 

cumprimento dos critérios de recebimento previstos no edital.  

10.2. O pagamento será feito: 

10.2.1. No caso de empresa brasileira, o pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente do 

favorecido, exclusivamente, em Instituição Bancária contratada para centralizar a movimentação financeira do 

Poder Executivo Estadual (Caixa Econômica Federal), em atenção ao disposto no art. 4º da Lei estadual n. 

18.364, de 10 de janeiro de 2014 em moeda corrente nacional (reais)  

10.2.2. No caso de empresa estrangeira, o pagamento será efetuado mediante carta de crédito garantida por 

banco de primeira linha, nos termos da legislação em vigor. O pagamento será feito da seguinte forma: 20% 

(vinte por cento) através de transferência direta internacional, na abertura da Carta de Crédito, não-confirmada 

e irrevogável, aberta em favor da CONTRATADA, no Banco determinado pela Administração para o 

pagamento, sendo complementado por 40% (à vista) no embarque através de apresentação de cópia do 

conhecimento de embarque aéreo (AWB), Fatura Comercial (Commercial Invoice), Lista de Pacotes (Packing 

List) e Certificado de Origem, em favor do Órgão Adquirente  e 40% (à prazo) após entrega no local 

determinado pela Administração e assinado o Termo de Aceite pela Comissão de Recebimento em até 30 

(trinta) dias.  

 

 

 

 

Goiânia, 23 de março de 2016. 

 

 

 

 

Frederico Magalhães Guerra – 1º Ten QOC BM 

Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR 


