SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL - SRP
N. 001/2016 – CBMGO

Objeto: REGISTRO
DE
PREÇOS
PARA
EVENTUAL
AQUISIÇÃO
DE
CONJUNTOS
DE
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PARA
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JAPONA E CALÇA.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL SRP Nº 001/2016 – CBMGO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
PROCESSO: 2016.0001.1000.102
OBJETO: CONJUNTO DE UNIFORME ANTICHAMAS PARA BOMBEIRO, JAPONA E CALÇA.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 13.173.340,00 (treze milhões, cento e setenta e três mil, trezentos e
quarenta reais).
DATA DA REALIZAÇÃO: 18 de agosto de 2016, às 09:00 horas (Horário de Brasília)
LOCAL: Sala do Departamento de Compras e Licitações – DECOL do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Goiás – CBMGO, situada à Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03-10, 22 e 23, Cidade
Jardim – Goiânia/GO, CEP: 74.425-535.
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - CBMGO, através de seu Comandante Geral,
determinam abertura do procedimento licitatório a ser realizado pelo(a) Pregoeiro(a)/CBMGO, usando a
competência delegada na Portaria n. 155/2015 – Comando Geral, torna público que se encontra aberta,
nesta unidade, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL - SRP, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, processo nº 201600016000102, objetivando o REGISTRO DE PREÇO
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORME ANTICHAMAS PARA BOMBEIRO,
JAPONA E CALÇA. O presente certame será regido pela Lei Federal nº 8.666 de 23 de junho de 1993,
com alterações e, subsidiariamente, no que couber pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, pela Lei Estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de
2012, pelo Decreto Estadual n. 7.437, de 06 de setembro de 2011, o Decreto Estadual n. 7.468, de 20 de
outubro de 2011, pelo Decreto Estadual n. 7.466 de 18 de outubro de 2011 e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie.

1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO
DE CONJUNTO DE UNIFORME ANTICHAMAS PARA BOMBEIRO, JAPONA E CALÇA, conforme
condições, especificações e quantitativos discriminados no Termo de Referência (Anexo I) e demais
disposições fixadas neste Edital e seus Anexos.
1.2. Esta licitação não possui cota reservada e está aberta a participação de todos que militem no
ramo pertinente ao objeto desta licitação (empresas brasileiras e/ou estrangeiras), conforme item
4. “DA PARTICIPAÇÃO”, deste instrumento.

2. DAS GENERALIDADES
2.1. Este Edital está disponível aos interessados no endereço do rodapé abaixo e nos sítios
www.comprasnet.go.gov.br a disposição das empresas cadastradas no CADFOR - Cadastro de
Fornecedores gerenciado pelo Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas – NUSLOF e/ou
www.bombeiros.go.gov.br de livre acesso.
2.2. A sessão de processamento do pregão será realizada conforme estipulado neste instrumento,
sendo conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designada através da Portaria n.
155/2015 – CG/CBMGO (anexa aos autos).
2.3. A Comissão Permanente de Licitação – CPL/CBMGO permanecerá à disposição dos interessados,
para esclarecer quaisquer dúvidas e prestar informações das 14:00 às 17:00 horas, no endereço: Av.
Consolação, Qd. 35, Lts. 03-10, 22 e 23, Cidade Jardim, - Goiânia/GO, Fone (62) 3201-6386/6387, email: cbmgo.comprascal@gmail.com, informando também, que os pedidos de esclarecimentos e
impugnações ao edital poderão ser feitos conforme item 28 deste instrumento.
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2.4. Todas as referências de tempo contidas neste Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas na
documentação relativa ao certame.
2.5. Os documentos apresentados em idioma estrangeiro deverão ser rubricados e 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, art.
192 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 (Catálogos, folders, etc). Somente serão
aceitos documentos originais ou cópias autenticadas, o não atendimento ao disposto a empresa
será desclassificada.
2.6. Constituem como parte integrante e complementar do presente Edital os elementos a seguir
relacionados:
a) Anexo I – Termo de Referência.
b) Anexo II - Modelo de Proposta de Preços.
c) Anexo III – Carta de Credenciamento.
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Impossibilidade de Atendimento.
e) Anexo V – Modelo de Declaração de Habilitação.
f) Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento na Lei Complementar n. 123/2006 e Decreto
Estadual n. 7.466/2011.
g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal.
h) Anexo VIII – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos e Ciência do Edital.
i) Anexo IX – Minuta da Ata de Registro de Preços.
j) Anexo X - Minuta do Contrato.

3. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO
3.1. Os envelopes de Proposta de Preços e Documentos de habilitação deverão ser entregues ao
Pregoeiro e Equipe de Apoio na sala do Departamento de Compras e Licitações – DECOL situado na
Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03-10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO.
3.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, independentemente de nova comunicação,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

4. DA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar do certame os interessados do ramo pertinente ao objeto da contratação,
empresas brasileiras e/ou estrangeiras em funcionamento no Brasil e também as estrangeiras que
não funcionem no Brasil, desde que tenham representação legal neste País, com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa e judicialmente (art. 32 § 4º da Lei nº 8.666/93).
4.2. As empresas sediadas no exterior atenderão às exigências relativas à documentação nas mesmas
condições estabelecidas para as empresas brasileiras. Os documentos apresentados deverão atender
ao item 2.5 deste instrumento.
4.3. Poderão participar as empresas que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e
seus Anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
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4.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da
imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e
seus parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93, via cartório competente ou por autenticação pelo Pregoeiro
ou Equipe de Apoio do CBMGO
I. As autenticações feitas pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio somente serão realizadas até o limite
máximo de 1 (um) dia útil antes da data de realização da Sessão Pública.
4.5. É vedada a participação de empresa:
I. Em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação;
II. Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do processo
licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, Parágrafo Único da Lei Federal
8.666/1993;
III. Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública Estadual,
com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93;
IV. Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um mesmo
grupo de pessoas, físicas ou jurídicas;
V. Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º,
da Lei Federal nº. 8.666/93;
VI. Que esteja suspensa de licitar junto ao Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás - CADFOR do
NUSLOF/SEGPLAN;
VII. Que esteja reunida em consórcio, pois consideramos que a formação de consórcio prejudicaria o
caráter competitivo do certame para esse objeto, visto se tratar de um objeto comum, fornecido por
várias empresas (conforme orientação contida no Informativo n. 106/2012 – TCU, Acórdão n.º
1165/2012-Plenário, TC 037.773/2011-9, rel. Min. Raimundo Carreiro, 16.5.2012);
VIII. Estrangeira que não funcione no País, ou que não detenha representação legal no Brasil, com
poderes expressos para receber citação e responder administrativamente e judicialmente, conforme
prescrito no art. 32 § 4º da Lei nº 8.666/93.
5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. No dia, horário e local designado para abertura da sessão, a licitante (nacional ou estrangeira) ou
seu representante legal deverá realizar o credenciamento, sendo recomendável sua presença com 15
(quinze) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a abertura, da seguinte forma:
I.Se por seu titular, diretor, sócio ou gerente, munido de cópia do ESTATUTO SOCIAL OU
CONTRATO SOCIAL ou instrumento que lhe confira poderes expressos para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devendo identificar-se, exibindo
documento oficial de identificação que contenha foto;
II.Se por outra pessoa, devidamente munida por instrumento público ou particular de
PROCURAÇÃO com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada, juntamente
com a cópia do CONTRATO SOCIAL para fins de comprovação dos poderes do mandante para
a outorga, devendo identificar-se, exibindo do documento oficial de identificação que contenha
foto (no caso de documento que possua data de validade esta não poderá estar vencida).
a) A documentação referida poderá ser substituída pela CARTA DE CREDENCIAMENTO
(modelo Anexo III), a qual deverá ser apresentada juntamente com a carteira de identidade do
credenciado e documento que comprove a representação legal do outorgante.
b) No caso de credenciamento de representante de empresas estrangeiras, os documentos
produzidos no país de origem que o credencie a participar deste procedimento licitatório
deverão estar consularizados (carimbo do consulado do Brasil do país de origem),
acompanhados da respectiva tradução juramentada (traduzidos para o Português do Brasil
por tradutor inscrito em qualquer Cartório de Registro do Comércio do País – Junta
Comercial) e registrados no Registro de Títulos e Documentos (art. 129, nº 6 da Lei nº
6.015/73 – Lei de Registros Públicos). O participante estrangeiro deverá ter procurador
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residente e domiciliado no País, com poderes para receber citação, intimação e responder
administrativa e judicialmente por seus atos.

5.2. Tratando-se de empresa estrangeira, os documentos que não puderem ser atendidos por força de
legislação específica do país de origem da licitante ou que não apresentarem equivalência em relação à
legislação brasileira, deverão constar em declaração da empresa informando a Impossibilidade de
Atendimento aos mesmos (modelo Anexo IV), autenticada pelo respectivo consulado e traduzida
por tradutor juramentado. A exceção de apresentação dos documentos equivalentes não comporta a
documentação relativa à qualificação técnica e qualificação econômica financeira.
5.3. Os documentos mencionados nos itens 5.1 e 5.2 (se aplicável) deverão ser entregues ao
Pregoeiro fora de qualquer envelope.
5.4. As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao Pregoeiro
a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das sessões
públicas.
5.5. É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um
licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos licitantes envolvidos.
5.6. Somente as licitantes que atenderem aos requisitos dos itens 5.1 e 5.2 (se aplicável) terão
poderes para formular verbalmente, na sessão, novas propostas, lances de preços, manifestarem, após
a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do
Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos os
demais atos inerentes ao certame em nome da licitante.
I. A licitante que não atender aos requisitos dos itens 5.1 e 5.2 (se aplicável) poderá entregar os
envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, porém estará inapta a usufruir
dos poderes mencionados no item 5.6.
5.7. A licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado
ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro.
5.8. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação de
outras licitantes.

6. DA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/2006.
6.1. Após o credenciamento, todas as licitantes deverão apresentar perante o Pregoeiro e Equipe de
Apoio as seguintes declarações:
I. Declaração de Habilitação (modelo Anexo V), à qual confirma pleno conhecimento e atendimento
às exigências de habilitação previstas no edital;
II. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem usufruir dos benefícios
estabelecidos na Lei Complementar n. 123/2006 e no Decreto Estadual n. 7.466/2011, deverão
apresentar, obrigatoriamente, juntamente com a Declaração de Habilitação:
i. A Declaração de Enquadramento na Lei Complementar n. 123/2006 e no Decreto
Estadual n. 7.466/2011 (modelo Anexo VI), assinada por representante legal, manifestando
essa condição;
ii. Juntamente com a certidão que ateste o enquadramento expedido pela Junta Comercial
ou, alternativamente, documento gerado pela Receita Federal, por intermédio de
consulta realizada no sítio www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser
confrontado com as peças contábeis apresentadas ao certame licitatório.
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6.2. A não apresentação da declaração prevista no inciso I do item 6.1 ou a recusa em assiná-la,
constitui motivo para a exclusão da licitante do certame.
6.3. A não apresentação da declaração prevista no inciso II do item 6.1 ou a recusa em assiná-la,
implicará o decaimento do direito de reclamar, posteriormente, esse tratamento diferenciado e
favorecido neste certame.
6.4. Somente após o recebimento das declarações constantes dos incisos I e II (se aplicável) do
subitem 6.1 deste instrumento, é que serão recebidos os envelopes de “Proposta de preço” e
“Documentos de Habilitação” pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

7. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
7.1. As licitantes deverão entregar a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação ao
DECOL/CBMGO, em envelopes distintos, opacos, indevassáveis e lacrados, no local, data e horários
mencionados no Aviso de Licitações e no preâmbulo deste Edital, não podendo conter emendas, rasuras
ou entrelinhas, constando obrigatoriamente, na parte externa de cada um deles, as seguintes indicações:
ENVELOPE N. 1: “PROPOSTA DE PREÇOS”
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL SRP N. 001/2016
PROCESSO: 2016.0001.1000.102
(RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E CNPJ DA LICITANTE)
ENVELOPE N. 2: “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL SRP N. 001/2016
PROCESSO: 201600011000102
(RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E CNPJ DA LICITANTE)
7.2. Todos os volumes deverão ser entregues em pastas, com dois furos equivalentes ao de “grampo
para pasta”, com todas as folhas carimbadas, assinadas e/ou rubricadas por pessoa legalmente
habilitada a fazê-lo, numeradas em ordem crescente no rodapé da página, apresentando ao final um
Termo de Encerramento, declarando, obrigatoriamente, o número de documentos que o compõem,
devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome da licitante, o número do Edital e o objeto da
licitação.
7.3. A licitante deverá apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a
inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.

8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. A proposta de preços deverá ser digitada e impressa em papel timbrado da licitante,
preferencialmente no Formulário Padrão de Proposta (modelo Anexo II), regida em língua portuguesa,
em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da
empresa, caso esta seja nacional, e para as empresas estrangeiras as propostas deverão ser assinadas
pelo representante/responsável legal da empresa no Brasil, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras,
ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao
direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedir a exata compreensão de seu
conteúdo, bem como deverá:
I. Indicar a razão social da licitante, endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP,
UF) telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), CNPJ da participante “nacional” mencionando o
Banco, números da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos se a
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licitante se sagrar vencedora do certame, número do processo, número do pregão e os prazos
exigidos no Termo de Referência (Anexo I) do edital;
II. Obedecer rigorosamente às especificações constantes no Anexo I deste Edital e ser firme e
precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais
de um resultado;
III. Conter indicação da marca e modelo, país de origem, catálogos e/ou prospectos que contenham a
descrição ou informações do objeto, as quais comprovarão que efetivamente o produto/equipamento
ofertado existe no mercado e que apresenta as especificações técnicas mínimas exigidas pela
Administração;
IV. Ter validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da sua apresentação;
V. Conter o período de garantia do equipamento, de acordo com o descrito no Anexo I, bem como o
nome, endereço e demais dados do responsável pela assistência técnica no Brasil;
VI. Conter declaração expressa de que estão incluídos todos os custos do processo de
importação até a entrega provisória dos produtos/equipamentos no DECOL/CBMGO, tais
como: embalagem na origem, transporte interno na origem, seguro internacional/nacional,
frete internacional/nacional até o destino, liberação no destino (nacionalização do bem),
transporte interno no destino, desembaraço aduaneiro, material, mão-de-obra, encargos
sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, tributos, taxas, isenções e demais
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação e na entrega do bem
no local designado;
VII. Conter declaração expressa de que a vencedora se responsabiliza integralmente por quaisquer
avarias, riscos, violações e eventuais problemas ocorridos durante o transporte da mercadoria até a
sua efetiva entrega;
VIII. Conter as certificações (item 1.11) e as Documentações técnicas (item 1.13) previstas no
Termo de Referência (Anexo I) do Edital, sob pena de desclassificação da proposta;
IX. No caso de empresa estrangeira representada, constar os dados para o pagamento da empresa
no estrangeiro.
8.2. As propostas deverão apresentar os preços em Real (R$), Dólar Americano (US$) ou Euro (€),
devendo estes ser escrito, obrigatoriamente, em algarismos arábicos e por extenso, contendo
valor unitário e total, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. Exemplo: R$ 0,00
ou U$ 0,00.
I. Ocorrendo divergências entre o preço unitário e o valor total, prevalecerá o unitário, com a
respectiva correção do valor total. Caso a divergência ocorra entre os algarismos e o valor por
extenso, prevalecerá o valor por extenso.
II. Por ocasião do julgamento das propostas, o valor apresentado em moeda estrangeira será
convertido para moeda nacional brasileira (Real), pela taxa de conversão de venda comercial do
Dólar Americano ou do Euro, por meio do câmbio oficial vigente (taxa PTax-venda) no dia útil
imediatamente anterior à data de abertura do certame, disponível no Sistema de Informações do
Banco Central do Brasil – SISBACEN (www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp), conforme
previsão do art. 42, § 2º da Lei nº 8.666/93.
III. A empresa nacional poderá apresentar sua proposta em moeda estrangeira (Dólar Americano ou
Euro) conversível para Real, quando se tratar de equipamentos importados.
8.3. A proposta de preços englobará todas as despesas relativas ao objeto da presente licitação, bem
como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e
quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação.
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I. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da Licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
II. A omissão de qualquer despesa necessária para a efetiva entrega do objeto será interpretada
como não existente e já incluída nos preços propostos, não podendo a licitante pleitear acréscimo ou
alegar desconhecimento após a entrega das propostas.
III. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.
8.4. Todas as empresas deverão cotar seus preços com todos os tributos inclusos, inclusive o
ICMS, se for o caso, e observando-se os subitens seguintes:
I. Ao final da sessão do pregão, a empresa estabelecida no Estado de Goiás que venha a ser a
vencedora do certame, nos termos do inciso XCI do art. 6º do Anexo IX do Regulamento do Código
Tributário do Estado de Goiás (RCTE), revigorado pelo artigo 3º do Decreto Estadual nº 7.569/2012,
que trata da isenção do ICMS nas operações e prestações internas, relativas à aquisição de bem,
mercadoria e serviço por órgãos da Administração Pública Estadual, ficando mantido o crédito
(Convênio ICMS 26/03), deverá apresentar proposta de preços (modelo Anexo II), a qual deverá
conter, obrigatoriamente: a indicação do percentual da alíquota do ICMS, os valores unitários e
totais, onerados com o ICMS e desonerados do ICMS, restando límpido que, para fins de
adjudicação, serão analisadas as propostas desoneradas do ICMS.
II. Na fase de execução contratual, o valor correspondente à isenção do ICMS deverá ser deduzido
do preço dos respectivos produtos, contido na(s) proposta(s) vencedora(s) do certame, devendo a
Contratada demonstrar a dedução, expressamente, no documento fiscal, empenhando-se
apenas o valor necessário à execução do contrato e, quando da emissão da Nota Fiscal,
deverá destacar, em seu histórico, esta isenção, visto que a Secretaria da Segurança Pública e
Administração Penitenciária e os seus respectivos órgãos não são contribuintes deste tributo.
III. O disposto nos incisos I e II do subitem 8.5 “não” se aplica às licitantes optantes do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.
IV. Em razão do entendimento da Procuradoria Geral do Estado, através de seu Despacho
“AG” nº 001203/2013, para as empresas estabelecidas no Estado de Goiás, não optantes do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional (na forma do disposto nos
itens 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3), as propostas e lances já deverão ser ofertados desonerados do ICMS.

8.5. Deverão acompanhar a proposta escrita ainda os seguintes documentos, sob pena de
DESCLASSIFICAÇÃO:
I. Catálogo descritivo do produto licitado ou cópias autenticadas dos mesmos, o qual deverá conter no
mínimo as especificações constante no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, com
apresentação nítida e legível.
a) No caso de catálogo com diversos modelos o proponente deverá identificar qual a marca/modelo
em que estará concorrendo na licitação.
b) Quando o catálogo for omisso na descrição de algum item de composição, será aceita
Declaração Complementar do Fabricante, Distribuidor, ou Representante de Empresa
Estrangeira, descrevendo a especificação faltante no prospecto contendo, inclusive, a
afirmação do compromisso de entrega do produto na forma ora declarada, sob pena de
desclassificação da proposta escrita. Ficando ressalvado que a descrição a ser ofertada
deverá ser o do objeto ofertado, não podendo ser cópia fiel do contido no presente Edital, salvo
se este corresponder em sua integralidade às especificações requisitadas.
8.6. Será de exclusiva e total responsabilidade da licitante obter, dos órgãos competentes, seja no
exterior, seja no Brasil, informações sobre a incidência ou não de tributos, impostos e taxas de qualquer
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natureza devidas para o fornecimento do objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não
se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas, bem
como considerar os respectivos gravames nas suas propostas.
8.7. Para constituição e apresentação da proposta de preços deverão ser consideradas as isenções
fiscais concedidas a órgãos de segurança pública, relativas à aquisição de materiais e equipamentos
de segurança pública, tais como:
I.Imposto de Importação – II, nos termos da Lei nº 8.032/90 (art. 2º, I, “a”), c/c Lei nº 8.402/92 (art. 1º,
IV) e do Decreto nº 6.759/2009 (art. 136, I, “a”);
II. Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, nos termos da Lei Federal nº 8.058/1990;
III. PIS e do COFINS, modalidade de importação, nos termos da Lei nº 10.865/2004 (art. 9º, I, “a”);
IV. Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM e ao Fundo da Marinha
Mercante – FMM, nos termos da Lei Federal nº 10.893/2004 (art. 14, V, “d”), no caso de transporte
em que o modal seja navegação.
8.8. O licitante estrangeiro deverá fazer constar, de forma destacada (conforme modelo do Anexo
II) e para efeitos exclusivos de julgamento das propostas, os possíveis gravames dos mesmos
tributos que onerem exclusivamente os licitantes estabelecidos no Brasil quanto à operação final
de venda, na forma da legislação vigente, nos termos do § 4º, art. 42 da Lei nº 8.666/93.
8.9. Para efeito de julgamento das propostas, nenhuma oferta de vantagem não prevista neste Edital e
seus anexos serão considerados.
8.10. O Pregoeiro poderá, no interesse do CBM/GO, relevar excesso de formalismo nas propostas
apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação.
9. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
9.1. Os documentos constantes do envelope de “Documentos de Habilitação” deverão ser
apresentados na forma prevista no subitem 4.4 deste instrumento e rubricados pelo representante legal
do licitante.
9.2. O Pregoeiro poderá pedir, a qualquer tempo, a exibição do original dos documentos.
9.3. No envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter:
9.3.1. CRC – Certificado de Registro Cadastral, homologado ou credenciado, com status regular ou
irregular, emitido pela Coordenação de Cadastro de Fornecedores do Núcleo de Suprimentos,
Logística e Frotas - NUSLOF/SEGPLAN - GOIÁS, desde que seja apresentada documentação
regularizada, assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria
sessão. A procuração será dispensada se a mesma constar no CRC e em vigência. O CRC poderá ser
impresso pelo Pregoeiro para averiguação da conformidade exigida.
I. A licitante que apresentar o CRC não precisará apresentar os documentos que tratam nos
subitens 9.3.2 ao 9.3.4.
9.3.2. Para comprovação da Habilitação Jurídica:
I. Cédula de Identidade e CPF dos sócios ou diretores;
II. Procuração pública ou particular passada pela licitante, assinada por quem de direito, outorgando
ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisões que julgar necessárias,
durante o procedimento da habilitação e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e
renunciar a interposição de recursos administrativos. É necessário o reconhecimento de firma no
caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item não inabilita a licitante,
ficando, porém, impedido o representante não credenciado de qualquer interferência no processo
licitatório.
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III. Cédula de Identidade e CPF do (a) Procurador (a), quando houver;
IV. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva;
V. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
VI. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
9.3.3. Para a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista:
I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
III. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
licitante com a apresentação das seguintes certidões:
a)

a prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante.

b)

a prova de regularidade com a Fazenda Estadual será efetuada por meio da apresentação da
Certidão Negativa ou Positiva com efeito negativo do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e Certidão da Dívida
Ativa para fins de Licitação expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso,
certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de Inscrição
Estadual. Se a licitante tiver domicílio ou sede em outro Estado da Federação, a mesma
deverá apresentar também certidão negativa de débito perante a Fazenda Pública do
Estado de Goiás.

c)

A prova da regularidade com a Fazenda Municipal será feita por meio da apresentação
da Certidão Negativa ou Positiva com efeito negativo.

IV. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
V. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
9.3.3.1. Caso a documentação apresentada pela microempresa ou pela empresa de pequeno porte
contenha alguma restrição, lhe será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração
do vencedor do certame (no momento imediatamente posterior à fase de habilitação), para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas que tenham efeito negativo.
9.3.3.2. O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, mediante requerimento do interessado,
a critério exclusivo da Administração Pública.
9.3.3.3. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à
contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
9.3.3.4. Em caso de inexistência de documentos equivalentes ou proibição por lei ou norma legal, de
apresentar quaisquer dos documentos solicitados, o fato deverá ser devidamente declarado, através de
Declaração de Impossibilidade de Atendimento (Anexo IV).
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9.3.4. Para comprovação da Qualificação Econômico-Financeira:
I. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo(s) Distribuidor(es) da Justiça do
domicílio da sede da empresa, com data não anterior a 30 (trinta) dias da data da entrega das
propostas;
II. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
a)Apresentar os cálculos dos seguintes índices, para avaliação da boa situação financeira da
empresa: Índices de Liquidez Geral – LG (não inferior a 1,0), Solvência Geral – SG (maior ou
igual a 1,0) e Liquidez Corrente – LC (não inferior a 1,0), resultantes da aplicação das
seguintes fórmulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
SG =
ATIVO TOTAL____________________
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
LC =

ATIVO CIRCULANTE____
PASSIVO CIRCULANTE

b) Quando os índices de balanço patrimonial forem inferiores a 1,0 (um), a licitante
deverá apresentar comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do
valor total da proposta.
c)

As empresas que não tenham concluído seu primeiro exercício social poderão apresentar
balancetes, certificados por auditor independente.

d) Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, o CBMGO se reservará o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o
balanço fiscal foi transcrito, para efeito de extração dos parâmetros para o julgamento e
verificação dos valores apresentados e calculados pelos licitantes.
9.3.5. Para comprovação da Qualificação Técnica:
I. A fim de verificar-se a qualificação técnica para aquisição do objeto deste edital, a empresa
Licitante deverá comprovar através da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica,
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em consonância com o Termo
de Referência (Anexo I). Há que se considerar ainda, à luz da legislação em vigor, a questão de
quantidades fornecidas compatíveis com a quantidade solicitada, sendo suficiente para o
presente certame, a comprovação de fornecimento mínimo de 200 (duzentos) conjuntos (10%
da quantidade total solicitada), sendo permitida a soma de atestados.
a) O atestado deverá conter, no mínimo, o nome da empresa/órgão contratante, o nome do
responsável pelo mesmo, e dados de contato (endereço, telefone, etc.), para fins de conferência.
9.3.6. Declaração de Atendimento ao disposto no 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (Anexo
VII):
I. Declaração do licitante (Anexo VII) de que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de
dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por
menor de dezesseis anos, na forma do artigo 7.º da Constituição Federal, ou Certidão Negativa de
Ilícitos Trabalhistas emitida pela Delegacia Regional do Trabalho ao invés da declaração mencionada
anteriormente.
9.3.7. Declaração de Fatos Impeditivos e ciência do Edital (Anexo VIII):
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I. Todas as licitantes deverão apresentar declaração na forma do Anexo VIII do Edital e subscrita pelo
representante legal da proponente, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou
contratar com a Administração, bem como a ciência de todo o edital.
9.4. Todos os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente, e para as certidões que não
mencionarem prazo de validade, considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua
expedição.
9.5. A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, pela análise do
balanço, nos moldes estabelecidos no inciso II do subitem 9.3.4 deste edital, observado o disposto nos
parágrafos 1º e 5º, do artigo 31, da Lei Federal 8.666/93, justificando-se a adoção dos mesmos no
processo administrativo da licitação.
9.6. O CBM/GO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de
informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados
os documentos alcançados pela verificação, a proponente será inabilitada.
9.7. No caso de empresa estrangeira representada por empresa nacional cadastrada, os
documentos apresentados poderão ser da empresa representante, no entanto, na proposta
deverá conter os dados para o pagamento da empresa representada. Considerará a empresa no
certame como cadastrada.
10. DAS AMOSTRAS
10.1. Será exigida a apresentação de amostra do objeto desta licitação na forma do item 1.15 do
Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
11. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
11.1. Na data, o horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração
aproximada de 20 (vinte) minutos.
11.2. Após o credenciamento das licitantes, na forma do disposto no item 5 deste instrumento,
proponentes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Habilitação e, se aplicável, a Declaração
Enquadramento na Lei Complementar n. 123/2006 e no Decreto Estadual n. 7.466/2011, previstas
item 6.1, dando-se início ao recebimento dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos
Habilitação.

as
de
no
de

11.3. O Pregoeiro procederá a abertura das propostas de preços, verificando, preliminarmente, a
conformidade das propostas com as exigências do instrumento convocatório e posterior rubrica pelo
Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes credenciadas, com a conseqüente divulgação dos preços cotados
pelas licitantes.
I. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes não serão aceitas quaisquer retificações que possam
influir no resultado respectivo, nem admitidos à licitação os proponentes retardatários.
II. Uma vez registrada a proposta, não caberá desistência da mesma, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
III. É permitido ao Pregoeiro, após a abertura dos envelopes contendo as propostas, suspender os
trabalhos para fins de análise das mesmas, oportunidade em que informará aos presentes a data,
horário e o local para a retomada dos trabalhos.
11.4. Para efeito de comparação, todas as propostas serão convertidas para Real, conforme disposto no
item 8.2.
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11.5. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para
apuração do valor da proposta.
11.6. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que apresentem defeitos capazes de dificultar
o seu julgamento e ainda àquelas que:
I. Não estejam em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo
I) deste Edital;
II. Apresentarem proposta alternativa tendo como opção de preço ou marca, ou oferta de vantagem
baseada na proposta das demais licitantes;
III. Apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis, consoante o art. 48, inc. II da Lei nº
8.666/1993 e respectivas alterações.
11.7. Serão qualificados pelo Pregoeiro para ingresso na fase de lances o autor da proposta de
menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à de menor preço.
11.8. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, o
Pregoeiro proclamará a qualificação preliminar dos licitantes com as três melhores propostas, além do
licitante que tiver apresentado o menor preço na proposta escrita. No caso de empate nos preços, serão
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
11.9. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.
11.10. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes qualificados, na forma dos itens 11.5, 11.6,
11.7 e 11.8, a apresentar os lances verbais, a começar pelo autor da proposta escrita de maior preço,
seguido dos demais, em ordem decrescente de valor.
I. Os lances ofertados deverão ocorrer em moeda nacional (Real) e ao final da disputa as proposta,
pela taxa de conversão de venda comercial do Dólar Americano ou do Euro, câmbio oficial vigente
no dia útil imediatamente anterior a data de abertura do certame, disponível no Sistema de
Informações do Banco Central do Brasil – SISBACEN, conforme previsão do inciso II, art. 42, da
Lei nº 8.666/93.
11.11. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo e de valor dos lances, mediante
prévia comunicação aos licitantes e expressa menção na ata da Sessão.
11.12. Só serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado.
11.13. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido em
primeiro lugar.
11.14. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão
do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante para
efeito de ordenação das propostas.
11.15. A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades previstas no item 27 do
Edital.
11.16. Caso não se realize lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor valor vier
a ser desclassificada, ou ainda inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa competitiva de lances entre
as licitantes, obedecendo aos critérios dos itens 11.7 e 11.8.
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11.17. Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do Edital e estando o seu
preço compatível com os praticados no mercado e com o valor autorizado para o registro de preços,
poderá ela ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar diretamente com a licitante visando obter melhor
preço.
11.18. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes
qualificados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances ou quando a autoridade
competente definir outra situação de encerramento.
11.19. Caso não se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
propostas pelo Pregoeiro, que examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto à
conformidade entre a proposta de menor preço, o valor estimado para a contratação e ao objeto e as
especificações.
11.20. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas
para a etapa dos lances, na ordem crescente dos preços, considerando-se para as selecionadas o último
preço ofertado.
11.21. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante vencedor para que seja obtido melhor
preço aceitável, devendo esta negociação se dar em público e formalizada em ata (Lei Federal n.
10.520/2002 e Despacho “AG”. n. 00123/2013 da Procuradoria-Geral do Estado).
11.22. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, exclusivamente pelo
critério de menor preço quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira classificada, conforme
definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.
11.23. Após a fase de lances e da negociação, havendo empate no momento do julgamento das
propostas, será assegurada às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte preferência na
contratação, caso a licitação tenha sido vencida por empresa que não detenha tal condição.
I. Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das microempresas ou das empresas
de pequeno porte, serão consideradas as propostas por estas apresentadas iguais ou superiores
em até 5% àquela mais bem classificada.
II. Havendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar proposta de preço inferior àquela vencedora do certame no prazo máximo de 05
(cinco) minutos, após o encerramento da fase de lances, sob pena de preclusão.
b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte que se apresente neste caso não venha
a ser contratada, serão convocadas, na ordem classificatória, as demais que se enquadrem na
mesma hipótese, para o exercício de igual direito.
c) Na situação de empate na forma antes prevista, existindo equivalência nos valores
apresentados por mais de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, proceder-se-á
ao sorteio entre estas de molde a se identificar aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
III. Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser contratada pelo critério de
desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor de proposta originalmente vencedora do
certame.
IV. O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
11.24. Havendo empate, respeitado o disposto nos itens 11.22 e 11.23, no caso de todas licitantes
desistirem da fase de lances e se negarem a negociar com o Pregoeiro, serão utilizados para fins de
desempate os seguintes critérios:
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I. O disposto no § 2º do Art. 3º da Lei Federal n. 8.666/93;
II. Sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.
11.25. A sessão será suspensa para que a área requisitante e/ou responsável técnico se pronuncie
acerca do aceite ou não da proposta de preços classificada, inclusive com apresentação de amostra, se
esta for exigida, em relação ao solicitado no Termo de Referência, Anexo I do Edital, e com relação à
documentação de habilitação técnica, caso houver. Se a proposta de preços ou os documentos de
habilitação técnica não atender ao requisitante da despesa ou ao responsável técnico, a empresa será
desclassificada ou inabilitada.
11.26. Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro abrirá o envelope
contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas
condições de habilitação.
11.27. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 9.3.1 deste Edital, o
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao CADFOR – Cadastro de Fornecedores expedido pelo
Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas – NUSLOF/SEGPLAN.
11.28. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a proponente será
habilitada e declarada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio
Pregoeiro, na hipótese de inexistência de recursos, ou pela Autoridade Superior, na hipótese de
existência de recursos.
11.29. Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, será
restabelecida a etapa competitiva de lances entre os licitantes, pelo(a) pregoeiro(a).
11.30. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora, aquela que, tendo sido aceita, estiver
de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar o MENOR PREÇO, após a fase de
lances e for devidamente habilitada após apreciação da documentação.
11.31. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes, e,
ao final, será assinada pelo Pregoeiro e demais membros da Comissão, bem como pelos licitantes
presentes.
11.32. O resultado final será disponibilizado no site www.bombeiros.go.gov.br para conhecimento dos
interessados.
11.33. Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 120 (cento e vinte) dias,
contados da data da sua entrega.
I. Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da
proposta, ou seja, 120 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Administração esta poderá
solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
11.34. O licitante vencedor deverá encaminhar, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após o
encerramento da sessão, nova proposta, com os valores readequados aos que forem sidos
ofertados no lance verbal, que serão considerados para homologação e para a Ata de Registro de
Preços.
11.35. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá publicar novo aviso de
pregão e estabelecer outra data, para o recebimento de novas propostas.
11.36. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão
ser sanadas na sessão pública de processamentos do Pregão, até a decisão sobre a habilitação,
inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
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12. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
12.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem usufruir de tratamento
diferenciado deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
I. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
II. O motivo da irregularidade fiscal pendente será registrado em ata, bem como a indicação do
documento necessário para comprovar a regularização.
12.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no inciso I do subitem 12.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no
8.666/1993, sendo restabelecida a etapa competitiva de lances, visando convocar os licitantes
remanescentes, segundo nova ordem de classificação.
12.3. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas
condições do Estatuto Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela
Lei Complementar n. 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, devendo ser apresentadas as
Declarações constantes do inciso II do item 6.1 para a comprovação se esta desejar usufruir do
tratamento diferenciado concedido pela referida Lei.

13. DOS RECURSOS
13.1. Declarada a vencedora, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a
intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, com o registro da síntese de suas razões em ata.
13.2. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito
que a licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.
13.3. A ausência de manifestação imediata e motivada da proponente importa: a decadência do direito
de recurso.
13.4. A licitante que manifestar intenção de interpor recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias
úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a
apresentar contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil
subsequente ao do término do prazo da recorrente.
13.5. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.
13.6. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. Transcorrido o prazo para
contrarrazões, o Pregoeiro fará o exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade
competente para apreciação no prazo de até 3 (três) dias úteis, podendo este prazo ser dilatado até o
dobro, por motivo justo.
I. A autoridade competente terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para decidir o recurso, podendo este
prazo ser dilatado, por motivo justo, devidamente comprovado.
II. O encaminhamento à autoridade superior se dará apenas se o Pregoeiro, justificadamente, não
reformar sua decisão.
13.7. O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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13.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o pregoeiro
adjudicará o objeto ao licitante vencedor e a autoridade superior homologará a licitação, sendo o
adjudicatário convocado para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no edital.
13.9. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento às interessadas,
através de comunicação por escrito, via fax ou e-mail.
13.10. Os recursos, os contra recursos e seus anexos deverão ser entregues no endereço do
DECOL/CAL – CBM/GO, situado à Av. Consolação, Qd. 35, Lt. 03 ao 10, 22 e 23 - Cidade Jardim Goiânia-GO, CEP: 74425-535, pessoalmente ao Pregoeiro ou aos membros da Equipe de Apoio.
I. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os prazos legais, bem como os que forem
enviados por fax ou e-mail;
II. A Comissão Permanente de Licitação não se responsabiliza por documentos entregues em outros
setores do CBM/GO, não cabendo ao licitante questionar posteriormente a validade de qualquer
entrega, direcionada para qualquer outra pessoa ou setor.
13.11. Os demais recursos administrativos serão conforme previsto no Art. 109 da Lei Federal n.
8.666/1993.

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante vencedora e a
autoridade superior homologará a licitação.
I. A homologação da presente licitação compete ao Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás ou a pessoa cuja esta competência tenha sido delegada.
14.2. Caso haja manifestação recursal, após decididos os recursos e constatada a regularidade dos
atos procedimentais, a autoridade superior fará a adjudicação e homologará a licitação.
14.3. Após a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro, o Comandante do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás efetivará juízo de conveniência acerca do procedimento licitatório, podendo
homologar o certame, ou se for o caso, mediante decisão fundamentada poderá revogar a licitação.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. 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.
15.2. A gestão da Ata de Registro de Preços ficará a cargo do servidor do CBMGO designado para tal.
15.3. Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de classificação e
a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para que, no prazo de 03
(três) dias úteis a contar da convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços que, depois de
cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso nas condições estabelecidas neste
Edital.
I. O prazo da convocação poderá ser prorrogado, quando solicitado pela licitante vencedora do
certame durante o transcurso do referido prazo, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
Órgão Gerenciador.
15.4. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, a contar da data da
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás, não sendo admitida qualquer
prorrogação além deste período, em obediência ao art. 23 da Lei Estadual n. 17.928/2012.
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15.5. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da Administração, para que se efetuem as contratações nas oportunidades e quantidades
necessárias, até o limite estabelecido.

16. DOS PREÇOS REGISTRADOS
16.1 Será registrado o preço da licitante vencedora, conforme ordem de classificação, observando-se o
seguinte:
I. Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor serão divulgados em órgão oficial do
Estado de Goiás e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
II. Os órgãos participantes do Registro de Preços (quando houver) deverão, quando da necessidade
da contratação, recorrer ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este
proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.
III. Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários
para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o
item ou lote, observando-se o seguinte:
16.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde
que comprovada previamente a vantagem técnico-econômica, sendo assegurada ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições, dentro dos limites previstos, do prazo
de validade estabelecido e das condições da proposta, tantas vezes quantas necessitar a Administração.
17. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, mediante justificativa da autoridade
competente, exceto quanto aos acréscimos de quantitativos, obedecidas as disposições da Lei n.
8.666/1993, quanto às alterações contratuais.
17.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
17.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
I. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
II. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
III. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
17.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, em razão
desse fato, comprovar, mediante requerimento, a sua impossibilidade de cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:
I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido
de fornecimento;
II. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
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17.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
18. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
18.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
I. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
IV. Estiverem presentes razões de interesse público devidamente justificadas;
V. Por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de
substancial alteração das condições do mercado.
18.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas no item 16.1 acima, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão
Gerenciador.
18.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de
força maior devidamente comprovado.
18.4. A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:
I. Por decurso de prazo de vigência.
II. Quando não restarem fornecedores registrados.
19. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
19.1. A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência improrrogável de 01 (um) ano, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à
vantagem.
19.2. Os órgãos e as entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata,
para que este autorize sua utilização e indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida a ordem de classificação.
19.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação do serviço, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
19.4. A liberação de adesão às atas de registro de preço para órgãos e entidades não participantes,
integrantes da administração do Estado de Goiás, não poderá exceder, na sua totalidade, a 100% (cem
por cento) dos quantitativos originalmente registrados na Ata de Registro de Preços.
19.5. A liberação de adesão às atas de registro de preço resultantes de licitações promovidas pelo
Estado de Goiás a outros entes federados, não poderá exceder, na sua totalidade, a 100% (cem por
cento) dos quantitativos originalmente registrados na Ata de Registro de Preços.
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19.6. A Ata de Registro de Preços será assinada pela autoridade competente e pelos adjudicatários,
vinculando-se este último ao cumprimento de todas as condições de sua proposta, cujo preço foi
registrado, e às normas editalícias e legais durante toda a vigência da Ata.

20. DO CONTRATO
20.1. O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua outorga pelo Procurador
do Estado Chefe da Advocacia Setorial e eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado
de Goiás e sua gestão ficará a cargo de um representante da Administração especialmente designado
pelo CONTRATANTE, em atendimento ao art. 67 da lei 8.666/93.
20.2. É facultada a substituição do contrato por outro instrumento hábil, a critério da Administração e
independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme art. 62,
§4º, da Lei 8.666/93.
20.3. Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente e durante a vigência
contratual, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
I. Se o licitante vencedor não celebrar o contrato/instrumento equivalente ou não apresentar situação
regular, é facultado à Administração examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes,
na ordem de classificação, procedendo à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas neste edital e na legislação.
II. Quando da contratação com autor de proposta subsequente àquela melhor classificada, deverá a
Administração negociar o valor da contratação, procurando aproximá-lo daquele ofertado pelo primeiro
colocado.
20.4. Como condição para celebração do contrato e durante a vigência do ajuste, sempre que a
Administração o requerer, a contratada deverá apresentar relação de todos os sócios que compõem seu
quadro social.
20.5. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar
a situação regular de que trata o subitem 20.3, ou se recusar a assinar o contrato, será convocada outra
proponente na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da
contratação.

20.6. A Adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da convocação,
comparecer ao Setor Financeiro dos Órgãos e Entidades participantes do Registro de Preços, para dar o
aceite na Nota de Empenho e para assinar o Contrato.
20.7. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento
equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do
prazo para tal e devidamente fundamentada.

21. DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
21.1. Os objetos serão recebidos provisoriamente por Comissão de Recebimento designada pelo
CBM/GO, para fins de recebimento definitivo, será considerado no Almoxarifado do CBMGO, com sede
na Av Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim, CEP: 74425-535, Goiânia – GO, em
conformidade com o item 6 do Termo de Referência (Anexo I) do edital.
21.2. A entrega do objeto se dará no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados
a partir da entrega da grade de tamanhos (medição antropométrica) à contratada, posterior à publicação
Departamento de Compras e Licitações – DECOL/CBMGO
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do Extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás; e emissão de carta de crédito, no caso de
empresas estrangeiras.
21.3. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 03 (três) dias, contados da
data da entrega, no local e endereço indicados no subitem 21.1 e em conformidade com o item 6.5.1 do
Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
21.4. O recebimento dos objetos dar-se-á definitivamente no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da
data do recebimento provisório do(s) bem(s) e em conformidade com o item 6.5.2 do Termo de
Referência (Anexo I) do Edital.
21.5. O Recebimento Provisório não se traduz por aceitação, pois esta somente será efetivada após o
produto ter sido avaliado e julgado em condições de ser recebido definitivamente, bem como, não exclui
a responsabilidade civil pela solidez e segurança da qualidade dos produtos.
21.6. Caberá a empresa a ser contratada arcar com as despesas de embalagem, frete, desembaraço
alfandegário, seguro e outras despesas que porventura vierem a existir para a substituição/troca do
produto, que deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias. A não substituição/reposição/troca no prazo
estabelecido constitui motivo para rescisão.
21.7. Caso a empresa a ser contratada seja empresa estrangeira, esta deve adotar a cláusula de preço
INCOTERMS (Termos de Comércio Exterior) utilizando o DDP (Delivery Duty Paid), devendo a
empresa contratada entregar o objeto no local determinado pela Administração.
21.8. Na entrega do produto serão asseguradas informações claras, precisas, ostensivas e em língua
portuguesa sobre as características, marca, procedência, qualidade, quantidade, preço, termo de
garantia e outros, bem como o(s) risco(s) que apresenta(m) à saúde e a segurança dos usuários, quando
for o caso.
21.9. O recebimento em caráter definitivo não exime a empresa a ser contratada das responsabilidades
sobre o produto oferecido que, se apresentar qualquer irregularidade, dentro de seu prazo de garantia,
será devolvido, sujeitando-se a empresa a ser contratada, se for o caso, às penalidades previstas no
Edital, no Contrato e na Lei, sendo que todo o ônus pertinente ao conserto/manutenção/translado será
de sua total responsabilidade.
21.10. No caso de produto importado, o fornecedor por ocasião da entrega do mesmo, deverá anexar à
nota fiscal ou documento equivalente no exterior, cópia da Declaração de Importação – DI, a fim de
comprovar a origem e regularidade da importação do equipamento em questão.
21.11. A CONTRATADA deverá entregar juntamente com o produto licitado, o Termo ou Certificado de
Garantia do Fabricante e manual de instrução/funcionamento, e em conformidade com o item 6.10 do
Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
21.12. Verificando-se a rejeição de qualquer material, o fornecedor será notificado para retirá-lo e
substituí-lo por outro que satisfaça às exigências pré-estabelecidas, em prazo a ser determinado, e em
conformidade com o item 6.7 do Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

22. DAS CONDIÇÕES APLICÁVEIS NO CASO DE IMPORTAÇÃO OU DE BEM IMPORTADO
22.1. 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:
I. 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.
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II. 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.
III. 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.
IV. As condições de importação devem seguir as mesmas exigências estabelecidas na proposta de
preços, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
V. 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.
VI. 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.
VII. O transporte deverá atender à legislação brasileira, inclusive o previsto pelo Decreto nº 6.759/2009.
VIII. As cargas embaladas, consolidadas ou não, deverão estar conforme a respectiva lista de conteúdo
(Packing List).
IX. Os documentos apresentados em idioma estrangeiro deverão obedecer ao estabelecido no
item 2.5 deste instrumento.
X. 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.

23. DA FORMA DE PAGAMENTO
23.1. O Pagamento será realizado de acordo com as Normas de Execução Orçamentária e Financeira,
Lei nº 4.320, de 1964, e no que couber, com as diretrizes da Política Monetária e do Comércio Exterior,
após apresentação das faturas, considerando-se especialmente o atendimento ao disposto pelo caput e
§3º do art. 42 da Lei nº 8.666, de 1993, a Lei nº 10.192, de 2001, c/c Decreto-lei nº 857, de 1969, na
seguinte forma:
23.2. PARA O CASO DE PROPOSTA DE PREÇOS EM MOEDA BRASILEIRA (Real), o pagamento
será efetuado 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), em até 30 (trinta) dias, contados 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.
23.3. PARA O CASO DE PROPOSTA DE PREÇOS EM MOEDA ESTRANGEIRA (Dólares Americanos
ou Euros), o pagamento será efetuado por meio de CARTA DE CRÉDITO INTERNACIONAL emitida
pelo Banco do Brasil S/A e garantida por banco de primeira linha indicado pelo licitante, nos termos da
legislação em vigor, cuja validade corresponderá ao decurso de prazo até o recebimento definitivo e sua
liberação para pagamento ocorrerá mediante comunicação a ser feita ao Banco emissor, depois de
lavrado o Termo de Recebimento Definitivo pelo CBMGO.
23.4. O pagamento da Carta de Crédito feito a licitante brasileiro será efetuado em Reais (R$), mediante
conversão pela taxa de câmbio vigente para moeda estrangeira segundo o valor para venda comercial e
disponibilizado pelo Sistema de Informações do Banco Central do Brasil - SISBACEN, Boletim de
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Fechamento, no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento (em atendimento ao Art. 42,
§§ 1º e 2º da Lei 8.666/93).
23.5. Todas as despesas referentes a emissão de ordem de pagamento e/ou crédito documentário, ou à
contratação da carta de crédito (abertura, aviso, negociação e demais despesas decorrentes), ou ainda
referentes à renovação da Carta de Crédito, inclusive decorrente de aumento da taxa cambial, no caso
de atraso de adimplemento atribuível à Contratada, serão por ela custeadas.
23.6. A Contratada disporá de um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do
contrato, para ultimar a emissão da Carta de Crédito a que se refere o item 23.4, bem como efetuar o
depósito dos custos da referida carta.
23.7. As operações financeiras serão efetivadas por meio do Banco do Brasil S/A.
23.8. O efetivo pagamento e liquidação serão considerados com a autorização para o banco garantidor
efetivar o pagamento ao beneficiário.
23.9. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária estabelecida no
item 24 do Edital.
24. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
24.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão à conta dos recursos consignados no
orçamento dos Órgãos e Entidades participantes do Registro de Preços, para os exercícios alcançados
pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do CONTRATANTE, cujos programas de
trabalho e elementos de despesas específicos constarão da respectiva Nota de Empenho.
25. DAS OBRIGAÇÕES
25.1. DA EMPRESA VENCEDORA
I. A vencedora se obriga a cumprir todas as exigências mínimas deste Edital e entregar o objeto, de
primeira qualidade, atendendo as condições e quantidades estipuladas.
II. 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.
25.2. DO CONTRATANTE
I. O CONTRATANTE deverá disponibilizar local adequado para o recebimento do objeto.
II. O CONTRATANTE fiscalizará e inspecionará o produto entregue, podendo rejeitá-lo, quando este
não atender ao definido.
III. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da CONTRATADA, após a efetiva
entrega dos objetos e emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
IV. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita do fornecedor,
para que ele possa cumprir as suas obrigações, informações adicionais, dirimir dúvidas e orienta-lo
em todos os casos omissos, se ocorrer, desde que dentro das condições estabelecidas na
contratação.

26. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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26.1. Será permitida à Administração a aplicação das infrações e sanções administrativas previstas no
art. 81 da Lei Federal n. 8.666/93 e nos artigos 77 a 83, da Lei Estadual n. 17.928, de 27 de dezembro
de 2012.
27. DAS PENALIDADES
27.1. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos compromissos
acordados poderão ser aplicadas, a critério da autoridade competente, as seguintes penalidades:
I. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato ou
instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato ou instrumento equivalente, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração
e será descredenciado do CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas nesse Edital e das demais
cominações legais;
II. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento
equivalente, sujeitará à CONTRATADA, além das penalidades referidas nesse item, a multa de mora,
graduada de acordo com a gravidade da infração, nos moldes abaixo:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o
contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada
dia subsequente ao trigésimo.
III. Advertência;
IV. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração;
a) As sanções de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração poderão
ser também aplicadas àqueles que:
i.
Retardarem a execução do pregão;
ii.
Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;
iii.
Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
V. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na
forma da lei;
VI. As sanções previstas nos incisos “I”, “III”, “IV” e “V” poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso “II” deste item. Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à CONTRATADA
direito ao contraditório e a ampla defesa. A multa poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

28. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
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28.1. Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do
pregão.
28.2. Os pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados via fax ou e-mail, sendo que deverá
ser confirmado o recebimento do documento ou arquivo através do telefone (62) 3201-6386/6387
com o(a) pregoeiro(a) ou algum membro da equipe de apoio.
I. Os atos de impugnação do certame serão formulados por escrito e deverão ser protocolados
no DECOL - Departamento de Especificações, Compras e Licitações do CBMGO, situado à
Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim, Goiânia/GO, CEP: 74425-535, e
deverá ainda, estar acompanhado do:
a) Estatuto social da empresa, quando o sócio ou proprietário for o portador do ato
protocolar;
b) Instrumento de procuração pública ou particular, com firma reconhecida, do
representante legal da empresa, da qual constem poderes específicos para os atos do
referido tema ao procurador portador, se este for o protocolador do ato.
28.3. Caberá ao(à) pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, decidir sobre a impugnação no prazo
de até 24 (vinte e quatro) horas.
28.4. Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a administração
procederá à sua retificação e republicação com devolução dos prazos.
28.5. A não solicitação de informações complementares por parte de alguma proponente, implicará na
tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas foram consideradas suficientes.
28.6. Informações complementares que visam obter esclarecimentos sobre a presente licitação serão
prestadas pelo(a) Pregoeiro(a), de segunda à sexta-feira, em horário de expediente, pelo telefone (62)
3201-6386.
28.7. Maiores informações sobre as especificações dos objetos licitados poderão ser obtidas
com o Sr. Frederico Magalhães Guerra – 1º Ten. QOC, Chefe do DECOR/CAL/CBMGO pelos
telefones (62) 3201-6387, em horário de expediente.

29. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
29.1. É de responsabilidade da licitante a leitura e a interpretação na íntegra do edital e seus anexos,
bem como, o acompanhamento do processo pelos sites www.comprasnet.go.gov.br e
www.bombeiros.go.gov.br até a data da realização da sessão pública de abertura dos envelopes
“Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”. Após o registro da proposta no sistema, não serão
aceitas alegações de desconhecimento.
29.2. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
29.3. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, a finalidade do contrato e a sua segurança.
29.4. É facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem
como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisões.
29.5. O(A) Pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não
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comprometa a lisura da licitação, sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo.
29.6. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de
fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
29.7. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos serão contados da seguinte
forma: excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos só iniciam e vencem em dias
de expediente do CBMGO.
29.8. A critério do CBMGO, o quantitativo poderá sofrer acréscimo ou supressão até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, desde que o pedido de acréscimo ou supressão ocorra
em data anterior ao cumprimento integral deste e antes de efetuado o pagamento.
29.9. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que
estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
29.10. O
resultado
do
presente
certame
será
divulgado
no
endereço
eletrônico
www.comprasnet.go.gov.br e www.bombeiros.go.gov.br, os demais atos pertinentes a esta licitação,
passíveis de divulgação, serão publicados nos mesmos sites, e fatos de conhecimento e intimação serão
comunicados aos interessados eletronicamente.
29.11. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, que não se acostaram ao processo, das
demais licitantes participantes, ficarão à disposição das mesmas no máximo 15 (quinze) dias, no
endereço do preâmbulo deste Edital, após a conclusão e arquivo deste certame. Após este prazo, os
mesmos serão abrasados sumariamente.
29.12. Os prazos serão considerados legais para as impugnações ou recursos que forem protocolados
até as 17:00 (dezessete horas), observando os critérios dos itens 13 e 28 do Edital.
29.13. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no Edital e seus anexos e a
descrição do objeto constante nos sites www.comprasnet.go.gov.br, www.bombeiros.go.gov.br e
Nota de Empenho, prevalecerá, sempre, a descrição deste Edital e seus anexos.

30. DO FORO
30.1. A interpretação e aplicação dos termos dessa aquisição serão regidas pelas leis brasileiras e o
foro da comarca de Goiânia, Estado de Goiás, terá competência sobre qualquer controvérsia resultante
deste certame, constituindo assim o foro de eleição, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
31. DOS ANEXOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL
31.1. Anexo I – Termo de Referência.
31.2. Anexo II - Modelo de Proposta de Preços.
31.3. Anexo III – Carta de Credenciamento.
31.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Impossibilidade de Atendimento.
31.5. Anexo V – Modelo de Declaração de Habilitação.
31.6. Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento na Lei Complementar n. 123/2006 e
Decreto Estadual n. 7.466/2011.
31.7. Anexo VII – Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal.
31.8. Anexo VIII – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos e Ciência do Edital.
31.9. Anexo IX – Minuta da Ata de Registro de Preços.
31.10. Anexo X - Minuta do Contrato.
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Departamento de Compras e Licitações CBM/GO, Goiânia-Go, aos 22 dias do mês de julho de 2016.

Thiago de LUCENA Gondim – CAP QOC
Pregoeiro/CBM-GO
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA N. 007/2016
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORME
ANTICHAMAS PARA BOMBEIRO, JAPONA E CALÇA
I. DO OBJETO
O presente Termo de Referência tem por objeto o registro de preço para eventual aquisição
de conjuntos de Uniforme antichamas para Bombeiro, japona e calça, conforme especificado neste
termo.
II. 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 do calor e de produtos perigosos existentes nos vários cenários onde um
profissional bombeiro militar necessita trabalhar.
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 dos Equipamentos de Proteção Individual 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.
Os incêndios podem apresentar temperaturas que vão de 600° C a 900° C, quando a classe
A (combustíveis sólidos) predomina, e até 1.200° C quando predomina a classe B (líquidos inflamáveis),
guardadas as devidas proporções. Desse modo, diante das temperaturas e fluxos de calor (energia), os
equipamentos de proteção individual devem corresponder às necessidades de exposição direta ao calor,
índice de transmissão de energia, ou indireta, índice de transmissão de energia por irradiação. Não
obstante a necessidade de proteção térmica e antichama, os equipamentos de proteção individual
devem ainda permitir a respiração da pele, com vistas a dissipar o calor que é absorvido lentamente do
ambiente, além da produzida metabolicamente pelo corpo do bombeiro militar em atividade de combate
a incêndio. Caso isso não ocorra o bombeiro pode entrar em colapso térmico pelo calor, chegando a
quadros hipertérmicos que se não tratados em tempo podem levar a morte. Características de segurança
evidenciadas na norma europeia EN/469.
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 presencial internacional, pois permitirá a
participação, além de empresas nacionais, de empresas estrangeiras que comercializem o objeto,
aumentando a competitividade do certame. Esta opção é ainda a mais indicada, tendo em vista a
complexidade da análise de propostas de empresas estrangeiras; normalmente as empresas que
fabricam o produto deste Termo de Referência com a certificação exigida, são estrangeiras e não se
adequam ao sistema de concorrência por meio do Sistema Eletrônico; o sistema de Pregão Eletrônico
não comporta o recebimento de propostas em moeda estrangeira.
A exigência da certificação do conjunto de combate incêndio 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 conjunto 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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III. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS
O objeto requisitado para esta aquisição com definição no subitem seguinte, terá seu julgamento do tipo:
Menor Preço por Item.
Definição do objeto a ser adquirido através do presente Pregão Presencial – Internacional SRP n.
001/2016:
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS
(Valor máximo para contratação autorizado pelo Núcleo de Suprimentos, Logísticas e Frotas/SEGPLAN)

ITEM ÚNICO
Código: 3.3.90.30.21 Material de Proteção e Segurança
Item

1

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO
NUSLF

CONJUNTO
DE
UNIFORME
ANTICHAMAS PARA BOMBEIRO,
57512
JAPONA E CALÇA - (Norma EN
469-2005 - Combate a Incêndio)
TOTAL GERAL

UNID

Und.

QTD.

Valor
Médio
Unitário
R$

2000 R$ 6.586,67

Valor Médio Total
R$

13.173.340,00
R$ 13.173.340,00

1 - Conjunto de Proteção para Combate a Incêndio estrutural, (EPI) composto de casaco (japona)
e Calça.
1.1 – Objeto:
Aquisição de Conjunto de Proteção para Combate a Incêndio estrutural (EPI), composto de: casaco
(japona) e calça específica para operações de combate a incêndio estrutural, desenvolvidas para
integrantes dos Corpos de Bombeiros do Estado de Goiás.
1.2 – Requisitos gerais:
1.2.1 Conjunto de proteção para combate a incêndio estrutural, composto de casaco (japona) e calça,
com camada externa confeccionada com 40% de Polibenziminazol, 58% de Para-aramida e 2% de fibra
bi componente, com variação de ± 2%, composta por matriz de polímero e uma camada condutora, essa
camada deverá conter carbono densamente incorporado, com aplicação de camada de fluorcarbono,
repelente a agua e óleo, de acordo com os itens 6.8, 6.10 e 6.11 da EN 469:2005+A1 2006 devendo ser
na cor preto para a camada externa. O conjunto de proteção deve ser confeccionado de acordo com os
itens 6.2, 6.3, 6.10, 6.11 e 6.12 da EN 469:2005+A1 2006 sendo classificado como de nível 2 na referida
Norma, em conformidade com o padrão adotado pelo CBMGO.
SUMÁRIO
Características Gerais
Casaco (japona) de proteção para combate a incêndio estrutural com no mínimo três camadas,
com proteção nos cotovelos, dotada de cinta de ancoragem e alça de salvamento na cintura
escapular.
Calça de proteção para combate a incêndio estrutural com suspensório em “V”, dotada de
proteção no joelho
Treinamento de utilização, manutenção e lavagem do equipamento, EN 14560.
Verificação ergonômica do conjunto de proteção, anexo D da EN 469:2005+A1 2006.
Proteção elétrica do conjunto de proteção EN 1149-5:2008.
Tamanhos dos conjuntos de proteção: As medidas deverão levar em consideração 06
tamanhos para cada 05 estaturas, totalizando 30 possibilidades de tamanho do usuário.
Etiqueta
Certificação exigida: Todo o conjunto de roupa de proteção de combate a incêndio estrutural,
composto de calça e capa, deverá ser certificado nas normas EN 469:2005+A1 2006 Nível 2 e

1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
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EN 1149-5:2008. A cinta de ancoragem deverá ser Certificada pela Norma EN 1498 A:2007, e
EN 358:2000; o casaco deverá cumprir o anexo B da EN469:2005+A1:2006.
Forma de fornecimento: A entrega dos objetos deverá ser processada de acordo com a
demanda existente do CBMGO.
Documentação técnica
Qualificação Técnica
Amostra
Disposições Finais

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

1.3. Características gerais:
O conjunto de proteção deve ser confeccionado de acordo com os itens 6.2, 6.3, 6.10, 6.11 e
6.12 da EN 469:2005+A1 2006 sendo certificado como de nível 2 na referida Norma.
1.3.1. Para o casaco (japona) de proteção: O índice de transmissão do calor, Heat
Transmission Index (HTI) deve ser (igual ou maior) que ≥ 21 segundos para o HTI24, e para o HTI24-HTI12,
deve ser (igual ou maior) que ≥ 5, ambos de acordo com a EN 367. Para o índice de transferência de
calor por radiação, Radiation Heat Transmission Index (RHTI) deve ser (igual ou maior) que ≥ 27
segundos para o RHTI24 e deve ser (igual ou maior) que ≥ 6 para o RHTI24-RHTI12, ambos de acordo
com a EN ISO 6942. O conjunto dos tecidos constituintes do casaco (japona) do conjunto de proteção
para combate a incêndio estrutural. Deverá possuir peso inferior a 600 g/m². O casaco (japona) de
proteção deverá possuir Resistência a Passagem do Vapor de Água (RVA), R et [m²Pa/W] ≤ 20 conforme
EN 31092.
1.3.1.1. Para a calça de proteção: O índice de transmissão do calor, Heat Transmission Index
(HTI) deve ser (igual ou maior) que ≥ 16 segundos para o HTI 24, e para o HTI24-HTI12, deve ser (igual ou
maior) que ≥ 4,5 ambos de acordo com a EN 367. Para o índice de transferência de calor por radiação,
Radiation Heat Transmission Index (RHTI) deve ser (igual ou maior) que ≥20 segundos para o RHTI 24 e
deve ser (igual ou maior) que ≥ 5 para o RHTI 24-RHTI12, ambos de acordo com a EN ISO 6942. O
conjunto dos tecidos constituintes da calça do conjunto de proteção para combate a incêndio estrutural.
Deverá possuir peso inferior a 500 g/m². A calça de proteção deverá possuir Resistência a Passagem do
Vapor de Água (RVA), Ret [m²Pa/W] ≤ 20 conforme EN 31092
1.3.2. Quantos aos materiais utilizados: A camada externa do conjunto de proteção para
combate a incêndio estrutural deverá ser confeccionada com 40% de Polibenziminazol, 58% de Paraaramida e 2% de fibra bi componente, com variação de ± 2%,, composta por matriz de polímero e uma
camada condutora, essa camada deverá conter carbono densamente incorporado, com aplicação de
camada de fluorcarbono, repelente a agua e óleo, de acordo com os itens 6.8, 6.10 e 6.11 da EN
469:2005+A1 2006. O peso da camada externa deve ser de 205 g/m² +- 3,0% devendo a camada
externa apresentar ainda, no mínimo, o que preceituam os itens 6.4, 6.6 e 6.7 da EN 469:2005+A1 2006.
A resistência máxima à tração de acordo com Norma EN ISO 13934-1 deverá ser de: longitudinal ≥
2400N, transversal ≥ 2200 N; A resistência ao rasgamento de acordo a Norma EN ISO 13937-2 deverá
ser: longitudinal ≥ 250 , transversal ≥ 250 N ; A resistência restante do material de acordo com a Norma
EN ISO 13934-1 e após o pré tratamento e radiação de acordo com Norma EN ISO 6942, deverá ser:
longitudinal ≥ 1750 N, transversal ≥ 1600 N; A Resistência das costuras de acordo com a Norma EN ISO
13935-2 deverá ser: longitudinal≥ ≥ 450 N, transversal≥ 290 N. Esta camada deve possuir cor preta,
padrão do CBMGO, com disposição da trama resistente ao rasgamento e lacerações, devendo a
camada externa apresentar ainda, no mínimo, o que preceituam os itens 6.4, 6.6 e 6.7 da EN
469:2005+A1 2006.
1.3.2.1. A membrana de isolamento térmico deve ser confeccionada com tecnologia de
espaçamento, formando colchão de ar que deve estar entre a membrana de isolamento térmico e a
camada externa. A camada de isolamento térmico deverá ser de 100% fibra aramida não reciclada e
deverá permitir à passagem do vapor de água, com gramatura 115 g/m² (+25%,-5%), está camada
deverá ser costurada independente das outras camadas, fixada somente nas bordas, da capa, na gola,
nos punhos, na costura da aba de tempestade e no barramento.
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1.3.2.2. A camada que atua como barreira de vapor (umidade) deverá ser uma membrana bi
componente 100% politetrafluoretileno, e forro deverá ser 100% fibra aramida ou 50% aramida e 50%
Viscose FR. O peso deverá ser 160g/m² (+20%/-20%).
1.3.2.3. O forro interno e bolsos internos deverão ser 50% meta aramida e 50% Viscose FR,
com gramatura de 120 g/m² (+/- 5%).
1.3.2.4. Os materiais utilizados para acolchoamentos de proteção, o material de amortecimento
na área dos ombros, cotovelos e dos joelhos não podem absorver umidade durante toda a sua vida útil,
e deverá ser fabricado com materiais que tenham flexibilidade e menor peso possível.
1.3.2.5. O revestimento dos acolchoamentos dos cotovelos, joelhos e punho e barra da calca
deverão ser em material composto 100% fibra aramida, na cor preta, com gramatura de 540 g/m² ±5%,
deverá estar de acordo com Norma EN ISO 15025 com método A: Após 05 lavagens a 60°C (EN ISO
6330), não queimar a borda, não forma furos, não gotejar, ou derreter. O tempo de queima residual
deverá ser < 1s e o tempo de incandescência residual deverão ser de < 1s; De acordo com a mesma
Norma com método B após 5 lavagens a 60°C (EN ISO 6330), não queimar a borda, não forma furos,
não gotejar, ou derreter. O tempo de queima residual deverá ser < 1s e o tempo de incandescência
residual deverão ser de < 1s; a resistência térmica conforme a Norma ISO 17493 a 180°C ±5°C, após
lavagens a 60°C (EN ISO 6330), não deverá derreter, não deverá gotejar, não deverá inflamar;
A variação dimensional de acordo com a EN ISO 5077 após 5 lavagens a 60°C (EN ISO 6330) deverá
ser na longitudinal no máximo ± 1,5% e transversal no máximo ± 1,5%; A resistência a abrasão de
acordo com a Norma EN ISO 12947 parte 2, produto abrasivo: Tecido de abrasão de acordo com EN
ISO 12947 parte 2, carga abrasiva de 12 kPa, com quantidade de ciclos que não deverá ocorrer a
destruição deverá ser >300.000 ciclos, de acordo com a EN ISO 5470 parte 2; Deverá possuir
resistência ao corte conforme Norma EN 388 seção 6.2 com resultados mínimo de nível 3; Deverá
possuir resistência a perfuração conforme Norma EN 388 seção 6.4, com nível de desempenho mínimo
3 > 130 N; deverá possuir resistência anti estática conforme Norma EN 1149 parte 1, após 5 lavagens a
60°C (EN ISO 6330). Apresentação de certificado de teste com atendimento aos índices descritos,
deverá ser entregue junto com a proposta.
1.3.2.6. As costuras deverão ser seladas á quente com fita (membrana) politetrafluoretileno bi
componente, para garantir uma vedação ideal das costuras, o material da fita tem que ser fabricado a
partir do mesmo material de base que a barreira de umidade, e deverá ser o mesmo produto da barreira
de umidade e fornecido pelo mesmo fabricante; deverá ter gramatura 220 ± 5% e largura de 22 mm ±
5%, essas fitas deverão estar de acordo com a Norma EN 469:2005+A1 2006, sendo que o acabamento
deverá ser totalmente impermeável, resistente á pelo menos 30 lavagens á 60° C e expostas ao calor de
260° C, conforme a Norma EN 469: 2005+A1 2006, Anexo A. Após as soldagens, a costura deverá ser
testada conforme a Norma EN 20811 e ter resistência de (igual ou superior) ≥ a 1 bar; O fabricante dos
conjuntos deverá apresentar na entrega do produto, como item de aceitabilidade,documento de
inspeção de Órgão autorizado,comprovando o atendimento dos procedimentos acima citados, em
relação a impermeabilidade da costura após e processo de soldagem, após pré tratamento (lavagem e
atuação de calor). A não apresentação desse documento, o CBMGO recusará a entrega, ficando por
conta da empresa fornecedora os custos de retirada, reenvio para empresa, bem como qualquer outro
custo adicional que se fizer necessário para correção dessa não conformidade.
1.3.3. As faixas refletivas deverão obedecer ao índice mínimo de visibilidade exigido na EN
469.
1.3.3.1. O conjunto deverá possuir faixas refletivas na cor amarela com centro prateado,
intercaladas, e possuir 50 mm e 75 mm de largura, fabricado com material respirável, e possuir Ret <
10 conforme a EN 31902.
1.3.3.2. Em conformidade com a norma e o padrão do layout utilizado no CBMGO as faixas
deverão estar no mínimo dispostas no casaco (japona) da seguinte forma: Deverá possuir faixa com
largura de 70 mm na cor amarela e 30 mm na cor prata, ao centro com distancia de 40 mm do
barramento, em toda sua volta da capa, paralelo a esta deverá ter uma faixa horizontal superior com 70
mm na cor amarela e 30 mm na cor prata ao centro fixada acima dos bolsos e abaixo da tira de
identificação, em toda sua volta da capa. Deverá possuir faixas duplas com largura de 70 mm na cor
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amarela e 30 mm na cor prata. Em toda volta da manga, a inferior com distancia de cerca de 120 mm e
uma faixa na área superior no braço, os bolsos deverão ser sobrepostos à faixa.
Todas as costuras deverão ser feitas com linha 100% meta aramida, antichamas. Nas costas
deverá ser impresso em faixa refletiva, na cor prata com estampada a quente com letras cheias,
maiúsculas com dizeres duas linhas “BOMBEIROS” e “GOIÁS” medindo respectivamente no mínimo
55 e 45 mm de altura. A inscrição “BOMBEIROS” escrita de forma arqueada deverá estar acima da
inscrição “GOIÁS”, centralizado, vide Figura 01, parâmetro de medidas e encontra-se no modelo utilizado
no CBMGO.
1.3.3.3. A calça deve possuir uma faixa com largura de 70 mm na cor amarela e 30 mm na cor
prata, ao redor da perna, abaixo da articulação do joelho e acima da do tornozelo. Com distância do
barramento de cerca 170 mm.. O casaco do conjunto deve atender o que preceitua o anexo B da EN
469:2005+A1 2006, itens B.1, B.2, B.3, B.3.1 e B.3.2.
Figura 01. Desenho ilustrativo da descrição da identificação localizada nas costas do casaco do conjunto
de proteção, na altura da cintura escapular.

1.3.4. Quanto à variação dimensional: O conjunto deve atender o que preceitua o item 6.9 da
EN 469:2005+A1 2006.
1.4. Casaco (japona) de proteção para combate a incêndio estrutural com no mínimo três camadas, com
proteção nos cotovelos, dotada de cinta de ancoragem e alça de salvamento na cintura escapular.
1.4.1. O “casaco (japona) de proteção” do conjunto de proteção para combate a incêndio
estrutural terá como referência as figuras ilustrativas 1 a 7.
1.4.2. O casaco deverá ser construído com as seguintes estruturas: a vestimenta deverá estar de
acordo com o anexo D da EN 469, sob a qual a vestimenta deverá ser certificada. Gola de maleável,
permitindo a dobra por sobre os ombros, com 100 mm de altura nas laterais e 110 mm no centro, por
520 mm de comprimento em torno do colarinho até a aba de tempestade. Deverá ter, na aba de
tempestade interna e externa, fitas, sendo o lado macho 1QNY com ganchos e do lado fêmea 2QMY
com argolas, que ao contato se aderem, sendo o lado macho duas fitas 25 mm x 40 mm, fixada na vista
da aba de tempestade, e 2QMY do lado fêmea, uma única fita medindo 35 mm x 70 mm, fixada na parte
interior da aba de tempestade. No lado externo do colarinho deverá ser preso, de ambos os lados; com
afastamento de pelo menos 40 mm da aba de tempestade; duas fitas 2QMY fêmea com argolas do lado
esquerdo no sentido vertical, medindo 50 mm x 35 mm; e do lado direito uma fita fêmea medindo 100
mm x 35 mm no sentido horizontal. Deverá ser fixada entre a aba de tempestade e a gola uma fita de
ajuste dupla face do mesmo material da camada externa, medindo 60 mm x 140 mm, com reforço de
dois travetes na base da costura, Neste ajuste deverá ser fixada uma fita lado macho 1QNY com
ganchos medindo 50 mm x 40 mm, na parte com vista para a gola. Na gola deverá ser fixada no centro
uma tira dupla do mesmo material da camada externa medindo 80 mm x 15 mm, costurada e travetada
nas extremidades, com a função de suportar o peso, mesmo molhada em cabide fixo. O casaco (japona)
deverá possuir na parte frontal do lado direito na altura do peito junto á aba de tempestade e com 140
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mm abaixo da base do bolso de rádio, dois bolsos embutidos com largura de 200 mm e altura de 210
mm, medidos na parte interna, esse bolso deverá estar fixado somente na parte superior, e estar solto
dentro da forração da jaqueta. Sua abertura para colocação das mãos deverá ter 190 mm de
comprimento e 10 mm de largura; sendo suas bordas travetadas, deverá possuir do lado inverso a aba
de tempestade, preso a costura da tampa e travetada na base uma fita dupla do mesmo material da
primeira camada, medindo 120 mm por 20 mm com um mosquetão em metal com abertura de 10 mm,
fixado na base, que ficará visível somente o mosquetão quando a aba do bolso permanecer fechado. O
bolso deverá ter uma aba dupla com o mesmo material da primeira camada medindo 210 mm por 80
mm, deverá ter nessa aba do lado esquerdo, fixada com costura dupla e travetada somente vertical uma
fita medindo 60 mm de comprimento e 30 mm de largura, sendo a parte externa no mesmo material do
reforço dos cotovelos e a parte interna o mesmo material da primeira camada. Na parte interna da aba
devera ter duas fitas dispostas nas extremidades sendo, lado fêmea 2QMY com argolas, medindo 20
mm x 40 mm. Do lado esquerdo do bolso com uma distancia de 50 mm da borda do bolso.
1.4.3. Deverá ser fixado suporte para lanterna, no lado direito altura do peito sendo com material
da mesma camada externa medindo 120 mm de altura por 70 mm de largura, com tiras nas bordas
verticais medindo 15 mm de largura por 120 mm de altura costuras em toda sua volta, fixada abaixo da
fita refletiva superior. Deverá ter uma tira dupla do mesmo material da primeira camada medindo 40 mm
de largura por 150 mm de comprimento, com acabamento na ponta com formato de meia lua no mesmo
material do reforço dos cotovelos; fixada do lado direito, deverá ser fixado na parte interna da fita lado
fêmea 2QMY com argolas, medindo 35 mm x 40 mm e na base frontal da japona lado macho 1QNY com
ganchos medindo 35 mm x 40 mm; na face externa deverá ter lado fêmea 2QMY com argolas medindo
35 mm x 60 mm e lado macho 1QNY com ganchos medindo 35 mm x 60 mm, afim de, fixar a tira. No
lado oposto deverá ser costurado tira dupla do mesmo material da camada, com a função de fixar argola
não metálica com largura interna de 40 mm x 10 mm, afim ajustar a fita acima e prender a lanterna. Na
ponta da fita o acabamento deverá ser maior que a argola, para não haver parte soltas quando não
estiver fixada a lanterna; acima da fixação desta fita deverá ter uma fita com 40 mm de largura
transpassada em toda extensão com face interna do mesmo material de reforço do cotovelo. Deverá ter
fixada sob a faixa refletiva e no lado esquerdo da área do suporte uma fita dupla do mesmo material da
camada externa, medindo 15 mm x 70 mm com um mosquetão metálico fixado na extremidade, e com
abertura de 5 mm, para prender a lanterna. Do mesmo lado do casaco (japona) acima da faixa refletiva
deverá ser fixada uma fita 2QMY fêmea com argolas medindo 25 mm x 150 mm, para fixação de patente
e nome do bombeiro militar; acima dessa fita com distancia de 30 mm, fita dupla do mesmo material da
camada externa medindo 30 mm x 70 mm, travetada em quatro cantos, para maior resistência.
1.4.4. Do lado esquerdo a uma distancia de 100 mm do ombro e 15 mm da aba de tempestade,
deverá ser fixada fita dupla do mesmo material da primeira camada, medindo 70 mm por 30 mm e
travetada nas quatro extremidades, seguindo a mesma distancia da aba de tempestade deverá ser
fixada uma fita de 70 mm x 25 mm, 2QMY fêmea com argolas, e sobre essa fita uma medindo 25 mm x
120 mm, com a mesma camada externa da jaqueta e parte interna deverá ter fita lado macho 1QNY e
ganchos; esta fita externa deverá ser fixada com costura em x e travetada.
1.4.5. Do lado esquerdo a uma distancia de 170 mm da base da gola deverá possuir bolso para
rádio HT medindo 190 mm x 90 mm x 60 mm tipo envelope sanfonado com tampa em tecido duplo do
mesmo material da camada externa medindo 110 mm x 50 mm, fixada na parte interna do bolso por
costura reta. Na parte interna da tampa deverá possuir fita lado macho 1QNY e ganchos, medindo 70
mm x 40 mm e na vista do bolso deverá ser fixada uma fita 2QMY fêmea com argolas, medindo 100 mm
x 40 mm. Na parte inferior o bolso devera ter fundo confeccionado com fita dupla do mesmo material da
camada externa medindo 50 mm x 50 mm deixando aberturas laterais para expulsão de líquido. Deverá
ter fita dupla do mesmo material da primeira camada fixada na base do bolso, medindo, 120 mm por 45
mm, na extremidade devera ter uma fita lado macho 1QNY e ganchos, medindo 25 mm x 40 mm. Na
parte interna do bolso, na sua base deverá possuir fixada na primeira camada uma 2QMY fêmea com
argolas, medindo 50 mm por 40 mm e na parede do bolso, uma fita lado macho 1QNY e ganchos,
medindo 50 mm x 40 mm.
1.4.6. No barramento deverá possuir zíper do tipo 25 FK, tipo chain, com 560 mm de
comprimento, com cursor sem prolongamento, fixado internamente na barra inferior com 03 fitas lado
macho 1QNY com ganchos e 2QMY do lado fêmea, com argolas, medindo 10 mm x 40 mm, afim de,
remover e inspecionar totalmente a estrutura interna da construção do casaco (japona).
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1.4.7. Deverá possuir reforço no cotovelo em fibra 100% aramida com revestimento
impermeável, antichamas, na cor preta ou marrom e com superfície não lisa, medindo 200 mm no lado
superior (ombro) e 170 mm na parte inferior, com comprimento de 150 mm nas bordas externas e 180
mm no centro, formando um conjunto ergonômico, sem que, ao dobrar o braço, a jaqueta atrapalhe ou
limite os movimentos. Deverá ter pelo menos 04 pregas de cada lado, feitas de forma longitudinal,
acompanhando a flexão do cotovelo. O punho deverá ter fechamento por ajuste com uma tira dupla do
mesmo material da camada externa, medindo 180 mm x 40 mm, fixada a uma distancia de 30 mm da
borda, e fixada através de costura dupla, á uma distancia de 140 mm da costura do fechamento da
manga. Nesta tira deverá ser fixada à parte interna fita 2QMY fêmea com argolas, medindo 240 mm x 25
mm, sendo fixada a 120 mm na tira de ajuste e transpassando totalmente a tira e fixado na manga, afim
de, formar um ajuste maior. Na borda da fita deverá ter um acabamento em fibra 100% aramida com
revestimento impermeável, resistente à abrasão e antichamas, na cor preta ou marrom, com uma fita do
lado macho 1QNY com ganchos, medindo 40 mm x 25 mm, que deverá estar envolto em um argola, com
medida de 40 mm x 7,5 mm em material não metálico, fixada na costura de fechamento da manga, a fim
de fazer o ponto de apoio para fixação da fita em estado de ajuste. O acabamento da fita deverá ser
maior que a argola, para em caso de repouso a fita fique presa.
1.4.8. O punho interno deverá ter bolsa para contenção de líquidos, com forração da mesma
camada da barreira de vapor recoberto por fibra tipo tela, na cor preta, com ligação simples e 15 fios por
cm. O punho deverá ter fole interno, medindo 110 mm pelo interior, fixado a malha de fibra Aramida de
300 gr/m², formando um punho interno para inibir à penetração de líquidos, chamas ou calor. A malha de
fibra Aramida deverá ter empunhadura de 60 mm, recoberta com malha de tipo gola em toda volta. Com
costura dupla.
1.4.9. O casaco (japona) deverá ter aba de tempestade total, com 80 mm de largura, com
camada externa do mesmo material, entretela, fixada a quente, politetrafluoretileno, com tela nas duas
faces. Sendo a interna com ligação simples e 15 fios por cm e a externa paralela com 25 fios por cm,
costurados na parte interna nas duas abas de tempestade. O fechamento deverá ser duplo com duas
fitas sendo o lado macho 1QNY com ganchos e 2QMY lado fêmea, com argolas, medindo 540 mm x 25
mm, e fechamento em zíper metálico n° 10 com espirais contínuas de dentes, terminal inferior
destacável, cursor metálico com 35 mm de comprimento e 10 mm de largura. O terminal superior do lado
direito deverá ter, trava metálica com mola em formato de S, para travamento do cursor, para que
mesmo em esforço demasiado não abra quando atuando em conjunto com o sistema de resgate. Do
lado esquerdo o conjunto de dentes deverá avançar 30 mm, até fixação do terminal. A medida total do
zíper deverá ser de 540 mm e deverá ser costurado em um cadarço, fixado entre o debrum da aba de
tempestade e a face interna, medindo 650 mm em ambos os lados, da base do zíper até o final do
colarinho. Esse cadarço deverá ter no lado dos dentes do zíper fios torcidos interno de 1,5 mm e largura
de 20 mm. O Cadarço não deverá ser duplo, ou seja, o fio interno deverá ser parte integrante do
cadarço. Não será admitida introdução de fio em fibras dobradas duplas e costuras. Na parte inferior do
zíper, no lado direito, deverá ser costurado sobre o cadarço uma tira dupla da mesma fibra da camada
externa, medindo 10 mm x 50 mm, para auxiliar na junção do zíper com terminal inferior direito e
esquerdo com distancia da base da gola de 240 mm e 30 mm da costura da aba de tempestade, deverá
ter um bolso medindo 180 mm por 190 mm, em fibra aramida com gramatura de 115 g/m² (tolerância +
ou – 3 ), com ligamento em tela, espessura de 0,25 mm, com numero de fios na Trama de 20 e no
Urdume 30, resistência a ruptura na Trama de no mínimo 30,0 kgf e no Urdume de 50 kgf, e
porcentagem de alongamento de no máximo, 21% na trama e 20% no Urdume.
1.4.10. Na região posterior superior das costas, sobre os ombros, deverá possuir sistema que
impeça a aproximação das camadas de proteção quando da utilização de equipamento autônomo de
proteção respiratória (EPRA) por meio espuma de no mínimo 10 mm de espessura espaçada, para
proteção das escapulas e clavícula do usuário, através de sistema ergonômico de amortecimento de
modo a não diminuir o isolamento térmico pelo ar existente entre as camadas nem tampouco a
respirabilidade. Esse sistema de proteção deverá ser constituído de almofadas de amortecimento, anti
chama, não absorvente de líquidos, medindo 17,0 mm de largura x 4,50 mm de espessura paralelas,
com distancia entre elas de 15 mm, para melhor ventilação e conforto, revestidas com fibra 50% aramida
e 50% Viscose FR, gramatura de +-120 g/m². Esse sistema servirá como uma camada a mais de
proteção interna. A fixação desse sistema deverá ser feita entre as camadas, através de costuras em
viés de junção em toda a volta.
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1.4.11. No lado esquerdo e direito da manga, abaixo da costura do ombro 100 mm, deverá
possuir um bolso com a mesma fibra da camada externa, expansível medindo de 140 mm de altura, 70
mm de largura e 50 mm de expansão; na parte frontal deverá possuir uma fita 2QMY do lado fêmea com
argolas medindo 100 mm x 35 mm e fixada a partir da base superior; deverá possuir tampa do bolso com
camada dupla da camada externa do casaco (japona), com costura em toda volta medindo 140 mm x 90
mm, na sua face interna deverá ter duas fitas lado macho 1QNY com ganchos medindo, 100 mm x 35
mm e 60 mm x 20 mm, fixando a tampa no bolso e na camada externa do casaco (japona); na
extremidade direita a tampa deverá ser fixada com costura dupla e travetada, deixando a tampa livre
para movimentar 180°; acima do bolso com distancia de 60 mm da base superior do bolso, deverá
possuir fita dupla com a mesma camada externa do casaco (japona), medindo 20 mm x 70 mm
costurada e travetada no lado esquerdo. Sua face interna deverá possuir fita do lado macho 1QNY com
ganchos e fita 2QMY do lado fêmea com argolas, costurado na camada externa do casaco (japona).
1.4.12. Nas costas deverá ter uma abertura horizontal com distancia de 90 mm do centro da
gola, com comprimento de 220 mm. Fechamento através de duas fitas sendo o lado macho 1QNY com
ganchos e 2QMY do lado fêmea, com argolas, em toda extensão com largura de 20 mm, afim de,
acomodar cinta de recuperação para resgate de bombeiro, que deverá ter 40 mm de largura, fixada na
estrutura da jaqueta alongada na altura da escapula, feita com costura dupla em V, com travete nos
quatro cantos, o qual deverá resistir ao arrasto de pelo menos 150 Kg, sobre superfície adversa. Deverá
ficar acomodado internamente sem interferir na locomoção do usuário, e sem aumentar o volume do
casado. Na parte externa deverá somente estar visível e acessível fita reflexiva na cor laranja, reforçada
internamente com forro em fibra 100% aramida com revestimento impermeável, resistente a abrasão e
antichamas com gramatura de 400 g/m², (tolerância + ou – 10% ) medindo, 50 mm x 100 mm, fixada na
fita principal do sistema com costura duplo V. Deverá possuir abaixo do centro da gola fita macho
1QNY e ganchos medindo 20 mm x 50 mm, para fixação da parte exposta do sistema.
1.4.13. Na altura do peito nos dois lados da aba de tempestade, com distância de 90 mm da
base da gola, deverá possuir abertura vertical com 70 mm de altura por 10 mm de largura, com aba
sobreposta, medindo 110 mm por 50 mm; com duas fitas, na borda superior e inferior lado macho 1QNY
com ganchos, lado interno medindo 50 mm x 20 mm e na arte externa uma fita 2QMY do lado fêmea,
com argolas, medindo 25 mm x 30 mm, posicionada no centro da aba; na parte posterior, camada
externa da japona deverá possuir em toda extensão da abertura fita 2QMY do lado fêmea com largura de
20 mm; Esta abertura deverá acomodar cinta de ancoragem em 100% para aramida com 40 mm de
largura e 02 mm de espessura, com extremidades formando argola para fixação do mosquetão.; A cinta
deverá ter resistência máxima de tração conforme Norma EN ISO 13934 parte 1 > 5.000 N, em estado
de novo e > 3.000 N após 30 lavagens à 60°C e tratamento térmico de 260° C. e sendo que essa cinta
deverá ser Certificada pela Norma EN 1498 A:2007, e EN 358:2000, deverá ser fixada etiqueta no corpo
da cinta, indicando a Certificação e o número de série. A etiqueta deverá constar, nome da empresa
fabricante da roupa, numero de serie, ano de fabricação e as certificações EN 1498 A:2007, e EN
358:2000

Figura 02. Desenho ilustrativo da cinta de ancoragem e abertura para acomodação da cinta do casaco
(japona) de proteção para combate a incêndio estrutural
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Deverá ser bordado no braço direito, sobre a tampa do bolso descrito acima, a bandeira do
Estado de Goiás, na parte superior e no braço esquerdo Brasão do Corpo de Bombeiros do Estado de
Goiás, conforme os desenhos das figuras 3, 6 e 7.
Figura 03. Desenho ilustrativo da Vista frontal do casaco (japona) de proteção para combate a incêndio
estrutural

Figura 04. Desenho ilustrativo da vista posterior do casaco (japona) de proteção de combate a incêndio
estrutural

Figura 05. Desenho ilustrativo esquemático de bolsos, punho com dedal na manga (manguito) e zíper de
abertura do casaco de aproximação.

Figura 06. Desenho ilustrativo da Bandeira do Estado deverá ser fixada na manga direita, no terço
proximal do braço direito na lapela do bolso.
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Figura 07 Desenho ilustrativo do Brasão do Corpo de Bombeiros do Estado deverá ser fixado na manga
direita, no terço proximal do braço na lapela do bolso.

1.5. Calça de proteção para combate a incêndio estrutural com suspensório em “V” dotada de proteção
no joelho:
1.5.1. A calça do conjunto de proteção para combate a incêndio estrutural deverá terá como
referência as figuras ilustrativas 8 a 10.
1.5.2. A calça de proteção deverá possuir suspensório removível disposto ao longo dos ombros
na região posterior, descendo pelos planos sagitais latero-laterais por sobre os mamilos. O suspensório
deverá unir suas duas extremidades na região posterior formando um “V”, ainda na região do trapezoidal
transversal, devendo ser acolchoado, revestido por meta aramida na cor vermelho ou preta e em seu
interior preenchido por espuma retardante, antichama de silicone, sobre o músculo trapézio em sua
porção superior, transversal e inferior e por sobre as clavículas de modo a promover conforto ao usuário.
O suspensório deverá ser removível de modo a permitir a lavagem do equipamento e deverá possuir
ajuste na parte frontal, bipartida do mesmo no plano transversal entre o peito e o abdômen do usuário,
através de argola não metálica em forma de trapézio, na tira frontal da calça, sendo esse ajuste
permanente, no qual o usuário utilizará para vestir de forma rápida; Deverá ter ajuste de altura formado
por fivela de ajuste com trava não metálica; e trava metálica com dentes para fixação do ajuste, a trava
metálica deverá ter tratamento anticorrosivo. As tiras do suspensório deverão ser de elastano, com no
máximo 20% de expansão; deverá ter largura de 50 mm; a fixação na calça não poderá ser em material
metálico; a fixação na parte das costas deverá ser paralela com distancia entre as tiras de no máximo 20
mm. O sistema de fixação removível deverá ser feita com tira de 50 mm de largura do mesmo material
da camada externa e duas fitas sendo o lado macho 1QNY com ganchos costurado na tira e o 2QMY do
lado fêmea, com argolas costurado a calça.
Figura 08. Desenho esquemático ilustrativo do suspensório fixado na calça de proteção para combate a
incêndio estrutural

1.5.3. Na cintura pélvica na região posterior deverá possuir aparato elevado, compreendendo as
cristas ilíacas e acima destas de modo a propiciar a saída alta da ligação do suspensório a calça de
proteção e impedir o desconforto quando do uso de Equipamento de Proteção Respiratória Autônomo EPRA, bem como deve ter revestimento de espuma retardante, antichama de silicone de 5 mm de
espessura na região sacrolombar para apoiar e amortecer o EPRA. O aparato deverá ser dividido em
três seções, a largura deste aparato deverá ser de 60 mm nas extremidades, seguindo a largura do cós
e 60 mm na fixação dos suspensórios. Na cintura pélvica deve possuir elastômero embutido regulador
nas laterais. Não deverá possuir nenhum sistema constritor excessivo nessa região de modo a propiciar
conforto ao usuário e permitir a circulação sanguínea periférica livre. Na região pubiana devera possuir
sistema de abertura e fechamento por meio de zíper vertical e extensão do cós com duas fitas sendo o
lado macho 1QNY com ganchos costurados na tira e o 2QMY do lado fêmea, com argolas costuradas a
calça.
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1.5.4. A calça deverá possuir dois bolsos, latero-lateralmente à coxa, ao longo do músculo vasto
lateral, sanfonados, um de cada lado, fixados entre a articulação do quadril e do joelho, tendo sua base
localizada no terço inferior acima da articulação do joelho, posicionados de maneira que o centro do
bolso fique na costura lateral da perna da calça. Sendo o bolso do lado esquerdo com medida mínima de
210 mm x 170 mm e expansor de no mínimo 50 mm, deverão ser travetados em três pontos, fazendo
com que o expansor retorne a posição de descanso quando o bolso é esvaziado. Deverá possuir tampa
em tecido duplo da do mesmo material da primeira camada, fixada na parte superior do bolso medindo
180 mm x 70 mm. Fechamento, através de quatro fitas horizontais, fixadas nas bordas da tampa e
bolso, sendo o lado macho 1QNY com ganchos e do lado fêmea 2QMY com argolas; medindo 20 mm x
40 mm, sendo o lado fêmea fixado na tampa e o macho no bolso deverá ter aba no mesmo material de
reforço do joelho, medindo 30 mm x 60 mm. No bolso do lado direito deverá ter um sobre bolso, medindo
160 mm x 80 mm, sendo costurado na base e toda lateral esquerda, sendo seu fechamento do lado
direito feito por duas fitas o lado macho 1QNY com ganchos e do lado fêmea 2QMY com argolas
medindo 170 mm x 20 mm. Em cada bolso deverá possuir dispositivo de transporte de luvas com
conector de abertura do gatilho de 10 mm, corpo com 80 mm, eixo longitudinal 25 mm, e eixo transversal
15 mm.
1.5.5. A calça deve possuir na região dos joelhos proteção confeccionada em tecido 100%
para-aramida conforme item 1.3.2.5., a estrutura de tecido e proteções existentes na região dos joelhos
não deve “agarrar” ou “puxar” tecidos adjacentes de modo a não diminuir a camada de ar formada
quando da flexão do quadril e dos joelhos simultaneamente. Deve ainda possuir joelheira interna
confeccionada em espuma de silicone de 10 mm de espessura, confeccionada em silicone antichama
impermeável, dividida de modo a propiciar a flexão e extensão livre da articulação do joelho.
Figura 9. Desenho ilustrativo da Vista frontal da calça de proteção com suspensório removível, bolsos
laterais, reforço no joelho.

1.5.6. Na região posterior deve possuir corte na região no calcanhar de modo a impedir o
esmagamento da extremidade da calça pelo calçado utilizado pelo bombeiro, ou seja deve ser mais curta
que o comprimento anterior da calça a partir do plano sagital que divide a porção anterior e posterior do
corpo, Figura 10.
1.5.7. A região do joelho deve possuir folga entre que permita o perfeito ajuste ergonômico. As
faixas refletivas deverão estar dispostas no mínimo como nas figuras 8 e 9 e nas cores refletivas
amarela, prata e amarela. A região do quadril e dos joelhos da calça deverá permitir a mobilidade
articular, sendo mais largas que o previsto para roupas de mesma configuração, ou seja, calças sociais
comuns, entre outros, de modo a impedir o “agarre” e a diminuição da mobilidade articular quando da
realização das tarefas de bombeiro. No dorso deve possuir sistema de prender o suspensório que não
propicie incomodo quando da utilização de EPRA de modo a não deixar sobressaltos e pontos de
pressão ao longo do esqueleto axial. Deverá ter protetor renal, em espuma de silicone antichama. Na
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cintura pélvica na região posterior deverá possuir aparato elevado, compreendendo as cristas ilíacas e
acima destas de modo a propiciar a saída alta da ligação do suspensório a calça de proteção e impedir o
desconforto quando do uso de EPRA, bem como deve ter revestimento de espuma retardante,
antichama de silicone de 5 mm de espessura na região sacrolombar para apoiar e amortecer o EPRA.
Internamente deve possuir revestimento Poliuretano com Meta-Aramida, internamente na barra da calça
até acima da articulação tibial talâmica, para prevenir molhar.
Figura 10 Desenho ilustrativo da Vista posterior da calça de proteção com suspensório elevado e corte
na região do calcanhar

1.6. Do treinamento de utilização, manutenção e lavagem do equipamento, EN 14560.
1.6.1. Deverá ser fornecido pela contratada treinamento de manutenção preventiva do
equipamento, além de manual do fabricante em português com guia prático de lavagem, reparo,
detecção de danos e outros cuidados necessários a preservação da segurança do usuário quando da
utilização do traje de proteção. O treinamento deverá ser realizado para 30 profissionais. O treinamento
deverá ser presencial e de no mínimo 4 horas/aula. O treinamento deverá abordar os cuidados com a
vestimenta de proteção, bem como dos cuidados referentes a manutenção preventiva, corretiva e
lavagem periódica do equipamento. O treinamento deverá ser disponibilizado em mídia contendo as
informações necessárias para o uso e manutenção do equipamento.
1.7. Verificação ergonômica do conjunto de proteção, anexo D da EN 469:2005+A1:2006
1.7.1. O vestuário não deve possuir superfícies afiadas ou duras, rugosas que causem danos ou
restrinjam o movimento do utilizador do equipamento. O conjunto de proteção deve ser vestido com
facilidade, sem a necessidade de auxílio de terceiros. A vestimenta de proteção não deve restringir o
fluxo sanguíneo, cito os membros inferiores e superiores além da cintura pélvica e escapular. A roupa
deve permitir a perspiração da pele. Ademais os fechos de zíper e de velcro devem ser facilmente
acessíveis e visíveis, não necessitando de ajuda de terceiros para a sua abertura ou fechamento
rápidos.
1.8. Proteção elétrica: Todo o conjunto deverá ser certificado pela norma EN 1149-5:2008.
1.9. As medidas deverão levar em consideração 06 tamanhos e 05 estaturas do usuário. O fabricante
deverá ter em sua grade os tamanhos de acordo com as tabelas abaixo. A empresa contratada deverá
entregar, somente para fins de medição, um modelo de cada tamanho, contemplando as 30 opções de
tamanhos, sendo o mesmo devolvido para a Contratada após a medição. O prazo para medição e
devolução dos conjuntos à Contratada, será de no máximo 15 (quinze) dias úteis. As medidas para
elaboração da grade de tamanhos serão coletadas pelos militares do CBMGO.
Tabela de tamanhos dos Casacos
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Tamanho:
Estatura
Medição de peito
Medidas prontas:
Perímetro do casaco, medido 5 cm sob
a abertura da manga
Comprimento da manga a partir da gola,
medido a partir do pescoço incluíndo 3
cm alongamento
Comprimento total, medido nas costas
incluíndo 3 cm de alongamento na área
das costas

Tamanho:

Estatura
Medição de peito
Medidas prontas:
Perímetro do casaco, medido 5 cm sob
a abertura da manga
Comprimento da manga a partir da gola,
medido a partir do pescoço incluíndo 3
cm alongamento
Comprimento total, medido nas costas
incluíndo 3 cm de alongamento na área
das costas

Tamanho:

Estatura
Medição de peito
Medidas prontas:
Perímetro do casaco, medido 5 cm sob
a abertura da manga
Comprimento da manga a partir da gola,
medido a partir do pescoço incluíndo 3
cm alongamento
Comprimento total, medido nas costas
incluíndo 3 cm de alongamento na área
das costas

Tamanho:

Estatura
Medição de peito
Medidas prontas:
Perímetro do casaco, medido 5 cm sob
a abertura da manga

Pequeno 0 Médio 0 Grande 0 1 º Extra 2º Extra
3º Extra
Grande 0 Grande 0 Grande 0
S-0
M-0
L-0
XL-0
XXL-0
XXXL-0
156-164 156-164 156-164 156-164
156-164
156-164
86-94
94-102 102-110 110-118
118-129
129-141
116

124

132

140

148

156

78

80

82

84

86

88

77

77

77

77

77

77

Pequeno 1 Médio 1 Grande 1 1 º Extra 2 º Extra 3 º Extra
Grande 1 Grande 1 Grande 1
S-1
M-1
L-1
XL-1
XXL-1
XXXL-1
164-172 164-172 164-172 164-172
164-172
164-172
86-94
94-102 102-110 110-118
118-129
129-141
116

124

132

140

148

156

80

82

84

86

88

90

80

80

80

80

80

80

Pequeno 2 Médio 2 Grande 2 1 º Extra 2 º Extra
Grande 2 Grande 2
S-2
M-2
L-2
XL-2
XXL-2
172-180 172-180 172-180 172-180
172-180
86-94
94-102 102-110 110-118
118-129

3 º Extra
Grande 2
XXXL-2
172-180
129-141

116

124

132

140

148

156

82

84

86

88

90

92

83

83

83

83

83

83

Pequeno 3 Médio 3 Grande 3 1 º Extra 2 º Extra
Grande 3 Grande 3
S-3
M-3
L-3
XL-3
XXL-3
180-188 180-188 180-188 180-188
180-188
86-94
94-102 102-110 110-118
118-129
116

124

132

140

148

3 º Extra
Grande 3
XXXL-3
180-188
129-141
156

Departamento de Compras e Licitações – DECOL/CBMGO
Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO - fone (62) 3201- 6386 / 6387 cbmgo.comprascal@gmail.com

Página 40 de 74

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Comprimento da manga a partir da gola,
medido a partir do pescoço incluíndo 3
cm alongamento
Comprimento total, medido nas costas
incluíndo 3 cm de alongamento na área
das costas
Tamanho:

Estatura
Medição de peito
Medidas prontas:
Perímetro do casaco, medido 5 cm sob
a abertura da manga
Comprimento da manga a partir da gola,
medido a partir do pescoço incluíndo 3
cm alongamento
Comprimento total, medido nas costas
incluíndo 3 cm de alongamento na área
das costas

84

86

88

90

92

94

86

86

86

86

86

86

Pequeno 4 Médio 4 Grande 4 1 º Extra 2 º Extra
Grande 4 Grande 4
S-4
M-4
L-4
XL-4
XXL-4
188-196 188-196 188-196 188-196
188-196
86-94
94-102 102-110 110-118
118-129

3 º Extra
Grande 4
XXXL-4
188-196
129-141

116

124

132

140

148

156

86

88

90

92

94

96

89

89

89

89

89

89

2° Extra
Grande 0
XXL-0
156-164
111-123

3° Extra
Grande 0
XXXL-0
156-164
123-135

Tolerância: 2%

Tabela de tamanhos para Calças
Tamanhos:

Estatura
Quadril
Medidas prontas:
Cintura das calças medida plana
Assento
Comprimento dos lados, medido com
cintura
Comprimento do passo
Abertura da bainha

Tamanhos:

Estatura
Quadril
Medidas prontas:
Cintura das calças medida plana
Assento
Comprimento dos lados, medido com
cintura
Comprimento do passo
Abertura da bainha

Tamanhos:

Pequeno 0 Médio 0 Grande 0 1° Extra
Grande 0
S-0
M-0
L -0
XL-0
156-164 156-164 156-164 156-164
78-86
86-94
94-102
102-111
94
106
96

102
114
97

110
122
98

118
130
99

126
138
100

134
146
101

68
50

68
52

68
54

68
56

68
58

68
60

2° Extra
Grande 1
XXL-1
164-172
111-123

3° Extra
Grande 1
XXXL-1
164-172
123-135

Pequeno 1 Médio 1 Grande 1 1° Extra
Grande1
S-1
M-1
L -1
XL-1
164-172 164-172 164-172 164-172
78-86
86-94
94-102
102-111
94
106
101

102
114
102

110
122
103

118
130
104

126
138
105

134
146
106

72
50

72
52

72
54

72
56

72
58

72
60

Pequeno 2 Médio 2 Grande 2 1° Extra
2° Extra
Grande 2 Grande 2
S-2
M-2
L -2
XL-2
XXL-2

3° Extra
Grande 2
XXXL-2
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Estatura
Quadril
Medidas prontas:
Cintura das calças medida plana
Assento
Comprimento dos lados, medido
comcintura
Comprimento do passo
Abertura da bainha
Tamanhos:

Estatura
Quadril
Medidas prontas:
Cintura das calças medida plana
Assento
Comprimento dos lados, medido com
cintura
Comprimento do passo
Abertura da bainha
Tamanhos:

Estatura
Quadril
Medidas prontas:
Cintura das calças medida plana
Assento
Comprimento dos lados, medido com
cintura
Comprimento do passo
Abertura da bainha

172-180
78-86

172-180 172-180
86-94
94-102

172-180
102-111

172-180
111-123

172-180
123-135

94
106
106

102
114
107

110
122
108

118
130
109

126
138
110

134
146
111

76
50

76
52

76
54

76
56

76
58

76
60

Pequeno 3 Médio 3 Grande 3 1° Extra
2° Extra
Grande 3 Grande 3
S-3
M-3
L -3
XL-3
XXL-3
180-188 180-188 180-188 180-188
180-188
78-86
86-94
94-102
102-111
111-123
94
106
111

102
114
112

110
122
113

118
130
114

126
138
115

134
146
116

80
50

80
52

80
54

80
56

80
58

80
60

Pequeno 4 Médio 4 Grande 4 1° Extra
2° Extra
Grande 4 Grande 4
S-4
M-4
L -4
XL-4
XXL-4
188-196 188-196 188-196 188-196
188-196
78-86
86-94
94-102
102-111
111-123
94
106
116

102
114
117

84
84
50
52
Tolerância: 2%

3° Extra
Grande 4
XXXL-4
188-196
123-135

110
122
118

118
130
119

126
138
120

134
146
121

84
54

84
56

84
58

84
60

Tabela de medidas para casacos tamanho feminino
Pequeno 0 Médio 0 Grande 0 1° Extra
2° Extra
Grande 0 Grande 0
S-0
M–0
L-0
XL – 0
XXL-0
Estatura
148-156 148-156 148-156 148-156
148-156
Medição de peito
82-90
90-98
98-110
110-122
122-134
Medidas prontas:
Perímetro do casaco, medido 5 cm sob
110
118
126
138
150
a abertura da manga
Comprimento de manga a partir da gola
68
70
71,5
73,5
75
Comprimento total
69
69
69
69
69
Tamanhos:

Tamanhos:

3° Extra
Grande 3
XXXL-3
180-188
123-135

Pequeno 1 Médio 1 Grande 1 1° Extra
2° Extra
Grande 1 Grande 1
S-1
M-1
L-1
XL – 1
XXL – 1

3º Extra
Grande 0
XXXL-0
148-156
134-146
162
77
69

3º Extra
Grande 1
XXXL-1
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Estatura
Medição de peito
Medidas prontas:
Perímetro do casaco, medido 5 cm sob
a abertura da manga
Comprimento de manga a partir da gola
Comprimento total
Tamanhos:

Estatura
Medição de peito
Medidas prontas:
Perímetro do casaco, medido 5 cm sob
a abertura da manga
Comprimento de manga a partir da gola
Comprimento total
Tamanhos:

Estatura
Medição de peito
Medidas prontas:
Perímetro do casaco, medido 5 cm sob
a abertura da manga
Comprimento de manga a partir da gola
Comprimento total
Tamanhos:

Estatura
Medição de peito
Medidas prontas:
Perímetro do casaco, medido 5 cm sob
a abertura da manga
Comprimento de manga a partir da gola
Comprimento total

156-164
82-90

156-164 156-164
90-98
98-110

156-164
110-122

156-164
122 – 134

156-164
134-146

110

118

126

138

150

162

70
72

72,5
72

74
72

76
72

77,5
72

79,5
72

Pequeno 2 Médio 2 Grande 2 1° Extra
2° Extra
Grande 2 Grande 2
S–2
M–2
L-2
XL-2
XXL-2
164-172 164-172 164-172 164-172
164-172
82-90
90-98
98-110
110-122 122 – 134

3º Extra
Grande 2
XXXL-2
164-172
134-146

110

118

126

138

150

162

73
75

75
75

76,5
75

78,5
75

80
75

82
75

Pequeno 3 Médio 3 Grande 3 1° Extra
2° Extra
Grande 3 Grande 3
S–3
M–3
L–3
XL – 3
XXL - 3
172-180 172-180 172-180 172-180
172-180
82-90
90-98
98-110
110-122 122 – 134

3º Extra
Grande 3
XXXL-3
172-180
134-146

110

118

126

138

150

162

75,5
78

77,5
78

79
78

81
78

82,5
78

84,5
78

Pequeno 4 Médio 4 Grande 4 1° Extra
2° Extra 3º Extra
Grande 4 Grande 4 Grande
4
S–4
M–4
L-4
XL – 4
XXL - 4
XXXL-4
180-188 180-188 180-188 180-188
180-188 180-188
82-90
90-98
98-110
110-122 122 – 134 134-146
110

118

78
80
81
81
Tolerância: 2%

126

138

150

162

81,5
81

83,5
81

85
81

87
81

Tabela de medidas e tamanhos para Calças femininas.
Tamanhos:
Pequeno 0 Médio 0 Grande 0 1° Extra
2° Extra
Grande 0 Grande 0
S-0
M–0
L-0
XL – 0
XXL-0
Estatura
148-156 148-156 148-156 148-156
148-156
Quadril
66-74
74-82
82-94
94-106
106-118
Medidas prontas:
Cós
85
93
101
113
125
Quadril
106,5
114,5
122,5
132,5
142,5
Comprimento lateral
89
90
91
92
93
Comprimento do passo
68
68
68
68
68
Abertura da bainha
48,5
50,5
52,5
54,5
56,5

3º Extra
Grande 0
XXXL-0
148-156
118-130
137
152
94
68
57
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Tamanhos:

Estatura
Quadril
Medidas prontas:
Cós
Quadril
Comprimento lateral
Comprimento do passo
Abertura da bainha
Tamanhos:

Estatura
Quadril
Medidas prontas:
Cós
Quadril
Comprimento lateral
Comprimento do passo
Abertura da bainha
Tamanhos:

Estatura
Quadril
Medidas prontas:
Cós
Quadril
Comprimento lateral
Comprimento do passo
Abertura da bainha
Tamanhos:

Estatura
Quadril
Medidas prontas:
Cós
Quadril
Comprimento lateral
Comprimento do passo
Abertura da bainha
Tolerância: 2%

Pequeno 1 Médio 1 Grande 1 1° Extra
2° Extra
Grande 1 Grande 1
S-1
M-1
L-1
XL – 1
XXL – 1
156-164 156-164 156-164 156-164
156-164
66-74
74-82
82-94
94-106
106-118
85
107
94
72
48,5

93
115
95
72
50,5

101
123
96
72
52,5

113
133
97
72
54,5

125
143
98
72
56,5

Pequeno 2 Médio 2 Grande 2 1° Extra
2° Extra
Grande 2 Grande 2
S–2
M–2
L-2
XL-2
XXL-2
164-172 164-172 164-172 164-172
164-172
66-74
74-82
82-94
94-106
106-118
85
107
99
76
48,5

93
115
100
76
50,5

101
123
101
76
52,5

113
133
102
76
54,5

125
143
103
76
56,5

Pequeno 3 Médio 3 Grande 3 1° Extra
2° Extra
Grande 3 Grande 3
S–3
M–3
L–3
XL – 3
XXL - 3
172-180 172-180 172-180 172-180
172-180
66-74
74-82
82-94
94-106
106-118
85
107
104
80
48,5

93
115
105
80
50,5

101
123
106
80
52,5

113
133
107
80
54,5

125
143
108
80
56,5

Pequeno 4 Médio 4 Grande 4 1° Extra
2° Extra
Grande 4 Grande 4
S–4
M–4
L-4
XL – 4
XXL - 4
180-188 180-188 180-188 180-188
180-188
66-74
74-82
82-94
94-106
106-118
85
107
109
84
48,5

83
115
110
84
50,5

101
123
111
84
52,5

113
133
112
84
54,5

125
143
113
84
56,5

3º Extra
Grande 1
XXXL-1
156-164
118-130
137
152,5
99
72
57
3º Extra
Grande 2
XXXL-2
164-172
118-130
137
152,5
104
76
57
3º Extra
Grande 3
XXXL 3
172-180
118-130
137
152,5
109
80
57
3º Extra
Grande 4
XXXL-4
180-188
118-130
137
152,5
114
84
57

1.10. Etiqueta
1.10.1. A etiqueta deverá estar fixada através de costura no interior da jaqueta, com as seguintes
informações:
1.10.1.1. Nome da empresa fabricante
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1.10.1.2. Indicação da composição das camadas do conjunto
1.10.1.3. Instrução universal de lavagem e higienização
1.10.1.4. Ano de fabricação
1.10.1.5. Indicação das Normas, ano da ultima atualização e níveis de desempenho que o
conjunto foi Certificado, ao lado do pictograma abaixo. Sendo obrigatório a indicação das Normas e ano
de sua atualização.

1.11. Certificação exigida:
Todo o conjunto de roupa de proteção de combate a incêndio estrutural, composto de casaco
(japona) e calça, deverá ser certificado nas normas EN 469:2005+A1: 2006 e desempenho Xf2, Xr2, Y2,
Z2 assim como as propriedades eletrostáticas conforme norma EN 1149-5:2008. Na categoria EPP III,
Esta certificação deverá ter validade de no máximo 05 anos da data de promulgação. A cinta de
ancoragem deverá ser Certificada conforme a Norma EN 1498 A:2007, e EN 358:2000 e a argola
metálica deverá ser Certificada conforme a Norma EN362:2000.
1.12. Forma de fornecimento:
A entrega dos objetos deverá ser processada de acordo com a demanda existente. Todos os
objetos deverão ser entregues devidamente embalados e protegidos, sem uso, acompanhado dos
acessórios originais, do manual de preservação e utilização em português. O casaco e a calca deverão
ser entregues em uma embalagem plástica individual. A Contratante irá elaborar a grade de tamanhos,
levando em consideração a tabela acima e os 30 modelos de Conjuntos fornecidos de acordo com item
1.9.
1.13. Documentação técnica:
A Empresa deverá apresentar junto com proposta de preços no ENVELOPE N° 01 “PROPOSTA” os
seguintes documentos:
1.13.1. Certificado emitido por laboratório independente, de que o conjunto casaco (japona) e
calça é Certificado nas normas EN 469:2005+A1:2006 (Anexo B) com desempenho Xf2, Xr2, Y2, Z2
assim como as propriedades eletrostáticas conforme norma EN 1149-5, e a calça é Certificado nas
normas EN 469:2005+A1:2006 com desempenho Xf2, Xr2, Y2, Z2 assim como as propriedades
eletrostáticas certificação EN 1149-5 2008.
1.13.2. Certificado de inspeção positivo de um órgão acreditado sobre a legibilidade das
etiquetas após 30 ciclos de lavagem a 60°C, conforme a EN ISO 6330 sendo que as etiquetas de
identificação, do tamanho, das normas, dos cuidados e do material no interior das peças têm que ser
fabricadas de forma que sejam permanentemente legíveis.
1.13.3. Estas certificações deverão ter validade de no máximo 05 anos da data de
promulgação. O Certificado somente será aceito como válido quando o organismo certificador for
acreditado por um organismo signatário de acordo multilateral de reconhecimento (Multilateral
Recognition Arrangement – MLA) estabelecido por uma das seguintes cooperações: International
Accreditation Forum, Inc. – IAF; European co-operation for Accreditation - EA; International Laboratory
Accreditation Cooperation - ILAC. Interamericam Accreditation Cooperation – IAAC.
1.13.4. Declaração assinada pelo Representante Legal da empresa proponente, qual
organismo signatário de acordo multilateral acreditado, organismo certificador, e o laboratório de testes
emitentes da documentação técnica apresentada, para Certificação, sob pena da desclassificação da
proposta.
1.13.5. Laudos ou Certificados que comprovem o atendimento ao preconizado no item 1.3.2.5.
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1.13.6.
Não será aceita documentação emitida por organismo certificador e laboratório
de testes para certificação cuja acreditação estiver suspensa.
1.13.7.
A documentação técnica será reconhecida pelo Órgão Licitante, apenas nos
casos em que, explicitamente, fizer menção ao atendimento às normas exigidas e, quando exigidos, fizer
menção ao atendimento a requisitos de desempenho específicos constantes do escopo das citadas
normas.
1.13.8.
Documento de garantia de por no mínimo 12 meses. Deverá estar constando
todas as despesas provenientes da eventual utilização da garantia por conta do proponente. Deverá ser
em documento original com assinatura do representante legal da empresa proponente em língua
portuguesa.
1.13.9.
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, no todo ou em parte, implicará na desclassificação da empresa.
1.13.10.
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.
1.13.11.
A apresentação da documentação acima de forma incompleta ou em desacordo
com o exigido, implicará na desclassificação da empresa.
1.14. Qualificação Técnica
1.14.1 – A fim de verificar-se a qualificação técnica para aquisição do objeto, a empresa Licitante
deverá comprovar através da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em consonância com este Termo de Referência.
Há que se considerar ainda, à luz da legislação em vigor, a questão de quantidades fornecidas
compatíveis com a quantidade solicitada, sendo suficiente para tal, a comprovação de
fornecimento mínimo de 200 (duzentos) conjuntos (10% da quantidade total solicitada), sendo
permitida a soma de atestados.
1.15. Das Amostras
1.15.1. No prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, o detentor da melhor
proposta do certame, deverá apresentar 01 amostra de cada equipamento descrito na proposta, para
avaliação básica de medidas e inspeção visuais, bem como a conferencia de exigências normativas
pertinentes a cada equipamento, conforme especificação. A amostra deverá estar devidamente
embalada e identificada com nome da empresa n° do Pregão e item. A não apresentação da amostra, ou
em desacordo com as especificações, implicará na desclassificação da empresa. Não será aceito em
hipótese nenhuma adiamento ou prorrogação do prazo para entrega da amostra.
1.15.2. A empresa detentora da melhor proposta deverá apresentar junto com a amostra, 03 protótipos
da construção do conjunto, sendo o primeiro com as camadas especificadas acima e selagem das
costuras da barreira de vapor, acabamento no barramento da calça e parte interna da proteção contra
líquidos; no segundo protótipo, demonstração das costuras e viés da fixação do zíper da japona com aba
de tempestade e o terceiro protótipo fixação da malha na manga da japona com acabamento. A não
apresentação ou em desacordo a empresa será desclassificada.
1.15.3. A empresa deverá entrar em contato com o Departamento de Recebimento, Averiguação e
Distribuição de Materiais DERAD/CAL através dos telefones: (62) 3201-6388 ou 3201-6389, para definir
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data, horário e local para apresentação das amostras e aprovação do referido departamento. A amostra
será analisada pela equipe técnica; A empresa que apresentar amostra que não atenda as
especificações técnicas do Termo de Referência será desclassificada; A amostra rejeitada será
devolvida à empresa em até 5 (cinco) dias, contados a partir da data de homologação do certame. Caso
a amostra apresentada não seja aprovada pela equipe técnica por estar em desacordo com as
especificações, será convocado o licitante seguinte da ordem de classificação, sob a seguinte condição:
a) adjudicação do item ficará condicionada à aprovação da amostra pela equipe técnica; A amostra do
objeto para aprovação deverá ser entregue em embalagem individual conforme especificada, para fins
de verificação e registro de amostra padrão, onde a mesma ficará arquivada como contra-amostra para
efeito de comparação de qualidade e padrão. Em caso de dúvida na análise da amostra, a comissão
técnica reserva o direito de solicitar às custas do Licitante os ensaios comprobatórios em laboratórios,
igualmente reconhecidos conforme ítem 1.13.3, seguindo as especificações e normas deste edital para
atestar a qualidade.
1.16- Disposições finais:
1.16.1 - Após a assinatura do contrato e na fase de confecção do objeto, o Órgão Licitante poderá em
qualquer momento solicitar a verificação no processo construtivo, fazendo uma visita técnica com no
máximo dois técnicos, afim de, verificar o cumprimento do Termo de Referencia com suas
especificações e no qual poderá emitir relatório de conformidade ou não a fase verificada. Se constatado
qualquer não conformidade, a empresa será notificada e terá até o fim do prazo de entrega para sanar
as não conformidades.
1.16.2 - A Proposta de preços deverá incluir todos os impostos e custos adicionais, armazenagens,
transporte e quaisquer despesas provenientes, até a entrega dos materiais no destino solicitado.

4. DAS OBRIGAÇÕES
4.1. CONTRATANTE
4.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo ora estabelecido.
4.1.2. 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.
4.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada,
quando necessários ao fornecimento do objeto.
4.1.3 Fornecer à contratada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir a grade de tamanhos dos
respectivos conjuntos a serem adquiridos.
4.1.4 Comunicar oficialmente à Contratada, por escrito, qualquer falha e/ou irregularidade no
fornecimento dos materiais, para que sejam dotadas as medidas corretivas necessárias.
4.1.5 Solicitar a substituição dos materiais que apresentarem defeitos de fabricação durante a verificação
de conformidade e/ou no decorrer de sua utilização.
4.1.6 Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), por intermédio do servidor designado para esse
fim.
4.1.7 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.
4.1.8 Fornecer todas as informações e documentos necessários ao desembaraço alfandegário, caso seja
adquirido algum material estrangeiro.
4.2. CONTRATADA
4.2.1. Fornecer os materiais dentro do prazo fixado, em conformidade com as especificações exigidas e
constantes neste Termo de Referência e proposta de preços apresentada.
4.2.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente
a quaisquer reclamações.
4.2.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às dependências da Contratante.
4.2.4. Responder por quaisquer danos causados diretamente aos Equipamentos de Proteção Individual,
ou a outros bens de propriedade da Contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus
funcionários durante sua entrega.
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4.2.5. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, desde que praticada por seus empregados
nas dependências da Contratante.
4.2.6. A empresa fornecedora sujeitar-se-á às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990).
4.2.7. Comunicar a Contratante, qualquer anormalidade de caráter urgente, referente ao fornecimento
dos materiais.
4.2.8. Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
4.2.9. Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na
contratação.
4.2.10. Deverá entregar manual contendo informações, claras, precisas, e em língua portuguesa sobre
as características, qualidades, e origem, entre outros dados, no que couber.
4.2.11. 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.
4.2.12. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até
25% (vinte cinco por cento) do seu valor inicial.
4.2.13. Acatar todas as exigências do contratante, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização, nos
limites do contrato, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas.
4.2.14. 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.
4.2.15. 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 materiais.
4.2.16. Entregar todos os documentos necessários ao desembaraço aduaneiro dos equipamentos, que
será realizado pela Contratante, tais como: nota fiscal, fatura pro forma, conhecimento de embarque,
comprovante de exportação, apólice de seguro, romaneio de embarque, entre outros.
4.2.17. 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 pela Contratante.
4.2.18. O(s) porto(s) e ou aeroporto(s) de entrada de bem (ns) importado(s) são de livre escolha do
fornecedor, segundo sua conveniência e planejamento logístico.
4.2.19. 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
no Registro de Preços.
4.2.20. 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.
4.2.21. Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na
contratação.
4.2.22. Executar o objeto no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir
da entrega da grade de tamanhos (medição antropométrica) à contratada, posterior à publicação do
Extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás; e emissão de carta de crédito, no caso de
empresas estrangeiras.

5. DA GARANTIA
5.1. Os Equipamentos de Proteção Individuais neste Termo de Referência deverão ter garantia de, no
mínimo, 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, a partir da data do recebimento definitivo
dos objetos.
5.2. A garantia contratual é complementar à legal e deverá ser conferida mediante termo escrito.
5.3. 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.
5.4. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção preventiva e corretiva,
de acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos fabricantes, durante o prazo de garantia,
com a finalidade de manter os bens em perfeitas condições de uso.
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5.5. Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados mediante consulta ao fornecedor,
conforme sistema disponibilizado pelo mesmo para estabelecimento desta relação, podendo ser por
telefone, pessoalmente, via web e outros apontados pelo fabricante.
5.6. 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.
6. LOCAL DE ENTREGA / EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. 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 150 (cento e cinquenta) dias da entrega dos produtos, 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.
6.2. A entrega se dará no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a
partir da entrega da grade de tamanhos à contratada, posterior à publicação do Extrato do
Contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás; e emissão de carta de crédito, no caso de
empresas estrangeiras.
6.3. 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.
6.4. Na entrega não será aceita troca de marca ofertada na proposta.
6.5. O recebimento por parte do Corpo de Bombeiros Militar observará o estabelecido abaixo:
6.5.1. Recebimento provisório: o objeto será recebido provisoriamente mediante recibo, no prazo de 03
(três) dias, para efeito de posterior verificação da conformidade do material entregue, de acordo com a
especificação constante deste Termo de Referência,
6.5.2. 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 ou fatura proforma (no
caso de empresas estrangeiras). será atestada e remetida para pagamento, após verificação:
6.5.2.1. Quantidades previstas;
6.5.2.2. Atendimento ao prazo de entrega estipulado;
6.5.2.3. Atendimento as especificações contidas neste Termo de Referência e seus anexos; e
6.5.2.4. Garantias dos bens estipuladas neste Termo de Referência
6.6. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não
configura o recebimento definitivo dos equipamentos;
6.7. 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.
6.8. 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 corridos, a partir da data da
comunicação feita pelo Comando de Apoio Logístico – CAL.
6.9. 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).
6.10. Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes, mediante
justificativa da contratada e consequente aceite da contratante.
Deverá(ão) ser entregue(s) o(s) certificado(s) junto dos equipamentos de proteção individual, no(s)
qual(is) constarão dados específicos, de maneira a identificar cada material dos itens dos equipamentos
de Proteção Individual, atestando que o material, como um todo, atende a todos os requisitos contidos
na Norma Européia atual (para os materiais importados).
6.11. Constatadas irregularidades na entrega, o contratante poderá:
6.11.1. Se disser respeito à especificação técnica, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
6.11.2 Na hipótese de substituição ou complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em
conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
6.11.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
7. DO CONTRATO
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7.1. 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;
7.2. É facultada a substituição do contrato por outro instrumento hábil, a critério da Administração e
independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme art. 62,
§4º, da Lei 8.666/93;
7.3. No ato da assinatura do contrato, deverá estar definido o cronograma de entregas, baseado no
quantitativo total contratado bem como o local de entrega.
8. CONSIDERAÇÕES AO REGISTRO DE PREÇOS
8.1. 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;
8.2. A gestão da Ata de Registro de Preços ficará a cargo do servidor do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás designado para tal;
8.3. 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;
8.4. 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.
9. DAS CONDIÇÕES APLICÁVEIS NO CASO DE IMPORTAÇÃO OU DE BEM IMPORTADO
9.1 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:
9.1.1 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.
9.1.2 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.
9.1.3 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.
9.1.4 As condições de importação devem seguir as mesmas exigências estabelecidas na proposta de
preços, conforme descrito neste termo de referência.
9.1.5 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.
9.1.6 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.
9.1.7 O transporte deverá atender à legislação brasileira, inclusive o previsto pelo Decreto nº 6.759/2009.
9.1.8 As cargas embaladas, consolidadas ou não, deverão estar conforme a respectiva lista de conteúdo
(Packing List).
10. DO PAGAMENTO
10.1. O Pagamento será realizado de acordo com as Normas de Execução Orçamentária e Financeira,
Lei nº 4.320, de 1964, e no que couber, com as diretrizes da Política Monetária e do Comércio Exterior,
após apresentação das faturas, considerando-se especialmente o atendimento ao disposto pelo caput e
§3º do art. 42 da Lei nº 8.666, de 1993, a Lei nº 10.192, de 2001, c/c Decreto-lei nº 857, de 1969,
conforme disposto no item 23 do Edital, bem como na respectiva cláusula do instrumento contratual.
Goiânia, 05 de julho de 2016.
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Frederico Magalhães Guerra – 1º Ten QOC BM
Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos – DECOR
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL SRP N. 001/2016
PROCESSO N. 201600011000102
PLANILHA DE PREÇOS PARA EQUIPAMENTOS NACIONAIS (OU NACIONALIZADOS)
(Equipamentos, Materiais e Serviços a serem adquiridos no Brasil)
Todos os campos são de preenchimento obrigatório
Razão social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone/Fax:
Banco: Caixa Econômica
Federal
Art. 4º da lei Estadual n.
18.634/2014

Agência: (nome/nº)

Conta Corrente:

Dados do Signatário – para assinatura do contrato
Nome:

Cargo:

Nacionalidade:
Especificação
do
Produto/Marca

Identidade:

Unidade

CPF:
Preço
Unitário
COM
ICMS
(R$)

Quantidade

Preço Total
COM
ICMS
(R$)

Preço
Unitário
SEM
ICMS
(R$)

Preço
Total
SEM
ICMS
(R$)

Valor Total da Proposta COM ICMS (por extenso):
Valor Total da Proposta SEM ICMS (por extenso):
Convênio ICMS?

SIM ( )

NÃO ( )

- Informar, no que couber, a alíquota do ICMS.
- Declaro que nesta Proposta de Preços observou-se a aplicação do inciso XCI do artigo 6º do Anexo IX do
Regulamento do Código Tributário do Estadual de Goiás (RCTE), revigorado pelo artigo 3º do Decreto Estadual
n. 7.569/2012, que trata da isenção do ICMS nas operações e prestação internas, relativas à aquisição de bem,
mercadoria e serviço por órgãos da Administração Pública Estadual, ficando mantido o crédito (Convênio ICMS
26/03).
- As empresa sediadas no Estado de Goiás, beneficiadas pelo art. 8º, inc. VIII do RCTE – Regulamento do
Código Tributário do Estado de Goiás (Decreto n. 4.853/1997), deverão declarar-se beneficiárias deste
dispositivo legal, devendo demonstrar na memória de cálculo da desoneração do ICMS, o desconto equivalente
ao seu benefício, o qual deverá ser expressamente comprovado no momento da apresentação da proposta.
- Declaro que nesta Proposta de Preços estão inclusos todos os demais tributos, encargos sociais e
trabalhistas, custos e direitos indiretos, embalagens, seguro, frete até o destino e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisição e/ou serviço e que estou de
acordo com todas as normas pertinentes à matéria.
DATAR E ASSINAR

Departamento de Compras e Licitações – DECOL/CBMGO
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PLANILHA DE PREÇOS PARA EQUIPAMENTOS A SEREM IMPORTADOS
(Equipamentos, Materiais e Serviços a serem adquiridos no Exterior)
Item do Objeto do Edital: ____________________________
Moeda da Proposta de preços _________________ (_____)
(A) Descrição do Equipamento:
(B) Quantidade:
(C) Preço DAP (Mercadoria Entregue no Local), à disposição do comprador no porto
brasileiro, no ponto destinado aos Locais de Entrega, sem estar desembaraçada para
importação e sem descarregamento do veículo transportador (navio)
(D) Custos Unitários do Desembaraço de importação – DISCRIMINAR:
• taxas de movimentação no terminal de carga:
• taxas de armazenagem:
• taxas de taxas portuárias:
• licenças de importação:
• Outros:
(E) Valor Aduaneiro: encontrado a partir do seu valor FOB (Free on Board), acrescido
dos valores do frete e seguro internacionais.
(F) Custo do Transporte Doméstico, gastos incidentes sobre a entrega dos
equipamentos no destino final no Brasil, no Local de Entrega indicado no ANEXO I deste
Edital, inclusive com os tributos incidentes:
(G) Preço Total DDP (Destino Final) ▬ G = B x (C + D + F)
(H) Custo dos Serviços Decorrentes, tais como instalação, testes, ferramentas
necessárias para a montagem e manutenção, fornecimento de manuais, contratação da
carta de crédito (abertura, aviso, negociação e demais despesas decorrentes), etc,
inclusive com os tributos incidentes:
(I) Custo dos Serviços de Garantia e Assistência Técnica, tais como manutenção
preventiva e corretiva, assistência técnica, incluindo peças de reposição, para garantir o
funcionamento do equipamento durante o período de garantia, inclusive com os tributos
incidentes
(J) Preço Total ▬ J = G +H + I
(K) Preço Unitário ▬ K = J / B
(L) Preço Unitário para o CBMGO ▬ L = [B x (C + D + F) +H + I] / B

Goiânia-GO, ____ de _________________ de _________.

____________________________________________
(Representante Legal)
POSSÍVEIS GRAVAMES (APENAS PARA FINS DE JULGAMENTO)
CONFORME ITEM 8.8 DO EDITAL e Art. 42, § 4º, Lei 8.666/93)

(E) Valor Aduaneiro:
(M) Imposto de Importação (II):
(N) Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI): 0,00 % (Lei Federal n. 8.058/1990)
(O) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS):
(P) Programa de Integração Social (PIS):
(Q) Contribuição Financiamento da Seguridade Social (COFINS):
(R) Gravames: R = (M + N + O + P + Q)
(S) Preço Total Ajustado: S = [B x (C + D + F + R) + H + I]
(T) Preço Unitário Ajustado: T = S / B
OBS: As alíquotas do PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação são calculadas mediante consulta em planilha
no site: http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/BuscaNCM.jsp (Código NOMENCLATURA COMUM DO
MERCOSUL – NCM: 61143000).
Departamento de Compras e Licitações – DECOL/CBMGO
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ANEXO III
CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

Ao:
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03-10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO.

PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL N. 001/2016 - CBMGO.
PROCESSO: 201600011000102.

Assunto: CREDENCIAMENTO

Na qualidade de responsável legal pela empresa ________, inscrita no CNPJ sob o
n._________ credenciamos o Sr.______________, portador da carteira de identidade n._______ e do
CPF(MF) n. _______, para nos representar na licitação em referência, com poderes para formular
ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame em nome da representada.

Local, ____, de _____________, de 2016.

_______________________________________________________
(assinatura do representante legal/carimbo da empresa)
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO (MODELO)
Ao
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03-10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO.

PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL N. 001/2016 - CBMGO.
PROCESSO: 201600011000102.
Assunto: IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO.
Declaramos por meio do nosso representante legal infra assinado, e sob as penas da Lei, que os
documentos habilitatórios abaixo listados exigidos no edital, não possuem equivalência em nosso país.
ITEM DO EDITAL

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL

Declaramos que estamos cientes não só da responsabilidade civil e criminal decorrentes da
inveracidade das informações acima prestadas, como também das sanções administrativas e penais a
que estamos sujeitos no Brasil, caso o teor deste instrumento não seja condizente com a situação real.

Local, ____, de _____________, de 2016.

_______________________________________________________
(assinatura do representante legal/carimbo da empresa)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (MODELO)
(Deverá ser entregue junto com o credenciamento)

Ao
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03-10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO.

PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL N. 001/2016 - CBMGO.
PROCESSO: 201600011000102.
Assunto: HABILITAÇÃO

A empresa_________________________, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o n. _______
_________________, sediada à Rua/Avenida ___________________ n. _______________, Setor /
Bairro _________________, na cidade de ______________________, Estado de ______________,
DECLARA, sob as penas cabíveis que possui todos os requisitos exigidos no Edital do PREGÃO
PRESENCIAL INTERNACIONAL N. 001/2016 - CBMGO, objeto do Processo n. 201600011000102,
para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e
regularidade fiscal e trabalhista (ressalvado para as microempresas e empresas de pequeno porte, o
disposto no Artigo 43 da Lei Complementar n. 123/2006). DECLARA ainda, estar ciente que a falta de
atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital, ensejará aplicação de penalidade
à Declarante.

Local, ____, de _____________, de 2016.

_______________________________________________________
(assinatura do representante legal/carimbo da empresa)
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ANEXO VI
(MODELO)
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA
LEI COMPLEMENTAR N. 123/06 e DECRETO ESTADUAL N. 7.466/2011
Ao
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03-10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO.

PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL N. 001/2016 - CBMGO.
PROCESSO: 201600011000102.
Assunto: ENQUADRAMENTO LEI COMPLEMENTAR N. 123/06 E DECRETO ESTADUAL N. 7.466/11

A (nome/razão social) ______________, inscrita no CNPJ n. ____________, por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a) _____________, portador(a) da Carteira de Identidade n.
_____________ e do CPF n. ______________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os
requisitos legais para a qualificação como _________________(microempresa ou empresa de
pequeno porte), e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n. 123/06 e Decreto Estadual n. 7.466/2011, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar n. 123/06.

Local, ____, de _____________, de 2016.

_______________________________________________________
(assinatura do representante legal/carimbo da empresa)

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei Complementar n. 123/06
e do Decreto Estadual n. 7.466/2011, caracterizará crime de que trata o Art. 299 do Código Penal,
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das penalidades previstas neste
edital.

Departamento de Compras e Licitações – DECOL/CBMGO
Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO - fone (62) 3201- 6386 / 6387 cbmgo.comprascal@gmail.com

Página 57 de 74

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7º,
INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Ao
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03-10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO.

PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL N. 001/2016 - CBMGO.
PROCESSO: 201600011000102.
Assunto: ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A (nome/razão social) ______________, inscrita no CNPJ n. ____________, por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a) _____________, portador(a) da Carteira de Identidade n.
_____________ e do CPF n. ______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27
da Lei Federal n. 8.666/93 e no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, da não-realização, no
estabelecimento, de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos e de
qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14
(quatorze) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local, ____, de _____________, de 2016.

_______________________________________________________
(assinatura do representante legal/carimbo da empresa)

Departamento de Compras e Licitações – DECOL/CBMGO
Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO - fone (62) 3201- 6386 / 6387 cbmgo.comprascal@gmail.com

Página 58 de 74

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS E CIÊNCIA DO EDITAL.

Ao
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03-10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO.

PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL N. 001/2016 - CBMGO.
PROCESSO: 201600011000102.
Assunto: FATOS IMPEDITIVOS E CIÊNCIA DO EDITAL.

A (nome/razão social) ______________, inscrita no CNPJ n. ____________, por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a) _____________, portador(a) da Carteira de Identidade n.
_____________ e do CPF n. ______________, DECLARA:


sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigação de declarar ocorrências posteriores;

 ter ciência de todas as cláusulas do Edital, sendo que o descumprimento de qualquer dessas
cláusulas acarretará a aplicação das penalidades conforme art. 87 da Lei Federal n. 8.666/93,
principalmente a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Local, ____, de _____________, de 2016.

_______________________________________________________
(assinatura do representante legal/carimbo da empresa)
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ANEXO IX
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Presencial Internacional SRP n. 001/2016 – CBMGO
Processo n. 201600011000102

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. XXX/2016

Pelo presente instrumento, o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, ÓRGÃO
GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços, inscrito no CNPJ sob o n. 33.638.099/0001-17
representado pelo seu titular, CEL QOC CARLOS HELBINGEN JÚNIOR, casado, residente e
domiciliado nesta Capital, portador da Carteira de Identidade n. 00.032, emitida pelo CBMGO e inscrito
no CPF/MF sob o n. 291.796.611-49, nomeado pelo Decreto s/nº de 1º de janeiro de 2011, publicado no
Diário Oficial do Estado no dia 03 de janeiro de 2011, no uso das atribuições conferidas pela Portaria n.
1292/2012/SSPJ, bem como Decreto n. 8.060 de dezembro de 2013, resolve REGISTRAR OS PREÇOS
do(s) fornecedor(es) abaixo indicado(s), doravante denominado(s) FORNECEDOR(ES), vencedor(es) do
Pregão Presencial Internacional SRP n. 001/2016, pelo REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORME ANTICHAMAS PARA BOMBEIRO, JAPONA E CALÇA,
nos termos Lei Federal n. 8.666/1993 com alterações e, subsidiariamente, no que couber pela Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, pela Lei
Estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, pelo Decreto Estadual nº 7.468, de 20 de outubro de
2011, pelo Decreto Estadual nº 7.466, de 18 de outubro de 2011 e demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie, bem como o Edital de Licitação e seus anexos e Processo Administrativo n.
201600011000102, de 05/02/2016.
FORNECEDOR (NOME DA EMPRESA), pessoa jurídica de direito privado, sediada na rua _______, n.
_____, Setor/ Bairro,
Cidade, Estado, CEP, CNPJ, neste ato representada por
_______________________________________, estado civil, residente e domiciliado(a) _______,
Cédula de Identidade n. ________, Órgão Expedidor e CPF/MF n. ____________.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
CONJUNTOS ANTICHAMAS PARA BOMBEIROS, JAPONA E CALÇA, conforme o Anexo I do Edital
do Pregão Presencial Internacional n. 001/2016 – CBMGO.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
Parágrafo 1º – A partir desta data ficam registrados nesta Ata, observada a ordem de classificação, os
preços do FORNECEDOR primeiro colocado conforme tabela abaixo:
ITEM
01

OBJETO
CONJUNTO
DE
ANTICHAMAS
PARA
JAPONA E CALÇA.

UNIFORME
BOMBEIRO,

UND.

QTD.

UND

2000

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

Parágrafo 2º – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir. O FORNECEDOR, em igualdade de condições, tem direito à preferência para a
contratação, dentro dos limites previstos, do prazo de validade estabelecido e das condições da
proposta, tantas vezes quantas necessitar a Administração.
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Parágrafo 3º – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano a contar da
data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás. Durante seu prazo de
validade as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da Administração
para que se efetuem as contratações nas oportunidades e quantidades necessárias, até o limite
estabelecido.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E DOS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES
Parágrafo 1º – Cabe ao órgão Gerenciador da Ata (CBMGO) indicar o gestor do contrato.
Parágrafo 2º – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não seja partícipe no item específico do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que devidamente comprovada a
vantagem.
Parágrafo 3º – Os órgãos e as entidades que não participaram do registro de preços quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços deverão manifestar seu interesse junto ao ÓRGÃO
GERENCIADOR da Ata, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida a ordem de classificação.
Parágrafo 4º – Caberá ao FORNECEDOR, observadas as condições estabelecidas na ATA, optar pela
aceitação ou não do fornecimento ou prestação do serviço, desde que não haja prejuízo às obrigações
anteriormente assumidas.
Parágrafo 5º – A liberação de adesão para órgãos e entidades não participantes, integrantes da
administração do Estado de Goiás, não poderá exceder, na sua totalidade, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos originalmente registrados na Ata de Registro de Preços. Da mesma forma, a liberação de
adesão para órgãos de outros entes federados, não poderá exceder, na sua totalidade, a 100% (cem por
cento) dos quantitativos originalmente registrados na Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 26,
§§ 1º e 2º da Lei Estadual 17.928/2012.
Parágrafo 6º – A Ata de Registro de Preços será assinada pela autoridade competente e pelo
adjudicatário, vinculando-se este último ao cumprimento de todas as condições de sua proposta cujo
preço foi registrado e às normas editalícias e legais durante toda a vigência da Ata.
Parágrafo 7º – No procedimento de adesão a lote de Ata de Registro de Preços é permitida a
contratação de fornecimento parcial dos bens nela constantes, desde que isso não desequilibre a
proposta cujo preço foi registrado para o lote.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
DETENTOR DO PREÇO REGISTRADO
Parágrafo 1º – Todos os encargos decorrentes de possíveis contratos, tais como obrigações civis,
trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade do
FORNECEDOR.
Parágrafo 2º – O FORNECEDOR se obriga a cumprir os termos previstos na presente Ata e a responder
todas as consultas feitas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou CONTRATANTE no que se refere ao
atendimento do objeto.
Parágrafo 3º – O FORNECEDOR ficará obrigado a manter, durante a vigência desta Ata e Contrato,
todas as condições de habilitação exigidas pela Lei.
Parágrafo 4º – O FORNECEDOR obriga-se a atender ao objeto desta Ata de acordo com as
especificações e critérios estabelecidos no Edital de Licitação, seus Anexos, Proposta apresentada, e
ainda:
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a) Efetuar a entrega ou prestar o serviço conforme proposta apresentada e especificações exigidas nesta
Ata, assim como no Edital, executando fielmente o objeto contratado em observância às recomendações
aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
b) Responder prontamente às solicitações do CONTRATANTE, pessoalmente ou mediante telefone, fax,
e-mail ou site a ser fornecido, ou qualquer outro meio eficiente para resolução de problemas, bem como
para esclarecimentos de dúvidas inerentes ao objeto desta Ata;
c) É de responsabilidade da CONTRATADA indenizar todo e qualquer prejuízo, pessoal ou material,
causado no exercício de sua atividade, que possa advir direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, por qualquer de seus funcionários, representante e/ou preposto.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
Cabe ao CONTRATANTE:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa entregar os objetos dentro das
normas do contrato, inclusive prestando as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a
ser solicitados;
b) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a entrega dos
objetos do contrato, quando se fizer necessário, desde que estejam devidamente identificados com o
respectivo crachá;
c) Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa
CONTRATADA, assegurando a boa qualidade dos objetos recebidos;
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor representante da Administração
especialmente designado como Gestor do Contrato, exigindo seu fiel e total cumprimento;
e) Somente serão atestados pelo Gestor do Contrato, ou servidor indicado pelo CONTRATANTE, os
fornecimentos efetivamente efetuados pela CONTRATADA;
f) Liquidar o empenho e efetuar o devido pagamento da fatura da CONTRATADA dentro dos prazos e
condições pactuados;
g) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados mediante a aprovação e atesto das faturas
pelo Gestor do Contrato, verificando se os preços apresentados são os mesmos praticados no mercado;
h) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os praticados no mercado pelas
demais empresas do ramo, de forma a garantir que continuem sendo os mais vantajosos para o
CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
Parágrafo 1º – A entrega dos objetos da presente Ata será acompanhado e fiscalizado por servidor do
Estado na condição de representante do CONTRATANTE (especialmente designado Gestor do
Contrato), o qual ficará responsável pelo atesto do cumprimento do objeto firmado, mediante a texto na
Nota Fiscal/Fatura.
Parágrafo 2º – O Gestor do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, comunicando à CONTRATADA, por escrito, e determinando o que for
necessário à regularização das falhas e/ou defeitos observados, fixando prazo para sua adequação
quando preciso.
Parágrafo 3º – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante/Gestor do
Contrato deverão ser comunicadas e/ou solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes.
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CLÁUSULA SÉTIMA – LOCAIS DE ENTREGA E RECEBIMENTO
Parágrafo Único – A forma de recebimento do objeto será ajustada entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA por ocasião da contratação, conforme disposto no instrumento convocatório.
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
Parágrafo 1º – Os órgãos participantes do Registro de Preços deverão, quando da necessidade da
contratação, recorrer ao ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata de Registro de Preços para que este proceda
à indicação do FORNECEDOR e respectivo preço a ser praticado.
Parágrafo 2º – A recusa injustificada do FORNECEDOR registrado em assinar o contrato caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei.
Parágrafo 3º – O Período de vigência improrrogável da Ata será de 01 (um) ano, contados a partir da
data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás.
Parágrafo 4º – Como condição para celebração do contrato e durante a vigência contratual, o
FORNECEDOR registrado deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
Parágrafo 5º – Como condição para celebração do contrato e durante a vigência do ajuste, sempre que a
Administração o requerer o FORNECEDOR deverá apresentar relação de todos os sócios que compõem
seu quadro social.
CLÁUSULA NONA – DO FATURAMENTO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO.
Parágrafo 1º – A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal/fatura do objeto detalhando o valor total
entregue. Os documentos deverão ser entregues no setor competente, com o visto Gestor do Contrato
indicado pelo CONTRATANTE.
Parágrafo 2º – O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE na forma especificada no item 23
do Edital.
Parágrafo 3º – Para efeito de liberação do pagamento, a regularidade jurídica e fiscal deverá ser
comprovada pelos documentos hábeis ou por meio do Certificado de Registro Cadastral – CRC, e outros
documentos que possam ser considerados pertinentes pelo Setor Financeiro do órgão do
CONTRATANTE.
Parágrafo 4º – Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
Parágrafo 5º – Caso o CONTRATANTE não demande o valor total estimado do Contrato, não será
devido à CONTRATADA qualquer indenização.
Parágrafo 6º – O CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar a efetuar o pagamento se o objeto
não estiver de acordo com as especificações constantes esta Ata e, ainda, em conformidade com o
Edital de Licitação.
Parágrafo 7º – Na ocorrência de rejeição da (s) Nota (s) Fiscal (is), motivada por erro ou incorreções,
será a mesma restituída à CONTRATADA para as correções necessárias, devendo ser alteradas as
datas de vencimento, não respondendo ao CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes; o prazo para o pagamento estipulado acima
passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.
Parágrafo 8º – Ocorrendo atraso no pagamento sem que a CONTRATADA tenha para tal concorrido, ela
fará jus à compensação financeira devida, desde a data limite fixada para pagamento até a data
correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento
serão calculados pela seguinte fórmula:
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EM = N x Vp x (I / 365) onde:
EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo
pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Parágrafo Único - As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão à conta dos recursos
consignados no orçamento dos Órgãos e Entidades participantes do Registro de Preços, para os
exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do
CONTRATANTE, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão da
respectiva Nota de Empenho.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
Parágrafo 1º – A Ata de Registro de Preços, excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade
competente, poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições legais.
Parágrafo 2º – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao
ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos FORNECEDORES.
Parágrafo 3º – Quando o preço inicialmente registrado por motivo superveniente tornar-se superior ao
preço praticado no mercado o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá:
a) convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
b) frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido;
c) convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
Parágrafo 4º – Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO
GERENCIADOR poderá:
a) liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
Parágrafo 5º – Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
Parágrafo 1º – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
d) tiver presentes razões de interesse público;
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e) por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de
substancial alteração das condições do mercado.
Parágrafo 2º – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do ÓRGÃO
GERENCIADOR.
Parágrafo 3º – O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso
fortuito ou de força maior devidamente comprovados.
Parágrafo 4º – A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigência.
b)quando não restarem fornecedores registrados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
Parágrafo 1º – O descumprimento das obrigações assumidas e demais condições desta Ata sujeitará o
FORNECEDOR às sanções previstas Artigos 86 a 88 da Lei Federal n. 8.666/93.
Parágrafo 2º – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará a CONTRATADA, além das penalidades referidas no item anterior, a multa de mora, graduada
de acordo com a gravidade da infração, obedecidos aos seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da
data de sua convocação;
II – 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo dia de atraso;
III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
Parágrafo 3º – Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à CONTRATADA o
contraditório e a ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO GERENCIAMENTO DA ATA
Parágrafo 1º – Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR a prática de todos os atos de controle e
administração do Sistema de Registro de Preços nos termos da Lei.
Parágrafo 2º – O Gestor responsável em gerir esta Ata de Registro de Preços será o servidor
_________________________designado através da Portaria n. __________.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Parágrafo 1º – Integram esta Ata, a proposta vencedora do FORNECEDOR, bem como o Edital do
Pregão Presencial Internacional SRP n. 001/2016 - CBMGO e seus anexos, independente de
transcrição.
Parágrafo 2º – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
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Parágrafo 3º – Fica eleito o foro de Goiânia para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente
instrumento.
E, por as estarem ajustadas e compromissadas, as partes assinam a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS.
GABINETE DO COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, em
Goiânia, aos..............dias do mês de .........................de 2016.

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

CARLOS HELBINGEN JÚNIOR - CEL QOC BM
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás

Pelo(s) FORNECEDOR(es):

___________________________________________
(Nome do representante)
(Nome da Empresa)
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ANEXO X
MINUTA DO CONTRATO N. _____/_______
Pregão Presencial Internacional SRP n. 001/2016 – CBMGO
Processo n. 201600011000102

Contrato para aquisição de CONJUNTO DE
UNIFORME ANTICHAMAS PARA BOMBEIRO,
JAPONA E CALÇA para o CBMGO, que entre si
celebram o Estado de Goiás, através do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e a empresa
________________________, nas condições que se
seguem.

PREÂMBULO
DO CONTRATANTE
O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, sediado à Praça Cívica, s/n, GoiâniaGO, representado pela Procuradoria Geral do Estado, neste ato representada pelo Procurador do
Estado, Chefe da Advocacia Setorial da SSP, DR. ROGÉRIO RIBEIRO SOARES, nos termos da
atribuição conferida pelo § 2º do artigo 47 da Lei Complementar Estadual n. 058/06, com a
interveniência do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, com endereço à Av. Anhanguera, n. 7.364, Setor
Aeroviário, Goiânia-Go, neste ato representado por seu Comandante Geral, Cel. QOC CARLOS
HELBINGEN JUNIOR, casado, residente e domiciliado nesta Capital, portador da Carteira de Identidade
n. 00.032, emitida pelo CBMGO e inscrito no CPF/MF sob o n.: 291.796.611-49, nomeado pelo Decreto
s/n. de 1º de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 03 de janeiro de 2011, no uso
das atribuições conferidas pela Portaria n. 1292/2012/SSPJ, bem como Decreto n. 8.060 de 18 de
dezembro de 2013.
DA CONTRATADA
_____________________________________, pessoa jurídica de direito privado, sediada na ________,
_______, __________, Jardim ______________, ___________, CEP _________-___, CNPJ
_______/000_-__, neste ato representada por _____________, Cédula de Identidade n.
________________, e CPF/MF n. ______________, domiciliado na Rua _________ _____, Lote ___,
Jardim _____________________ CEP ______-___, ____________, _____________.
FUNDAMENTAÇÃO
Este contrato decorre do procedimento aquisitivo realizado através do Pregão Presencial Internacional
SRP n. 001/2016, objeto do Processo Administrativo n. 201600011000102 de 05 de fevereiro de 2016,
estando às partes sujeitas aos preceitos da Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993 e aplicando
subsidiariamente, no que couber, a Lei Estadual n. 17.928 de 27 de dezembro de 2012, o Decreto
Estadual n. 7.468 de 20 de outubro de 2.011, Decreto Estadual n. 7.466, de 18 de outubro de 2011, Lei
Federal n. 10.520 de 17 de julho de 2002, e às normas vigentes relativas à matéria e às cláusulas e
condições seguintes, sendo ainda parte integrante do presente instrumento, a proposta de preços, o
Termo de Referência (Anexo I do Edital).
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE CONJUNTO
ANTICHAMA PARA BOMBEIRO, JAPONA E CALÇA, conforme o Anexo I do Edital do Pregão
Presencial Internacional n. 001/2016 – CBMGO.
Departamento de Compras e Licitações – DECOL/CBMGO
Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO - fone (62) 3201- 6386 / 6387 cbmgo.comprascal@gmail.com

Página 67 de 74

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÃO
2.1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

ITEM
01

3.

OBJETO
CONJUNTO
DE
ANTICHAMAS
PARA
JAPONA E CALÇA

UND.
UNIFORME
BOMBEIRO,

QTD.

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

UND

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1 O CONTRATANTE se compromete a cumprir com as exigências abaixo relacionadas, bem como, as
demais estabelecidas junto ao Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste
instrumento contratual, independente de transcrição:
a) nomear representante para acompanhar, fiscalizar, certificar-se da conformidade do objeto a ser
executado pela CONTRATADA, nos aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio
as irregularidades detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos
que, a seu critério, exijam medidas corretivas, conforme cada caso específico ensejar;
b) efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo ora estabelecido;
c) fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, se
ocorrer;
d) 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;
e) disponibilizar todas as informações e os meios necessários para que ocorra o fiel cumprimento das
disposições existentes.
4.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 Para o fiel cumprimento deste ajuste a CONTRATADA obriga-se a executar os objetos de acordo
com as quantidades, descrições e critérios estabelecidos pelo CONTRATANTE, após a outorga do
contrato pelo Procurador do Estado Chefe da Advocacia Setorial da SSP, a publicação do extrato do
Contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás e mediante requisição e/ou ordem de serviço emitida pelo
setor requisitante e/ou gestor do contrato. As demais obrigações da CONTRATADA são estabelecidas
junto ao Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste instrumento contratual,
independente de transcrição, e ainda:
a) manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na
contratação;
b) manter quadro de pessoal suficiente para execução do objeto, conforme previsto neste contrato,
sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e
demissão de empregados, que não terão em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o
CONTRATANTE;
c) responsabilizar-se pelo pagamento dos salários, encargos sociais, trabalhistas e fiscais de todos os
funcionários envolvidos na execução do objeto;
d) responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados e ainda
primar pela qualidade dos mesmos;
e) refazer o objeto executado e aceito, comprovada a existência de incorreções e defeitos, cuja
verificação somente venha a se dar quando de sua utilização;
f) executar o objeto do presente instrumento contratual em conformidade com as especificações,
contados da emissão da outorga do contrato ou outro documento equivalente;
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g) aceitar, nas mesmas condições contratuais constantes do presente instrumento, os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial
atualizado do contrato, desde que o pedido de acréscimo ou supressão ocorra em data anterior ao
cumprimento integral deste e antes de efetuado o pagamento;
h) será de responsabilidade da vencedora todas as despesas que incidam ou venham a incidir
diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado, e ainda aquelas relativas aos tributos fiscais,
trabalhistas e sociais;
i) responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de
sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento ou por erro relativo à
execução;
j) responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erro na elaboração de estimativa
de custos e que redundem em aumento de despesa para o contratante;
k) responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
l) prestar quaisquer informações ao CONTRATANTE, quando solicitada;
m) garantir que todas as despesas inerentes à execução do contrato serão inteiramente de sua
responsabilidade, tais como: reparos ou substituições;
n) manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás;
o) implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de
forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante,
mantendo sempre em perfeita ordem, todas as instalações e equipamentos objeto dos serviços.
p) cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurança do CONTRATANTE;
q) executar o objeto no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir do
recebimento da grade de tamanhos (medição antropométrica), posterior à publicação do
Extrato deste Contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás; e emissão de carta de crédito, no
caso de empresas estrangeiras.
5.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua outorga pelo
Procurador do Estado Chefe da Advocacia Setorial e eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial
do Estado de Goiás, podendo ser alterado ou rescindido nos termos da legislação vigente, mediante
aditamento contratual.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS

6.1 Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato, para o
presente exercício, encontram-se previstos conforme a seguinte classificação de funcional-programática.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO
DESCRIÇÃO
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
Unidade Orçamentária
Função
Sub-função
Programa
Ação
Grupo de Despesa
Fonte de Recurso
6.2 Conforme Nota(s) de Empenho(s) nº(s) ____ no(s) valor(es) de R$ _______
(______________________________), datada(s) de __ de _______________ de ____. Restando um
saldo de R$ _______________________________ a serem empenhados posteriormente,
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6.3 Nos exercícios subsequentes os pagamentos correrão à conta de dotações orçamentárias próprias,
consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa, ficando o CONTRATANTE obrigada a apresentar,
no início de cada exercício, a respectiva Nota de Empenho e, havendo necessidade, emitir Nota de
Empenho complementar, respeitada a mesma classificação orçamentária.

7.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1 DO PREÇO: O CONTRATANTE pagará após o atesto devido na nota fiscal/fatura, o valor total
contratual de R$ __________ (________________________).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA REVISÃO
7.2 O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação, com vistas à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, na forma do inciso II, alínea “d”, do art. 65 da Lei Federal n.
8.666/1993, devendo ser formalizado somente por aditivo contratual nas mesmas formalidades do
instrumento contratual originário, inclusive com audiência e outorga da Procuradoria Geral do Estado.
7.3 Para efeito de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro o Contratado deverá encaminhar ao
CONTRATANTE, sob pena de o silêncio ser interpretado como renúncia presumida, requerimento,
devidamente aparelhado, em até 120 (cento e vinte) dias após o evento propulsor de eventual
desequilíbrio.
7.4 DA FORMA DE PAGAMENTO: O Pagamento será realizado de acordo com as Normas de
Execução Orçamentária e Financeira, Lei nº 4.320, de 1964, e no que couber, com as diretrizes da
Política Monetária e do Comércio Exterior, após apresentação das faturas, considerando-se
especialmente o atendimento ao disposto pelo caput e §3º do art. 42 da Lei nº 8.666, de 1993, a Lei nº
10.192, de 2001, c/c Decreto-lei nº 857, de 1969, na seguinte forma:
7.4.1 PARA O CASO DE PROPOSTA DE PREÇOS EM MOEDA BRASILEIRA (Real), o pagamento
será efetuado 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), em até 30 (trinta) dias, contados 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.
7.4.2 PARA O CASO DE PROPOSTA DE PREÇOS EM MOEDA ESTRANGEIRA (Dólares Americanos
ou Euros), o pagamento será efetuado por meio de CARTA DE CRÉDITO INTERNACIONAL
emitida pelo Banco do Brasil S/A e garantida por banco de primeira linha indicado pelo licitante, nos
termos da legislação em vigor, cuja validade corresponderá ao decurso de prazo até o recebimento
definitivo e sua liberação para pagamento ocorrerá mediante comunicação a ser feita ao Banco
emissor, depois de lavrado o Termo de Recebimento Definitivo pelo CBMGO.
7.4.3 O pagamento da Carta de Crédito feito a licitante brasileiro será efetuado em Reais (R$), mediante
conversão pela taxa de câmbio vigente para moeda estrangeira segundo o valor para venda
comercial e disponibilizado pelo Sistema de Informações do Banco Central do Brasil - SISBACEN,
Boletim de Fechamento, no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento (em
atendimento ao Art. 42, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93).
7.4.4 Todas as despesas referentes a emissão de ordem de pagamento e/ou crédito documentário, ou à
contratação da carta de crédito (abertura, aviso, negociação e demais despesas decorrentes), ou
ainda referentes à renovação da Carta de Crédito, inclusive decorrente de aumento da taxa cambial,
no caso de atraso de adimplemento atribuível à Contratada, serão por ela custeadas.
7.4.5 A Contratada disporá de um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do
contrato, para ultimar a emissão da Carta de Crédito a que se refere o item 23.4, bem como efetuar
o depósito dos custos da referida carta.
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7.4.6 As operações financeiras serão efetivadas por meio do Banco do Brasil S/A.
7.4.7 O efetivo pagamento e liquidação serão considerados com a autorização para o banco garantidor
efetivar o pagamento ao beneficiário.
7.4.8 Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, além da correspondente
Nota Fiscal/Fatura, manter todas as condições de habilitação exigidas pela Lei.
7.4.9 Caso a CONTRATADA não cumpra o disposto nos dois itens acima, ao CONTRATANTE não
efetuará o pagamento, não incorrendo em qualquer cominação por atraso de pagamento até a
regularização do contratado.
7.4.10 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto perdurar pendência em relação à
parcela correspondente aos serviços prestados ou em virtude de penalidade ou inadimplência.
7.4.11 Nos preços estipulados estão incluídos todos os custos referentes à perfeita execução deste
objeto tais como: materiais, equipamentos, utensílios, fretes, seguros, impostos e taxas, encargos
fiscais, trabalhistas, leis sociais, previdenciárias, de segurança do trabalho ou quaisquer outros
custos incidentes diretos ou indiretos, mesmo não especificados e que sejam necessários à
execução da prestação dos serviços, inclusive benefícios, taxa de administração e lucro não sendo
aceitos pleitos de acréscimos, a esses ou qualquer outro título.
7.4.12 Sobre os valores das faturas não quitadas na data de seus respectivos vencimentos, incidirá juros
simples de 0,5% (meio por cento) a.m., “pro rata die”, desde que solicitado pela CONTRATADA.

8.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA

8.1 A Contratada FORNECE GARANTIA dos bens fornecidos, sob as penas da Lei e de acordo com as
normas vigentes, sendo de ____ (______) meses, contados a partir da data de aceitação do objeto, pelo
qual se obriga independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a efetuar a qualquer tempo,
substituições de todas as unidades que apresentarem defeitos de fabricação ou divergência com as
especificações fornecidas, sem ônus para o CBMGO, desde que estes não sejam provenientes de
operação ou manuseio inadequado.
8.2 As despesas relativas à movimentação de componentes portadores de defeito de fabricação, dentro
do país ou do país de origem para o Brasil, incluindo, mas não se limitando a fretes, tributos, seguros,
handling, taxas e emolumentos, bem como aquelas referentes ao envio das mesmas roupas defeituosas
para execução da garantia, durante o período de 12 (doze) meses, são de responsabilidade da
contratada.
8.3 A empresa contratada compromete-se a realizar correções de eventuais vícios encontrados no objeto
adquirido, por ocasião da entrega provisória do mesmo, ou no decorrer do prazo de garantia e entregá-lo
com as correções ou substituições necessárias no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da devolução
do bem por parte da Administração à Contratada.
8.4 No caso de reincidência do defeito por mais de três vezes, a empresa deverá substituir o produto por
um novo, sem ônus para o CBMGO, e dar garantia integral, a contar da data da substituição.
8.5 Por ocasião da celebração do contrato, no ato da assinatura, a Administração exigirá da contratada a
prestação de garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante
uma das seguintes modalidades à escolha do Contratado: seguro garantia ou fiança bancária; caução
em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; tendo
seu valor atualizado nas condições contratualmente previstas.
8.6 Para a prestação de garantia contratual, a contratada deverá recolher a modalidade da prestação de
garantia escolhida, e apresentar comprovante ao CBMGO na ocasião da celebração do contrato.
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8.7 Sem prejuízo das sanções previstas em Lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida será
considerada recusa injustificada em assinar o contrato, implicando na imediata anulação da Nota de
Empenho emitida.

9.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E MULTA

9.1 DAS PENALIDADES: Sem prejuízo de outras medidas e em conformidade com o Art. 87, da Lei
Federal n. 8.666/93 e Art 7º da Lei n. 10.520/2002, aplicar-se-á à CONTRATADA pela inexecução total
ou parcial do Contrato, as seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:
a) advertência;
b) multa, na forma prevista neste contrato;
c) impedimento de contratar com o Estado, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na
alínea anterior (“c”).
9.2 Constitui ilícito administrativo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a prática dos atos previstos
nos Arts. 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal n. 8.666/93.
9.3 DA MULTA: A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará a CONTRATADA, além das sanções previstas no art. 78 da Lei Estadual n. 17.928/12, à multa
de mora, na forma prevista neste instrumento convocatório ou neste contrato, graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato,
ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço de caução, dentro de 10 (dez) dias contados da
data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não
cumprido;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprida, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1 Constituem motivos para rescisão dos contratos, de acordo com que cada caso ensejar, sem
prejuízo, quando for o caso, da responsabilidade civil ou criminal e de outras sanções:
a) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada ao CONTRATANTE,
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
b) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, se, a juízo da
Administração, prejudicar a execução do contrato;
c) não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
d) atraso injustificado do início da execução do contrato;
Departamento de Compras e Licitações – DECOL/CBMGO
Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO - fone (62) 3201- 6386 / 6387 cbmgo.comprascal@gmail.com

Página 72 de 74

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

e) atraso durante a execução contratual, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão de serviço ou fornecimento, nos prazos estipulados;
f) paralisação, total ou parcial, da execução de serviço ou fornecimento, sem justa causa previamente
comunicada ao CONTRATANTE;
g) associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, do contrato,
bem como fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA não admitidas no edital e/ou no contrato;
h) desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a sua execução, assim como às de seus superiores;
i) cometimento reiterado de faltas na execução contratual;
j) falta de integralização da garantia nos prazos estipulados;
k) descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito)
anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos;
l) superveniência da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração;
m) perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução da avença;
n) declaração de falência ou instauração da insolvência civil;
o) dissolução da sociedade ou falecimento da CONTRATADA;
p) suspensão da execução contratual, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra ou, ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas mobilizações
e desmobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar
pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
q) atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes de
serviços ou fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado,
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que
seja normalizada a situação.
10.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados
o contraditório e a ampla defesa.
10.3 A rescisão do contrato poderá ser, conforme art. 79 da Lei Federal n. 8.666/93:
a) determinado por ato unilateral e escrito da Administração;
b) consensual, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
c) judicial, nos termos da legislação.
10.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização motivada da autoridade
competente.
10.5 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da LLC, sem que haja culpa
do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:
a) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
b) pagamento do custo da desmobilização, se for o caso.
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10.6 O CONTRATANTE poderá, no caso de recuperação judicial, manter o contrato, podendo assumir o
controle direto de determinadas atividades e serviços essenciais.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
11.1
A
fiscalização
e
execução
do
contrato
serão
acompanhadas
pelo
servidor_______________________, nomeado pela Portaria n.___________, nos termos das
disposições contidas nos Arts. 51 a 54, da Lei estadual n. 17.928/2012.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1 A interpretação e aplicação dos termos contratuais serão regidas pelas leis brasileiras e o juízo da
comarca de Goiânia, Estado de Goiás, terá jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia
resultante deste contrato, constituindo assim, o foro de eleição, prevalecendo sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
12.2 E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três)
vias de igual teor e forma para um só efeito legal.
Goiânia, _____ de ____________ de _____.

Rogério Ribeiro Soares
Procurador do Estado Chefe da Advocacia Setorial da SSP

Cel. QOC CARLOS HELBINGEN JUNIOR
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás

Representante da CONTRATADA
CONTRATADA
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