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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2017 – CBMGO 
 

MFM 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.                                                                                                                                                                          
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE                                                                                                                                                   
PROCESSO: 2016.0001.1000.952 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE 
A INCÊNDIO FLORESTAL 
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de maio de 2017, às 09h00min (Horário de Brasília). 
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 4.663.004,50 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e três mil, 
quatro reais e cinquenta centavos) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.go.gov.br (Goiás) 
  

LICITAÇÃO COM LOTES ABERTOS À DISPUTA GERAL E LOTES EXCLUSIVOS PARA 
MICROEMPRESAS - ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, CONFORME INCISO I DO 

ART. 48, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E ART. 7º DA LEI ESTADUAL N. 17.928/2012. 

 

1 – PREÂMBULO 

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. 153/2016 – Comando Geral, torna público a abertura da licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, a ser realizada em 
sessão pública eletrônica, oriunda do processo n. 2016.0001.1000.952, objetivando o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE A INCÊNDIO 
FLORESTAL. O presente certame será regido pela Lei Federal n. 8.666, de 23 de junho de 1993, com 
alterações e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei 
Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, a Lei Estadual n. 17.928 de 27 de dezembro de 
2012, o Decreto Estadual n. 7.437, de 06 de setembro de 2011, o Decreto Estadual n. 7.466 de 18 de 
outubro de 2011, o Decreto Estadual n. 7.468 de 20 de outubro de 2011, bem como demais Normas 
Regulamentares aplicáveis à espécie. 

Este Edital está disponível aos interessados no endereço do preâmbulo acima, e publicado nos sites 
www.comprasnet.go.gov.br (Goiás) a disposição das empresas cadastradas no CADFOR - Cadastro 
de Fornecedores gerenciado pelo Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas – NUSLF/SEGPLAN e 
www.bombeiros.go.gov.br de livre acesso. 

 

2 – OBJETO 

2.1 - Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS PARA COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAL, de acordo com as condições e 
especificações constantes no Termo de Referência e demais disposições fixadas neste Edital e seus 
Anexos. 

2.2 – Lotes 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09: não possuem cota reservada e estão abertos à 
participação de todos que militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, e estiverem devidamente 
credenciados/homologados perante o sistema www.comprasnet.go.gov.br (Goiás). 

2.3 – Lote 02: exclusivo para Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP que se 
enquadrem na condição do art. 7º da Lei Estadual n. 17.928, de 27 de dezembro de 2012, que militem 
no ramo de atividade referente ao objeto licitado, e estiverem devidamente credenciados/homologados 
perante o sistema www.comprasnet.go.gov.br (Goiás). 

 

3 – DO LOCAL, DATA E HORA 
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3.1 - O Pregão Eletrônico SRP n. 002/2017 será realizado em Sessão Pública Eletrônica, 
através do sítio www.comprasnet.go.gov.br (Goiás), no dia 02 de maio de 2017 a partir das 
09h00min, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas 
fases. 

3.2 - As Propostas Comerciais deverão ser cadastradas, através do sítio www.comprasnet.go.gov.br 
(Goiás), no período compreendido entre as 09h00min e 10h00min do dia 02 de maio de 2017. 

3.3 - A 1ª etapa da fase competitiva (lances) terá início no dia 02 de maio de 2017 às 10h00min e 
terá duração de 10 (dez) minutos. 

3.4 - A 2ª etapa da fase competitiva (lances) terá início no dia 02 de maio de 2017 às 10h10min e 
será encerrada com o fechamento aleatório. 

3.4.1. A cada 10 (dez) minutos o sistema iniciará automaticamente o encerramento dos itens/lotes, 
sendo um a um na ordem definida no Edital. 

3.5 - 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(a) Pregoeiro(a) em contrário. 

3.6 - Todas as referências de tempo contidas neste Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública 
Eletrônica observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas do 
Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Poderão participar da presente licitação para os Lotes 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 todos quantos 
militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e estiverem devidamente 
credenciados/homologados perante o sistema www.comprasnet.go.gov.br (Goiás). 

4.2 - Poderão participar da presente licitação para o Lote 02, exclusivamente, as empresas 
enquadradas na condição de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos 
termos do Art. 7º da Lei Estadual n. 17.928, de 27 de dezembro de 2012, que militem no ramo 
pertinente ao objeto desta licitação, e estiverem devidamente credenciadas/homologadas perante o 
sistema www.comprasnet.go.gov.br (Goiás). 

4.2.1 – A participação em licitação com cota expressamente reservada às Microempresas (ME) e 
às Empresas de Pequeno Porte (EPP), por licitante que não se enquadra na definição legal 
reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de 
penalidade de impedimento de licitar e contratar com o ESTADO DE GOIÁS, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, nos termos do item 6, alínea “b”, 
do Ofício Circular n. 04/2012 da Controladoria Geral do Estado de Goiás. 

4.3 – As licitantes deverão acessar diariamente o site indicado no item 3.1 a fim de tomar ciência acerca 
de comunicados com referência a eventuais alterações. 

4.4 – O acesso ao credenciamento se dará somente às licitantes com cadastro “homologado” ou na 
condição de “credenciado” junto ao CADFOR Cadastro de Fornecedores gerenciado pelo Núcleo de 
Suprimentos, Logística e Frotas – NUSLF/SEGPLAN. 

4.4.1 – Em caso da licitante pretender utilizar-se de outros cadastros que atendam a legislação 
pertinente para participar do Pregão Eletrônico, efetuará seu credenciamento de forma simplificada junto 
ao CADFOR, caso que ficará dispensado de apresentar toda a documentação abrangida pelo referido 
cadastro, mediante a apresentação do mesmo ao CADFOR e terá registrado apenas a condição de 
“credenciado”. 

4.4.1.1 – Nos casos onde a empresa vencedora estiver com o cadastro junto ao CADFOR apenas 
na condição de “credenciado”, deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o 
encerramento da fase de lances do Pregão, providenciar seu cadastro completo e se encontrar na 
condição de “homologado” para a emissão do CRC (Certificado de Registro Cadastral), além de 
apresentar toda a documentação exigida e atualizada, para consequentemente prover a decisão 
de homologação do certame, sob pena de desclassificação da empresa vencedora. 

4.5 - A participação neste Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação de senha privativa da 
licitante e subsequente encaminhamento de proposta de preços em data e horário previstos neste Edital, 
exclusivamente por meio eletrônico. 
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4.6 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem 
aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
Estadual. E ainda aqueles que não estiverem com o cadastro “homologado” ou “credenciado” no 
CADFOR Cadastro de Fornecedores gerenciado pelo Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas – 
NUSLF/SEGPLAN. 

4.7 - A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

4.8 - Como requisito para participação neste Pregão, a licitante com cadastro “homologado” ou 
“credenciado” deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico www.comprasnet.go.gov.br 
(Goiás), o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

4.8.1 – O Sistema do Comprasnet/GO poderá restringir a participação de empresas que não estão 
enquadradas como Microempresas – ME e/ou Empresas de Pequeno Porte – EPP nos Lotes 01 e 
02. 

4.9 – Havendo participação de empresas que não sejam Microempresa – ME ou Empresas de 
Pequeno Porte – EPP no Lote 02, estas serão sumariamente DESCLASSIFICADAS. 

 

5 - DO CREDENCIAMENTO 

5.1 – A participação no presente Pregão Eletrônico estará aberta somente às licitantes com cadastro 
“homologado” ou “credenciado” no CADFOR Cadastro de Fornecedores gerenciado pelo Núcleo de 
Suprimentos, Logística e Frotas – NUSLF/SEGPLAN. 

5.1.1 – Os interessados que não estiverem com o cadastro “homologado” ou “credenciado” no CADFOR 
do NUSLF/SEGPLAN, deverá providenciar o mesmo pelo site www.comprasnet.go.gov.br (Goiás), opção 
“login do FORNECEDOR”, conforme instruções nele contidas. 

5.1.2 – O credenciamento na licitação implica o uso de login e senha eletrônica de acesso ao Sistema, 
validada quando da “homologação” ou “credenciamento” do cadastro do fornecedor.  

5.1.3 – A homologação do cadastro do fornecedor só será definitiva após o envio da documentação 
original da licitante ao CADFOR.  

5.1.3.1 – Para cadastramento, renovação cadastral e regularização, o interessado deverá atender 
todas as condições estabelecidas no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data 
prevista para recebimento das propostas. Não havendo pendências documentais, o CADFOR 
emitirá o CRC no prazo de até 04 (quatro) dias úteis consecutivos, contados do recebimento da 
documentação completa excluindo-se o dia de entrega e vencendo os prazos apenas nos dias em 
que houver expediente regular e integral na Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento 
(SEGPLAN-GO).   

5.1.3.2 – Em caso da licitante pretender utilizar-se de outros cadastros que atendam a legislação 
pertinente para participar deste Pregão Eletrônico, efetuará seu credenciamento de forma 
simplificada junto ao CADFOR, caso em que ficará dispensado de apresentar toda a 
documentação abrangida pelo referido cadastro, mediante a apresentação do mesmo ao CADFOR 
e terá registrado apenas a condição de “credenciado”. (Conforme a Instrução Normativa 
004/2011-GS). 

5.1.4 – A simples inscrição do pré-cadastro no Sistema Comprasnet/GO, não dará direito à licitante de 
credenciar-se para participar deste Pregão Eletrônico, face que sua senha ficará bloqueada. 

5.1.5 – O desbloqueio do login e senha do fornecedor serão realizados após a “homologação” ou 
“credenciamento” do cadastro da licitante.  

5.2 - O credenciamento da licitante dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha 
pessoal e intransferível, cujo uso é de responsabilidade exclusiva da licitante, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou à 
SEGPLAN-GO, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 

5.3 - O credenciamento da licitante junto ao Sistema Eletrônico implica a responsabilidade legal pelos 
atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao 
Pregão Eletrônico, sob pena da aplicação das sanções previstas no item 19, 20 e 21 do presente Edital. 
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6 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

6.1 - As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.comprasnet.go.gov.br 
(Goiás) na data e nas formalidades indicadas neste Edital e seus Anexos, após o preenchimento 
do formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do Sistema de que tem pleno 
conhecimento e que atende às exigências de habilitação e demais condições da proposta comercial 
previstas no Edital e seus Anexos. 

6.2 - Todas as condições estabelecidas para os itens/lotes, pelo Edital e seus Anexos, serão 
tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial. 

6.3 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o 
destino, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da vencedora. 

6.4 – A(s) proposta(s) encaminhada(s) pela(s) vencedora(s) deverá(ao) conter obrigatoriamente a 
marca e modelo do objeto ofertado, sendo desclassificada(s) a(s) proposta(s) em desacordo. 

6.5 - Sempre que a descrição mínima do bem utilizar a terminologia “aproximada” ou 
“aproximadamente", a medida do objeto ofertado deverá estar compreendida no intervalo de 5% (cinco 
por cento) acima e 5% (cinco por cento) abaixo da medida especificada. 

6.6 - 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.  

6.6.1 - Ao final da sessão do Pregão, a empresa estabelecida no Estado de Goiás que venha a ser 
vencedora do certame, nos termos do inciso XCI do artigo 6º do Anexo IX do Regulamento do 
Código Tributário do Estado 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), deverá apresentar proposta na forma do ANEXO II, o 
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. 

6.6.2 – 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) vencedoras(s) do Pregão, 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 de Segurança Pública e Administração 
Penitenciária e os seus respectivos Órgãos não são contribuintes deste tributo.     

6.6.3 – O disposto nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 não se aplicam às licitantes optantes do Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresa de 
Pequeno Porte – Simples Nacional.  

 

7 - DA SESSÃO DO PREGÃO 

7.1 – Concluída a fase de credenciamento será iniciada a sessão pública do Pregão Eletrônico, no 
horário previsto neste Edital, durante a qual os fornecedores registrarão suas propostas, sendo aceita 
somente uma proposta por item/lote para cada fornecedor.  

 

8 - DOS LANCES 

8.1 – Após o término do prazo estipulado para a fase de registro de propostas, o Sistema iniciará a fase 
competitiva, durante a qual as licitantes que registraram propostas poderão ofertar lances através do 
Sistema Eletrônico, observando o horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos. 

8.1.1 – Em razão do entendimento da Procuradoria Geral do Estado, através de seu Despacho 
“AG” n. 001203/2013, para as empresas estabelecidas no estado de Goiás, que forem isentas do 
ICMS e 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 6.6.1, 6.6.2 e 6.6.3), os lances já deverão ser ofertados desonerados do ICMS. 

8.2 - Durante o transcurso da sessão pública eletrônica serão divulgadas, em tempo real, todas as 
mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário do menor lance registrado apresentado 
pelas licitantes, vedada a identificação do fornecedor. 
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8.3 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance ofertado 
pela própria licitante que tenha sido anteriormente registrado no sistema. 

8.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.5 - Caso o proponente não realize lances, permanecerá o valor da proposta eletrônica apresentada 
para efeito da classificação final. 

8.6 - No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
Sistema Eletrônico permanecerá acessível às licitantes para a recepção dos lances. O(A) Pregoeiro(a), 
quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.6.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será 
suspensa e terá reinício somente após publicação no Diário Oficial de Goiás. 

8.7 - O encerramento ocorrerá da seguinte forma, a fase de lances terá duas etapas: 

8.7.1 - A 1ª etapa, com tempo de duração de 10 (dez) minutos, que será encerrada mediante aviso 
de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema às licitantes.  

8.7.2 - A 2ª etapa transcorrerá com a abertura de prazo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, 
determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 

8.8 - O(A) Pregoeiro(a) sempre poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 
preço melhor. 

 

9 - DO JULGAMENTO 

9.1 - O objeto requisitado para esta aquisição com definição no Termo de Referência (Anexo I), terá seu 
julgamento do tipo: MENOR PREÇO POR LOTE.  

9.2 - Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, 
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa 
ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação. 

9.3 - Caso não se realize lance será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor 
estimado da contratação. 

9.4 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço 
seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

9.5 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é a licitante detentora da 
melhor oferta e este deverá comprovar de imediato sua situação de regularidade, esta comprovação se 
dará mediante encaminhamento da documentação e da proposta atualizada, via fax ou e-mail, conforme 
estipulado o item 10.8.1 deste Edital, com os valores obtidos no Pregão, e deverão posteriormente ser 
encaminhados os originais da proposta, e a documentação exigida para habilitação original ou cópia 
autenticada via cartório, publicação em Órgão da imprensa oficial, ou cópia autenticada por 
servidores(as) membros da Comissão Permanente de Licitação do CBMGO, quando a Licitante optar por 
autenticar sua documentação pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. 

9.6. Para os Lotes 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 nas situações em que as propostas apresentadas 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada, considerar-se-ão ter havido empate. 

9.6.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada será convocada para apresentar 
nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão; 

b) sendo apresentada, por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nova proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

c) não sendo apresentada nova proposta pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma 
da alínea “b”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação do 
subitem 9.6, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

d) na hipótese da não-contratação nos termo previstos no subitem 9.6, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
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e) o disposto no subitem 9.6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

9.6.2. Para os Lotes 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, no caso de igualdade dos valores 
apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontre em situação 
de empate, será realizado sorteio pelo sistema eletrônico entre elas para que se identifique aquela 
que poderá exercer o direito de preferência previsto na alínea “a” do subitem acima. 

9.7 - Se a oferta não for aceita ou se a licitante desatender as exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora. 

9.8 - Da sessão, o Sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no site 
www.comprasnet.go.gov.br (Goiás).  

 

10 - DOCUMENTAÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

10.1 - A licitante vencedora deverá enviar, nos moldes do item 10.9 e nas conformidades exigidas neste 
certame, a seguinte documentação: 

I. CRC - Certificado de Registro Cadastral expedido pelo CADFOR do Núcleo de Suprimentos, 
Logística e Frotas – NUSLF/SEGPLAN, atualizado, em vigência e com o status REGULAR ou 
IRREGULAR. 

10.1.1 - Na data da abertura do procedimento de licitação os documentos dos itens 10.2, 10.3, 10.4 e 
10.5.2 (conforme art. 4º da Instrução Normativa 004/2011-GS), que comprovarem suas regularidades 
e/ou que estiverem com suas datas em vigor no CADFOR da NUSLF, estarão dispensados de 
apresentação pelas licitantes. 

10.1.2 - O CRC, emitido pelo CADFOR, poderá ser impresso pelo(a) pregoeiro(a) para averiguação da 
sua conformidade com as exigências do edital e caso ele apresente “status irregular” será assegurado à 
licitante o direito de apresentar a documentação atualizada e regular.  

 

10.2 - PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE JURÍDICA  

10.2.1 - Cédula de Identidade.  

10.2.2 - Registro Comercial, no caso de Empresa Individual. 

10.2.3 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, 
em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de 
documentos de eleição de seus administradores. 

10.2.4 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 

10.2.5 - 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. 

 

10.3 - PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

10.3.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

10.3.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo 
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 

10.3.3 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal. 

10.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, por meio da 
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União. 

10.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, se 
sediado/domiciliado em outra unidade da federação, e do Estado de Goiás. 

10.3.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante. 
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10.3.7 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. 

Obs.: Caso a participação no certame se dê através da matriz, com possibilidade de que a 
execução contratual se dê por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal deverá ser de 
ambas, dispensando-a quando, pela própria natureza das certidões, forem emitidas somente em 
nome da matriz (deliberação da Procuradoria-Geral do Estado através de seu Despacho “AG” n. 
001930/2008). 

 

10.4 – PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

10.4.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca 
da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física. 

10.4.2 - 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 a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 
encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. Considerar-se-á detentora 
de boa situação financeira a empresa de cujo Balanço ou Demonstrativo Contábil do último exercício 
social possam extrair elementos que comprovem o valor igual ou superior a 1 (um); 

a) Apresentar a comprovação do Índice de Liquidez Geral apurado no Balanço apresentado pela 
proponente, extraindo os seguintes elementos: I) Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 
1,00 (um inteiro), onde ILC=AC/PC sendo que AC corresponde ao Ativo Circulante e PC corresponde a 
Passivo Circulante e II) Índice de Liquidez Geral (ILG), igual ou superior a 1,00 (um inteiro), onde 
ILG=AC+RLP/ET sendo que AC corresponde ao Ativo Circulante, RLP corresponde a Realizável a Longo 
Prazo, ET corresponde a Exigível Total. 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente publicadas 
na imprensa oficial, quando se tratar de sociedades por ações, acompanhado do índice da aferição 
financeira exigido na alínea “a” deste subitem; 

i. A empresa que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos índices citados na alínea 
“a” do subitem 10.4.2, quando de sua habilitação, deverá comprovar capital mínimo ou patrimônio 
líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor estimado, através de Balanço 
Patrimonial integralizado – do último ano base exigido em Lei. 

ii. Nos casos em que a comprovação de qualificação econômico-financeira seja por meio de 
capital social ou patrimônio líquido mínimo, poderá ser requisitado, a qualquer momento, 
relação dos compromissos assumidos pelas licitantes, que importem diminuição de sua 
capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, nos termo do § 4º do artigo 
31 da LLC. 

iii. Obs.: Na habilitação em licitações referentes a fornecimento de bens para pronta entrega 
ou locação de materiais, não será exigida de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a 
apresentação de Balanço Patrimonial do último exercício social, conforme determina o 
Decreto Estadual nº 7.804, de 20 de fevereiro de 2013. 

 

10.5 – PARA COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E NÃO EMPREGO DE 
MENOR, a seguinte documentação: 
 
10.5.1 - Declaração elaborada e subscrita pelo representante legal da proponente de que a empresa não 
se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar 
ou contratar com a Administração Estadual, conforme modelo a seguir: 

 
Pregão Eletrônico n. 002/2017 

Processo n. 2016.0001.1000.952 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
A empresa____________________________________, CNPJ nº ______________, declara, sob as 
penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
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____________________ 

Data e local 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do Diretor ou Representante Legal. 

 

 

10.5.2 – Declaração elaborada e subscrita pelo representante legal da proponente de que a empresa 
não emprega menor, conforme modelo a seguir: 

 
Pregão Eletrônico n. 002/2017 

Processo n. 2016.0001.1000.952 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS 
 
 
A empresa____________________________________, CNPJ nº ______________, declara, sob as 
penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do art. 7º 
da Constituição Federal de 1988 (Lei 9.854/99).  
 

____________________ 
Data e local 

 

___________________________________________________ 
Assinatura do Diretor ou Representante Legal. 

 

 
 
10.6 – PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
10.6.1 - ATESTADO OU CERTIDÃO expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprove já haver a licitante, realizado fornecimento/ prestação de serviço pertinente ao 
objeto desta licitação ao órgão declarante. O referido documento deverá, necessariamente, conter 
os dados de identificação da pessoa jurídica emitente, tais como nome completo, CNPJ, 
telefone(s), e-mail(s) e endereço(s). 
 
10.6.2. Para verificar a adequação técnica dos itens ofertados às especificações mínimas, também será 
exigida a entrega dos documentos constantes do item 7 do Anexo I – Termo de Referência. Também, 
conforme o item 3.3 do referido Anexo I, poderá ser solicitada amostras de cada produto/equipamento 
descrito na proposta a serem apresentados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do 
encerramento da sessão com a convocação do detentor da melhor proposta de cada lote para o 
cumprimento do item 10.9 deste Edital. 
 

10.7. PARA COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, a seguinte documentação: 

10.7.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a 
regularização da documentação, contados do momento em que a licitante for declarada a 
vencedora do certame, observando-se, quanto ao mais, as demais disposições contidas no art. 
5º da Lei Estadual n. 17.928/2012. 

2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.  
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10.7.2. Para fins do disposto no item 10.7, 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 federal n. 123, de 14 de 
dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, devendo ser apresentado juntamente com a 
documentação de habilitação: 

I – Certidão que ateste o enquadramento, expedida pela Junta Comercial ou, alternativamente, 
documento gerado pela Receita Federal (via internet), podendo ser confrontado com as peças 
contábeis apresentadas ao certame licitatório;  

II – Declaração elaborada e subscrita pelo representante legal da proponente que ateste a 
aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 
Complementar n. 123/06, conforme modelo a seguir: 

 
Pregão Eletrônico n. 002/2017 

Processo n. 2016.0001.1000.952 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
A empresa____________________________________, CNPJ nº ______________, declara, sob as 
penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, estando apta para usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/06. 
 

____________________ 
Data e local 

 
___________________________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal. 
 

 
10.8. Todos os documentos deverão estar com prazo vigente, e para as certidões que não mencionarem 
prazo de validade, considerará o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua expedição. 

10.9. A Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação exigidos neste Edital deverão estar 
atualizados na data da sessão pública, devendo ser encaminhados pela licitante detentora da 
melhor oferta, via e-mail (cbmgo.comprascal@gmail.com) ou fax, no prazo máximo de 04 (quatro) 
horas, após finalização da fase de lances e suspensão da sessão do pregão pelo(a) pregoeiro(a). 
Posteriormente, os mesmos deverão ser remetidos ao Departamento de Compras e Licitações – 
do CBMGO, situado à Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim, Goiânia, 
Goiás, CEP 74.425-535, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a finalização da fase de 
lances e suspensão da sessão do pregão pelo(a) pregoeiro(a). A remessa da Proposta Comercial 
e dos Documentos de Habilitação deverá ser feita em 02 (dois) envelopes separados, fechados e 
indevassáveis, contendo na parte externa os seguintes dizeres: 

Envelope n. 1 – “PROPOSTA COMERCIAL” 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 002/2017 – CBMGO 
PROCESSO N. 201600011000952 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS 
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO - CAL 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL 
(RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE E E-MAIL DA LICITANTE) 
 
Envelope n. 2 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 002/2017 – CBMGO 
PROCESSO N. 201600011000952 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS 
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO - CAL 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL 
(RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE E E-MAIL DA LICITANTE) 
 

10.9.1. Os prazos de envio deverão ser respeitados, sob pena de desclassificação e inabilitação da 
empresa vencedora, sendo, inclusive, condição indispensável para a contratação. 
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10.9.2. Nos casos em que a licitante for filial, poderão ser apresentados os seguintes 
documentos da matriz em detrimento dos documentos da filial, desde que aquela (matriz) 
centralize o recolhimento dos tributos: 

 Balanço Patrimonial (CNPJ da Matriz);  

 Certidão Negativa de Falência/Concordata (CNPJ da Matriz); 

 E demais casos em que estejam expressos no próprio documento/certidão ou previstos em Lei.   
 
 
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. Declarada a vencedora, no dia e horário comunicado através do chat, qualquer licitante poderá 
manifestar motivadamente, no prazo de até 10 (dez) minutos, em campo próprio do sistema, sua 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de 
recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões 
em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do 
recorrente. 

11.1.1. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade competente para apreciá-
los serão realizados pelo(a) pregoeiro(a) no prazo de até 03 (três) dias úteis, podendo este prazo ser 
dilatado até o dobro, por motivo justo. O encaminhamento à autoridade superior se dará apenas se o(a) 
pregoeiro(a), justificadamente, não reformar sua decisão. A autoridade competente terá o prazo de até 
03 (três) dias úteis para decidir o recurso, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por motivo 
justo, devidamente comprovado.  

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos 
do item 11.1, importará na decadência desse direito, ficando o(a) pregoeiro(a) autorizado a adjudicar o 
objeto à licitante declarada vencedora. 

11.3. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

11.4. No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

11.5. Não serão conhecidos os recursos e as contrarrazões interpostos após os respectivos 
prazos legais, bem como os que forem enviados pelo chat, por fax, correios ou entregues 
pessoalmente. As peças recursais deverão ser encaminhadas por meio eletrônico, através do site 
www.comprasnet.go.gov.br (Goiás). 

11.6. Os recursos impetrados exclusivamente para postergar e preterir o normal andamento desta 
licitação e ainda aqueles sem respaldo ou fundamentação legal, serão sumariamente indeferidos na 
própria sessão, pelo(a) pregoeiro(a) que externará através do Chat, as causas de sua inadmissividade.  

11.7. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 
que a licitante pretende que sejam revistos pelo(a) Pregoeiro(a). 

 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1 - Inexistindo manifestações recursais, decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o(a) Pregoeiro(a) fará a adjudicação do objeto à licitante vencedora e a autoridade 
superior homologará a licitação, sendo o adjudicatário convocado para assinar a Ata (conforme Anexo 
III) no prazo constante no item 13.2 do Edital. 

 

13 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

13.1 - 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. 
 
13.2 - 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, no prazo de 03 
(três) dias úteis a contar da convocação, assinar a Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos 
os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso nas condições estabelecidas neste Edital.  
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13.2.1 - 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.  
 
13.3 - 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. 
 
13.3.1 - 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. 
 

14 – DOS PREÇOS REGISTRADOS 

14.1 - Será registrado o preço da licitante vencedora conforme ordem de classificação, observando-se o 
seguinte: 

a) Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor serão divulgados no Diário Oficial do 
Estado e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

b) 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 a indicação do 
fornecedor e respectivos preços a serem praticados. 

c) 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. 

d) Além do preço do primeiro colocado, serão registrados na Ata de Registro de Preços os nomes do 
segundo e terceiro colocados para fins de cumprimento da hipótese prevista na alínea anterior. 

14.2 - 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. 

 

15 – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1 - 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. 

15.2 - 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. 

15.3 - 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 à 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 igual oportunidade de negociação. 

15.4 - 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: 

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 igual oportunidade de negociação. 

15.5 - 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. 
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16 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

16.1 - 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) estiverem presentes razões de interesse público, devidamente justificadas; 

e) por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de 
substancial alteração das condições do mercado. 

16.2 - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas no item 16.1, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 

16.3 - 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. 

16.4 - A Ata de Registro de Preço decorrente dessa licitação será cancelada automaticamente: 

a) por decurso de prazo de vigência; 

b) quando não restarem fornecedores registrados. 

 

17 - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1 - 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 
a vantagem. 

17.2 - 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. 

17.3 - 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. 

17.4 - A liberação de adesão à Ata 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. 

17.5 - A liberação de adesão à Ata de Registro de Preço resultante de licitações promovida 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. 

17.6 - 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. 

 

18 - DO PAGAMENTO 

18.1 - O pagamento será efetuado ao fornecedor através do setor competente do Órgão requisitante, 
conforme item 22.6 deste Edital, a contar da data de recebimento definitivo do produto, aprovado os 
termos das Notas Fiscais, acompanhado dos documentos fiscais e após a liquidação da(s) Nota(s) 
Fiscal(is). 

18.2 – O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente do favorecido, 
exclusivamente, em Instituição Bancária contratada para centralizar a movimentação financeira 
do Poder Executivo Estadual (Caixa Econômica Federal), em atenção ao disposto no art. 4º da Lei 
Estadual n. 18.364, de 10 de janeiro de 2014. 

18.3 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária estabelecida no 
item 23 do Edital.  
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19 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
19.1 - 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. 
 

20 - DAS PENALIDADES 
 
20.1 - Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos compromissos 
acordados poderão ser aplicadas, a critério da autoridade competente, as seguintes penalidades: 
 
a) 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; 
 
b) 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: 
  

I – 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; 
II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento não realizado; 
III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia 
subsequente ao trigésimo. 

 
c) Advertência; 
 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 
 
e) 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; 
 
f) As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea 
“b”. 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. 
 
 
21 - DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

21.1 - As sanções de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderão ser também aplicadas àqueles que: 

21.2 - Retardarem a execução do Pregão; 

21.3 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração; 

21.4 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.  

 

22 - DOS PRAZOS 

22.1 – A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do 
recebimento da nota de empenho pela Contratada, conforme o item 6.1 do Termo de Referência (Anexo 
I) do Edital. 
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22.2 - Os objetos deverão ser entregues conforme condições contidas no item 6 do Termo de 
Referência (Anexo I) do Edital. 

22.3 – Os objetos da presente licitação serão recebidos provisoriamente mediante recibo, no 
prazo de 02 (dois) dias, para efeito de posterior verificação da conformidade do material entregue, de 
acordo com a especificação constante do Termo de Referência (Anexo I) e a proposta da empresa 
vencedora. 

22.4 – O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir 
da data do recebimento provisório, após verificação da qualidade (adequação às especificações 
técnicas, constantes do Anexo I), da quantidade e da garantia do material, e após o aceite, a Nota Fiscal 
será atestada e remetida para pagamento. 

22.4.1 – Caso o objeto apresente defeito de fabricação ou quaisquer defeitos que impossibilitem seu uso, 
o mesmo deverá ser substituído, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias corridos, a partir da data da 
comunicação feita pelo Comando de Apoio Logístico – CAL. 

22.5 – O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, a contar da data marcada para a 
sessão pública eletrônica do Pregão. 

22.6 - Prazo de pagamento: até 30 (trinta) dias, contados da data de liquidação da(s) nota(s) fiscal(ais) 
faturada(s), após o recebimento definitivo do produto, aprovado os termos das Notas Fiscais, 
acompanhado dos documentos fiscais. 

 

23 - OS RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DO OBJETO SÃO CLASSIFICADOS DA 
SEGUINTE FORMA: 

23.1 - 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. 
  

24 – DAS OBRIGAÇÕES 

24.1 – DA EMPRESA VENCEDORA 

24.1.1 – 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. 

24.1.2 – 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. 

 

24.2 – DO CONTRATANTE 

24.2.1 – O Corpo de Bombeiros deverá disponibilizar local adequado para o recebimento do produto. 

24.2.2 – O Corpo de Bombeiros fiscalizará e inspecionará os produtos, podendo rejeitá-los, quando estes 
não atenderem ao definido. 

24.2.3 - 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 pelo CBMGO. 

24.2.4 - 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 
orientá-lo em todos os casos omissos, se ocorrer, desde que dentro das condições estabelecidas na 
aquisição. 

 

25 – DA CONVOCAÇÃO DA VENCEDORA 

25.1 – A adjudicatária deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação no 
momento da assinatura do instrumento contratual ou firmar outro documento equivalente. 

25.1.1 - Caso a adjudicatária não apresente situação regular no ato do Recebimento da Nota de 
Empenho/Assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão 
convocados as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação. 
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26 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1 - Este Edital e seus Anexos deverão ser lidos e interpretados na íntegra. Após o registro da 
proposta no Sistema, não serão aceitas alegações de desconhecimento. 

26.2 - É facultado ao(à) 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. 

26.3 - 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. 

26.4 – 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 
comprometa a lisura da licitação, sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 

26.5 - Caberá à empresa credenciada acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão. 

26.6 - Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
ato convocatório em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão 
pública do Pregão. 

26.6.1 - 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 com o(a) Pregoeiro(a) ou algum membro da Equipe de Apoio. 

26.6.2 - Os atos de impugnação do certame serão formulados por escrito e deverão ser 
protocolados no DECOL - Departamento de Especificações, Compras e Licitações do CBMGO, no 
endereço do rodapé, e deverá ainda, estar acompanhado do Estatuto Social da empresa, quando 
o sócio ou proprietário for o portador do ato protocolar, e de 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. 

26.6.3 - Caberá ao(à) Pregoeiro(a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

26.6.4 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 

26.7 - 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. 

26.8 – 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. 

26.9 – A critério do CBMGO, o quantitativo poderá sofrer acréscimo ou supressão de 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. 

26.10 – 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. 

26.11 – 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 do CBMGO, pelo 
telefone (62) 3201-6386. 

26.12 – Maiores informações sobre as especificações dos objetos licitados poderão ser obtidas 
com o 1º Ten. Frederico Magalhães GUERRA – Chefe do Departamento de Especificações e 
Orçamentos – DECOR, pelo telefone (62) 3201-6387, em horário de expediente do CBMGO. 

 

27 – DO FORO 
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27.1 - 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. 

 

28 - INTEGRA O PRESENTE EDITAL: 

28.1 - Anexo I - Termo de Referência. 

28.2 - Anexo II - Modelo de Proposta. 

28.3 - Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 

 

Departamento de Compras e Licitações, Goiânia-Go, aos XX dias do mês de XXXX de 2017. 

 

 

Márcio Ferreira Magalhães – 2º TEN QOC 
Pregoeiro/CBMGO 



 

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

DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA N. 080/2016 - FUNEBOM 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL  

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE INCÊNDIO FLORESTAL. 

1. DO OBJETO 

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

materiais para o combate a incêndio florestal, utilizados pelo CBMGO, mediante exigências, 
especificações e condições estabelecidas abaixo. 

2.  JUSTIFICATIVA 

 
Objetivando atender as premissas do Comando Geral do CBMGO, conforme consta do 

Planejamento Estratégico 2012-2022, quanto às ações a serem desenvolvidas durante o ano de 2017. 
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 combater o incêndio Florestal em todo o 
Estado permitindo ao bombeiro militar o suporte necessário para execução do trabalho. 

O presente termo destina-se a aquisição de materiais de Combate a Incêndio Florestais, bem como 
equipamentos de proteção individual, conforme levantamento feito na planilha de Relação para 
Montagem de KITS Complementares – Combate Incêndio Florestal e Ofício n. 024/2016 – CODEC. 

O investimento em tecnologia, representado pela aquisição de equipamentos que visam a melhor 
execução dos trabalhos de Combate Incêndio Florestal, com especificações técnicas de última 
geração, proporcionará um elevado grau de valorização do profissional bombeiro militar, sendo um 
ponto vital para o CBMGO, e garantia de satisfação da população pelo serviço prestado.  

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. 

 
3. 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 LOTE, conforme Pregão Eletrônico SRP n. 002/2017. 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS 

(Valor máximo autorizado pelo Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas – NUSLF/SEGPLAN) 

LOTE 01 

3.3.90.30.21 - Material Proteção e Segurança 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD. 
MÉDIA 
Vl. Unit. 

MÉDIA 
Vl. Total 

1 Apito Unid. 1000 R$ 50,88 R$ 50.880,00 

2 Barraca Unid. 200 R$ 177,07 R$ 35.414,00 

3 Bússola c/ ponto luminoso Unid. 500 R$ 66,42 R$ 33.210,00 

4 Cantil Unid. 1000 R$ 56,77 R$ 56.770,00 

5 Isolante Térmico - EVA Unid. 200 R$ 47,44 R$ 9.488,00 

6 Rede de descanso em nylon com bolsa de transporte Unid. 200 R$ 373,82 R$ 74.764,00 

7 Saco de dormir Unid. 300 R$ 336,95 R$ 101.085,00 

8 Vasilhame e talheres para alimentação Kit 100 R$ 101,00 R$ 10.100,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 371.711,00 

 

LOTE 02 
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3.3.90.30.08 - Ferramentas 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD. 
MÉDIA 
Vl. Unit. 

MÉDIA 
Vl. Total 

1 Enxadão Unid. 200 R$ 50,82 R$ 10.164,00 

2 Enxada com cabo Unid. 400 R$ 41,28 R$ 16.512,00 

3 Facão 14" com bainha Unid. 600 R$ 50,00 R$ 30.000,00 

4 Foice com cabo Unid. 200 R$ 39,67 R$ 7.934,00 

5 Gadanho com cabo em madeira Unid. 400 R$ 54,00 R$ 21.600,00 

6 Lima Chata com cabo Unid. 300 R$ 40,85 R$ 12.255,00 

7 Machado Unid. 300 R$ 51,89 R$ 15.567,00 

8 Pá de bico com cabo de madeira Unid. 200 R$ 50,80 R$ 10.160,00 

9 Pá quadrada com cabo em madeira Unid. 200 R$ 61,67 R$ 12.334,00 

10 Picareta com cabo em madeira Unid. 200 R$ 56,67 R$ 11.334,00 

11 Rastelo Unid. 400 R$ 26,67 R$ 10.668,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 158.528,00 

  

LOTE 03 

3.3.90.30.21 - Material de Proteção e Segurança 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD. 
MÉDIA Vl. 

Unit. 
MÉDIA Vl. Total 

1 Balaclava Unid. 1000 R$ 128,88 R$ 128.880,00 

2 Luva de vaqueta Pares 1000 R$ 29,72 R$ 29.720,00 

3 Óculos de proteção operacional Unid. 1000 R$ 38,67 R$ 38.670,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ 197.270,00 

  

LOTE 04 

4.4.90.52.04 – Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD. 
MÉDIA 

Vlr. Unit. 
MÉDIA 

Vlr. Total 

1 GPS Portátil Unid. 100 R$ 3.468,73 R$ 346.873,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$ 346.873,00 

  

LOTE 05 

4.4.90.52.16 – Maquinas e Equipamentos para Agricultura 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD. 
MÉDIA 
Vl. Unit. 

MÉDIA 
Vl. Total 

1 Soprador Portátil Unid. 50 R$ 2.514,00 R$ 125.716,50 

VALOR TOTAL DO LOTE 05 R$ 125.716,50 

  

LOTE 06 

3.3.90.30.21 - Material de Proteção e Segurança 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD. 
MÉDIA 
Vl. Unit. 

MÉDIA 
Vl. Total 

1 Capacete de combate a incêndio florestal Unid. 500 R$ 1.796,89 R$ 898.445,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 06 R$ 898.445,00 

 

LOTE 07 

4.4.90.52.22 – Máquinas, utensílios e equipamentos diversos 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD. MÉDIA MÉDIA 
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Vl. Unit. Vl. Total 

1 Lampião elétrico Unid. 500 R$ 160,57 R$ 80.285,00 

2 Lanterna de Cabeça Unid. 1000 R$ 230,00 R$ 230.000,00 

3 Lanterna de LED recarregável Unid. 500 R$ 1.229,33 R$ 614.665,00 

4 Lanterna portátil de cena Unid. 100 R$ 4.660,00 R$ 466.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 07 R$ 1.390.950,00 

 

LOTE 08 

3.3.90.30.21 - Material de Proteção e Segurança 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD. 
MÉDIA 
Vl. Unit. 

MÉDIA 
Vl. Total 

1 Cinto N.A vermelho Unid. 1000 R$ 40,00 R$ 40.000,00 

2 Mochila com reservatório de hidratação Unid. 1000 R$ 413,33 R$ 413.330,00 

3 Mochila para transporte de materiais Unid. 400 R$ 470,09 R$ 188.036,00 

4 Suspensório vermelho Unid. 500 R$ 39,19 R$ 19.595,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 08 R$ 660.961,00 

 

LOTE 09 

3.3.90.30.21 - Material de Proteção e Segurança 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD. 
MÉDIA 

Vlr. Unit. 
MÉDIA 

Vlr. Total 

1 Mochila costal flexível Unid. 400 R$ 691,99 R$ 276.796,00 

2 Queimador pinga-fogo Unid. 200 R$ 548,30 R$ 109.660,00 

3 Rastelo para Incêndio Florestal Unid. 200 R$ 630,47 R$ 126.094,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 09 R$ 512.550,00 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 4.663.004,50 

 
3.1. Especificações detalhadas: 

 

LOTE 01 

ITEM PRODUTO UND DESCRIÇÃO 

01 Apito  Unid. 

Apito em corpo plástico, sem esfera, na cor preta. O equipamento 
deverá produzir a 20 (vinte) metros de distância, um ruído de no mínimo 
4,0 KHZ. Também a 20 (vinte) metros de distância, o equipamento deve 
produzir um ruído de no mínimo 95 Db a favor do vento (4 nós) e 
mínimo de 85 Db contra o vento ( 4 nós ). Deverá acompanhar o apito, 
o certificado de avaliação do equipamento emitido por empresa 
cadastrada no INMETRO, bem como um cordão na cor vermelha 
confeccionado em polietileno tendo o comprimento mínimo de 80 cm e 
espessura de 4 mm devendo ainda apresentar as extremidades unidas 
através de costura e uma argola metálica que possibilite que o apito 
fique acoplado ao cordão. 

02 Barraca  Unid. 

Barraca individual tipo iglu, na cor vermelha, para 1 e/ou 2 pessoas, de 
abertura frontal com zíper, com sobreteto e paredes de poliéster 
impermeável com resistência mínima a 600mm de coluna d’água, com 
tela mosquiteiro de alta densidade extra-fina, com visão dificultada de 
fora pra dentro, sistema de ventilação na porta e no teto, costuras com 
reforço duplo com linhas resistentes e impermeabilizantes, piso em 
polietileno de alta densidade e antifúngico. A estrutura das varetas deve 
ser de fibra de vidro composto interligadas por elástico interno. Peso de 
até 2 (dois)Kg . Dimensões entre 1,35m a 1,45 de largura (medida da 
frente), 1,87m a 2,05m de profundidade (da frente ao fundo da barraca) 
e de 1,0m a 1,15m de altura (completamente montada). Deve 
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acompanhar bolsa para transporte da mesma bem como fixadores de 
ferro para prender a estrutura de varetas ao solo. 

03 
Bússola c/ 

ponto luminoso 
Unid. 

Bússola em acrílico com limbo móvel, medidas aproximadas 11x5 cm 
(CxL), graduada em milésimos, com base transparente acrílica com 
lupa embutida características básicas: Graduada em milésimos;  
Material: acrílico transparente; Régua de 5 cm (centro) e escalímetros 
de 1:25.000 e 1:50.000 nas laterais; Dimensões aproximadas do 
produto: 11x5 cm (cxl); Balanceada para hemisfério sul; com cordão de 
pescoço. (ref.: 7dlu/silva ou similar). 

04 Cantil Unid. 

Confeccionado em material plástico não reciclado. Destinado a conter 
no mínimo (900ml) novecentos mililitros de líquido. Sua tampa deve ser 
do mesmo material que o corpo, deve vedar o líquido de forma que não 
vaze o líquido, mesmo que em condições desfavoráveis. Deve possuir 
um sistema de presilha que deve unir o corpo à tampa, contudo de 
forma que ambas as partes girem livremente.  
Deve possuir um revestimento para conservação térmica, sendo 
confeccionado nas partes externa e interna de náilon na cor vermelha e 
entre ambos uma manta térmica. Este revestimento deve envolver todo 
o cantil exceto a boca do mesmo, deve possuir sistema de fechamento 
por meio de colchete de pressão deve possuir passador em alça com 
costura dupla e/ou reforçada para fixação em cinto NA.  

05 
Isolante 

Térmico - EVA 
 

Isolante térmico em EVA com dimensões mínimas 50 cm x 180 cm x 08 
mm (preto), deverá incluir 2 (dois) elásticos fixos em seu corpo para o 
seu acondicionamento e transporte. Deverá ser atóxico. 
 

 
Figura meramente ilustrativa 

06 

Rede de 
descanso em 

nylon com 
bolsa de 

transporte 

Unid. 

1. Rede de descanso com cobertura, características: 
1.1. Cobertura Fabricada em tecido 100% Poliamida; 
1.2. Rede Fabricada em tecido 100% nylon 600 ou material de melhor 
qualidade; 
1.3. Com fitas reforçadas de polipropileno (CA 40) ou material de 
melhor qualidade; 
1.4. Argolas em metal soldado; 
1.5. Acompanha bolsa compacta para transporte; 
1.6. Resistência no mínimo a tração de 150kg; 
1.7. Tela mosquiteiro e repelente em toda a sua volta e na parte 
superior; 
1.8. Deve possuir bolso de transporte e armazenamento embutido.  
1.9. Medidas aproximadas da Rede: 

1.9.1. Comprimento de 1,88m+1,25m de punho= total de 3,13m; 
1.9.2. Largura de 0,70m; 
1.9.3. Altura de 0,47m 

1.10. Corda de sustentação super reforçada (com "alma") 
1.11. Medidas aproximadas da Cobertura: 

1.11.1. Largura de 1,40m 
1.11.2. Comprimento de 2,20m + punhos de 1,40 = 2,90m 

1.12. Cor: Vermelha ou Preta 

07 Saco de dormir Unid. 

Confeccionado com revestimento externo em poliéster super resistente, 
revestimento interno em fibra de poliéster, sendo o forro de algodão 
com tratamento antialérgico ou material de melhor qualidade, o 
fechamento deverá ser feito com zíper, abertura para o face, deverá ser 
acompanhado de saco para transporte,  deverá oferecer proteção para 
temperaturas entre 11º e 15º, considerando para temperatura de 
conforto 15° C / temperatura limite 11° C em conformidade com a 
norma europeia EN 13537. O peso do conjunto não poderá ultrapassar 
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1,5 kg. Cor preferencial Vermelha ou Preta. MEDIDAS DO SACO DE 
DORMIR: Comprimento mínimo de 2.000mm, Circunferência na parte 
mais larga 1.600mm, no mínimo. O saco de dormir deverá ser fabricado 
em conformidade com a EN 13537. 

08 
Vasilhame e 
talheres para 
alimentação 

Kit 

Marmitex em alumínio: É constituída de duas partes: superior (tampa) e 
inferior (corpo). De formato elíptico, o corpo possui uma haste que 
serve para fixar a tampa quanto fechada. Com tampa Bipartida Alça 
retrátil Sistema de fecho através de encaixe, Argola para suspensão, 
Tamanho único. Peso máximo: 380 g. Marmita de Alumínio de 
espessura mínima de 1,0mm. Diâmetro maior: 220 mm, Diâmetro 
menor: 180 mm, Altura: 55 mm. (variação de ±10% - medidas da 
Marmitex). Deverá acompanhar o Porta Marmita confeccionado em 
nylon: Talheres – Kit formado por garfo, colher e faca fabricado em 
metal, acondicionados em recipiente rígido, tipo estojo. A colher e o 
garfo são inteiriças. A pá do garfo que tem a curvatura normal dessa 
peça é provida de 4 dentes. A lâmina da faca do lado do gume da 
metade até a ponta é micro-serrilhada, sendo que, na parte do gume 
próximo a base do cabo, apresenta um desbastamento na largura do 
cabo. 

LOTE 02 

ITEM PRODUTO UND DESCRIÇÃO 

01 Enxadão Unid. 

Com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com 
comprimento aproximado de 1,30m diâmetro do olho 38 mm (variação 
máxima de 5%), em aço SAE 1045 ou aço melhor resistência, dureza 
42 a 46 RC medindo 28 cm de comprimento x 14 cm de largura 
(variação máxima de 10%). Pintura eletrostática a pó na cor preta. 

02 
Enxada com 

cabo 
Unid. 

Enxada lâmina aço SAE 1045 ou aço de melhor resistência, dureza 42 
a 46 RC, medindo 22,5 X 30,2 Cm de largura, Diâmetro do olho 38 mm, 
(variação máxima de 5%), resistente ao impacto e ao trabalho de 
remoção de terra, com cabo de madeira, pintura em verniz 
transparente, apropriada com comprimento mínimo de 1,50m. Peso 2,5 
libras. Pintura eletrostática a pó na cor preta. 

03 
Facão 14" com 

bainha 
Unid. 

Facão 14” com Bainha Facão confeccionado em aço carbono com fio 
de corte em toda a sua extensão, cabo confeccionado em polipropileno,  
Peso máximo 0,5 kg. Comprimento máximo 500mm. Acompanhado de 
bainha confeccionada em nylon, forrada em tecido sintético com trama 
rip-stop na cor preta ou vermelha, com alça na parte superior com 
abertura para passagem de cinto com 56mm de largura e, na 
extremidade inferior, tirantes com cadarço preto ou vermelho de velame 
para fixação à perna. A bainha também deve possuir fecho para 
prender o cano do facão junto a ela mesma em botão ou presilha de 
engate rápido ou por velcro reforçado. 

04 Foice com Cabo Unid. 

Instrumento curvo para ceifar, confeccionado totalmente em aço forjado 
e tratado termicamente com lâmina reta medindo 25 cm de 
comprimento, 15 cm de largura na extremidade e 4 mm de espessura 
(variação máxima de 10%), com cabo de madeira de lei torneado com 
comprimento mínimo de 100 cm e diâmetro mínimo de 35mm. 

05 
Gadanho com 

cabo em 
madeira 

Unid. 

Constituído por uma peça de ferro de formato quadrangular 
ligeiramente curva e bordas arredondadas, vazada, formando 04 
(quatro) pingentes curvos e uniformes; acoplado a um cabo de madeira 
cilíndrico de no mínimo 1,5 m de comprimento e 35 mm de diâmetro. 

06 
Lima Chata com 

cabo 
Unid. 

Lima chata 8’’ desenvolvida em aço carbono especial para enxada com 
cabo anatômico em plástico ou material de melhor qualidade. 

07 Machado Unid. 

Utilizado por bombeiros para corte de madeira pesada, forjado com 
peça única sem soldas ou emendas, temperado e revestido. Processos 
que eliminam trincas e imperfeições na lâmina estrutura em aço SAE 
1050 Tamanho do cabo: 95 a 100 cm, com pintura em verniz 
transparente;  Tamanho Machado (LxA): 20,3 x 14,2 cm ou 21,5 x 16 
cm;   Olho: 3 x 6 cm; Peso:  2,4Kg a 3 kg. 

08 
Pá de bico com 

cabo em 
Unid. 

Fabricada em aço SAE 1070 ou aço de melhor resistência, medindo 31 
cm x 25 cm, (variação máxima de 10%) com cabo de madeira 
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madeira apropriado acoplado e terminal “Y” metálico. Cabo com comprimento 
mínimo de 1,0 m e diâmetro mínimo de 38mm. 

09 
Pá quadrada 
com cabo em 

madeira 
Unid. 

Fabricada em aço SAE 1070 ou aço de melhor resistência, medindo 32 
cm x 26 cm (variação máxima de 10%), com cabo de madeira 
apropriado acoplado e terminal “Y” metálico. Cabo com comprimento 
mínimo de 1,0 m e diâmetro mínimo de 38mm. 

10 
Picareta com 

cabo em 
madeira 

Unid. 

Fabricado em aço SAE 1045 ou aço de melhor resistência, dureza 42 a 
46 RC, com uma ponta no formato diamante e na outra uma enxada, 
medindo aproximadamente 55 cm de comprimento x lâmina de 5 cm de 
largura, peso máximo de 2,5 kg, com cabo de madeira. Cabo com 
comprimento mínimo de 1,3 m e diâmetro mínimo de 38mm. 

11 Rastelo Unid. 
Produzido em aço, com no mínimo 14 dentes, com cabo de madeira de 
no mínimo 1,3 m de comprimento e diâmetro mínimo de 28mm. 

LOTE 03 

ITEM PRODUTO UND DESCRIÇÃO 

01 Balaclava  Unid. 

Capuz confeccionado em malha 100% fibra meta aramida, na cor crua, 
com no mínimo 296 gr/m² e no máximo 303 gr/m²; conforme norma 
ASTM D 3776; 100% antichama conforme norma ASTM D1230 e ASTM 
D 6413. Descrição das medidas: Altura do capuz até a junção da aba 
290 mm, largura do capuz na junção com aba 220 mm, largura do 
ombro 150 mm, abertura facial única com 140 mm de comprimento e 
abertura de 60 mm, junção do capuz até o final da aba deverá ter 150 
mm, em toda volta do capuz. Fio, torcido especifico para malha 
antichama com torção/m de no mínimo 529 e máximo de 575, conforme 
norma ASTM D 1422/99. Com titulo de fios, de 290 Dtex no mínimo e 
300 Dtex no máximo e Ne de 19 no mínimo e 21 no máximo, conforme 
norma NBR 13216/94. Com determinação do ligamento nos tecidos de 
malha processo com processo malha dupla interloque, conforme norma 
NBR 13460/95 e NBR 13462/95. A malha deve oferecer resistência ao 
pelotamento martindale com no mínimo 3/4, conforme norma ISO 
12945-2/00. Resistência à abrasão de no máximo 3% com 50.000 
ciclos, conforme norma ASTM D 4966/98, a determinação de 
elasticidade deverá ser de mo mínimo 88 % e no máximo 94% na 
coluna e 85% no mínimo e máximo de 90% na carreira, O alongamento 
deverá ser de no mínimo 30% e 36% no máximo na coluna e 3% no 
mínimo e no máximo 4% na carreira conforme Norma NBR 12960/93. A 
malha deverá ter ponto de fusão a temperatura de 300º C em 3 
segundos e 12 segundos sem ocorrência de queima conforme norma 
MP-LET011, A costura de fechamento do capuz deverá ter 
determinação de carga de ruptura de no mínimo 50 Kgf com variação 
máxima de 5%, conforme Norma NBR 13374/95. Deverá ter resistência 
ao estouro conforme Norma ASTM D 3786 de no mínimo 220 Ibf/pol². 
Deverá possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá ser embalados individualmente em embalagens 
transparentes. 

02 Luva de vaqueta Par 

Luva confeccionada em pelica curtida ao cromo (vaqueta), modelo 
cinco dedos, isenta de furos, remendos, rebarbas internas ou externas, 
com reforço interno na palma e reforço externo entre o polegar e o 
indicador ajustáveis com velcro, tamanho único (variação máxima entre 
250 e 270cm de comprimento). As extremidades da costura devem 
estar firmemente arrematadas. Devendo ser resistente e confortável. 
Deverá possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e 
Emprego. Tamanho 80% G e 20% M. As embalagens de transporte 
deverão ser em caixas de papelão ondulado com paredes duplas e 
triplas para exportação, contendo o nome do fabricante, quantidade de 
unidades e tamanhos. 

03 
Óculos de 
proteção 

operacional 
Unid. 

Óculos de proteção e segurança contra impactos e espirros de 
secreções diversas; com lente ÚNICA incolor, construído em 
policarbonato (espessura mínima de 1,9mm), anti-fogo, anti-risco, anti-
embaçante e anti-choque, com filtro de 99,9% contra radiação 
ultravioleta; o modelo deverá possuir ampla visão e possuir ventilação 
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indireta encaminhando o ar para fora das lentes; deverá ser totalmente 
acoplável ao rosto e se adequar a profissionais que usem óculos com 
lentes corretivas; deverá ser projetado a fim de evitar contaminação por 
meio de líquidos; deverá ter sistema de adaptação ao rosto 100 % em 
silicone; deverá possuir dispositivo regulável em neoprene ou similar 
para fixação em torno da cabeça. Deverá possuir Certificado de 
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. Acompanha capa de 
proteção. 

LOTE 04 

ITEM PRODUTO UND DESCRIÇÃO 

01 GPS Portátil   

1. GPS PORTÁTIL PARA NAVEGAÇÃO E ORIENTAÇÃO, com as 
seguintes características: 

1.1. Dimensões máximas do equipamento: 67x155x40 mm (largura x 
altura x profundidade em milímetros); 
1.2. Tamanho do visor mínimo: LxA:(35 x 54 mm);  
1.3. Resolução mínima do visor, LxA: 160 x 240 pixels;  
1.4. Tipo de visor: transflective, 65-K color TFT, ou com melhor 
tecnologia. 
1.5. Peso máximo do equipamento: 220 g com baterias. Deverá flutuar 
na água.  
1.6. À prova d'água classificação IPX7. 
1.7. Bateria: 2 baterias AA (incluídas, NiMH ou Lithium); Duração da 
bateria no mínimo: 15 horas,  
1.8. Deverá possuir: 
1.9. Receptor de alta sensibilidade; 
1.10. Interface: compatível com USB de alta velocidade e NMEA 0183; 
1.11. Mapa base com Capacidade de incluir mapas; 
1.12. Memória interna: 1.7 GB; 
1.13. Aceitar cartões de dados: microSD™; 
1.14. Paradas/Favoritos/Localizações no mínimo: 2000, Rotas: 200, 
Registro de trajeto: 10,000 pontos; 200 rotas; 
1.15. Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva 
com mapeamento opcional para estradas detalhadas); 
1.16. Bússola eletrônica (compensação de inclinação, 3 eixos); 
1.17. Altímetro barométrico; 
1.18. Pode ser facilmente usado para geocaching (informatizado); 
1.19. Deverá ser compatível com mapas personalizados; 
1.20. Navegação por imagens (navega nas fotos geomarcadas);  
1.21. Informações sobre o sol e a lua; 
1.22. Cálculos de área;  
1.23. POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de 
interesse): sim. Transferência unidade a unidade (compartilha dados 
sem fio com unidades similares): sim Visualizador de imagens: sim  
1.24. DOS ACESSÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO: Cartão micro 
SD com no mínimo 1GB; Cabo de interface PC/GPS de porta micro 
USB do GPS para porta USB do PC; Cabo de ligação do GPS a 
tomada 12 V do veículo (acendedor de isqueiro) com a conexão na 
porta micro USB do GPS; Bolsa de transporte com alça; Material e 
programas para instalação e uso do GPS; Manual de usuário; Guia de 
referência rápida. 04 (quatro) jogos de Pilhas do equipamento 
sobressalentes. 

LOTE 05 

ITEM PRODUTO UND DESCRIÇÃO 

 
Soprador 
Portátil 

 

1. Soprador Costal Portátil com as seguintes características: 
1.1. Motor a Gasolina com sistema anti-vibração. 
1.2. Potência mínima de 2,9 KW / 4 CV;  
1.3. Vazão de ar máximo, de no mínimo 1680m³/h; 
1.4. Velocidade máx. do ar de pelo menos 90 m/s (324 km/h); 
1.5. Peso máximo do equipamento 12 Kg; 
1.6. Rotação máxima, de no máximo: 8000 rpm 
1.7. Rotação em marcha lenta, de no mínimo: 2000 rpm 
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1.8. Volume mínimo do tanque de combustível 1,3 litros 
1.9. Combustível: Gasolina 
1.10. Nível de potência sonora (aproximado) 110 dB 
1.11. Nível de pressão sonora no ouvido do operador (aproximado) 99 
dB 
1.12. Autonomia aproximada: 70 minutos 
1.13. Itens que acompanham: Kit ferramentas, Bocal (tubeira) e Cintas 
Costais acolchoadas. 

LOTE 06 

ITEM PRODUTO UND DESCRIÇÃO 

01 

Capacete de 
combate a 
incêndio 
Florestal  

Unid. 

1. CAPACETE PARA ATIVIDADES DE SALVAMENTO/EMERGÊNCIA 
PRÉ-HOSPITALAR E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS, 
certificado pelas normas Europeias, conforme Item 10, concebido para 
oferecer proteção ao crânio e face do usuário, contra agentes térmicos 
e impactos trazendo para isso, já devidamente acoplados, óculos de 
proteção e protetor de nuca. 
2. O casco externo deverá ser feito em termoplástico, com tratamento 
retardador de chamas, podendo conter na sua composição no máximo 
5% de fibra de vidro (a composição deverá ser comprovada através de 
Laudo, e não deve ser condutor de eletricidade, de alta resistência a 
choques mecânicos).  
3. O casco externo deverá ser anti-risco e possuir adesivos refletivos.  
O casco externo deverá possuir suporte para lanterna, possibilitando 
seu uso em operações noturnas. O casco externo deverá possuir cume 
longitudinal ou latitudinal para auxiliar na proteção contra impactos 
mecânicos. 
4. O casco interior do capacete deverá ser feito em espuma de 
poliuretano de alta densidade para absorção de impactos mecânicos 
de acordo com a normativa EN 16473:2014 e/ou sistema interno de 
absorção de choques composto por suspensão com 06 (seis) pontos 
de fixação, regulável por meio de catraca giratória e tela de tecido 
antichama para tornar confortável o encosto da cabeça do usuário na 
espuma rígida com no mínimo 04 pontos de fixação sendo que 02 são 
ajustáveis com velcro.  
5. O casco interior deve ser removível, possibilitando sua manutenção 
ou troca quando necessário. Deverá possuir estofamento interno feito 
em material antialérgico, capaz de ser removido para limpeza.  
6. A queixeira deverá possuir no mínimo três pontos de fixação e ser 
feita em material antialérgico, para prevenir irritação na pele do usuário. 
O sistema de ajuste deverá possibilitar que o usuário varie de tamanho 
entre 52cm até 64cm. O capacete deve possibilitar a fixação de 
protetores de pescoço através de um sistema de no máximo três 
pontos, permitindo a fixação/troca de maneira rápida. 
7. O visor poderá ser interno integrado ao capacete e transparente ou 
externo acoplado ao capacete com lente dupla transparente de ampla 
visão, com banda elástica ajustável. O visor interno ou externo deverá 
ser feito de acordo com a EN 166:2004 ou EN 14458:2004 ou versões 
mais recentes, garantindo proteção aos olhos do usuário, proteção 
contra impactos de partículas volantes, poeiras, fumaças e respingos 
químicos. 
8. Na parte traseira do capacete, deverá haver um protetor de nuca em 
tecido resistente à radiação térmica, em aramida. 
9. O capacete deverá ser produzido, no mínimo nas cores branca e 
amarela. O peso total do capacete equipado com visor interno e 
protetor de pescoço não deverá exceder 1.200g. 
10. O capacete deverá possuir certificado que atenda as normas:  

10.1. EN 166 e/ou 14458 (óculos). 
10.2. EN 12492 e/ou EN 16471 / EN 16473. 

LOTE 07 

ITEM PRODUTO UND DESCRIÇÃO 

01 Lampião  Lampião (elétrico) com iluminação tipo LED ou lâmpada fluorescente 
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Elétrico 9W com autonomia mínima de 6 horas ininterruptas, corpo em plástico 
ABS resistente a água, alimentação bateria recarregável de 6V inclusa. 
Deverá acompanhar uma bateria recarregável sobressalente, 
carregador bivolt (110-230) e um adaptador 12 V. 
 
 
 
 
 
 

Figura meramente ilustrativa 

02 
Lanterna de 

cabeça 
Unid. 

Material: 
- Lente de policarbonato; 
- Tipo de LED: Cree XML T6, ou maior potência; 
- Alcance mínimo de iluminação: 100m; 
- Bateria: 2 baterias de Lítium recarregáveis inclusas (ou bateria de 
melhor qualidade); 
-Tempo de iluminação mínima ininterrupta: 10 horas (potência normal);  
Carregador bivolt e Cabo USB para carga incluso. 
Características: 
-Acessório para utilização como lanterna de cabeça. 
- Funções de iluminação: alta - normal - SOS. 
- Ajuste de foco. 
-Ajuste de ângulo vertical de Iluminação. 
-Resistente a água no mínimo IPX3. 
-Recarregável. 
- Peso máximo: 0,400kg 

03 
Lanterna de 

LED 
recarregável 

Unid. 

1.1. Lanterna profissional de alto rendimento tipo LED, Certificada e 
fabricada conforme a Diretiva ATEX 94/9/CE, ou norma equivalente, 
para equipamentos a ser utilizados em atmosferas potencialmente 
explosivas; 
1.2. A lanterna deverá possuir no mínimo grau de proteção IP67; 
1.3. O corpo principal da lanterna deverá estar construído em resina 
termoplástica antiestática de alta resistência e a prova de impacto e 
corrosão; 
1.4. Deverá possuir cabeça giratória que permita seu ajuste em no 
mínimo 03 posições, sendo: 0°, 45° e 90°; 
1.5. A lanterna deverá possuir no mínimo 02 (duas) lâmpadas do tipo 
LED de alta intensidade, resistente a altas temperaturas e que forneça 
no mínimo 130 lumens cada uma. 
1.6. A cabeça deverá possuir um bloco ótico duplo que forneça no 
mínimo: luz holofote combinada com luz de degrau (para iluminar a 
área de solo logo à frente dos pés do usuário) e luz focada para 
iluminar grandes distâncias com um feixe de luz muito mais penetrante; 
1.7. O comprimento total da lanterna não poderá exceder dos 250 mm 
quando estiver na posição 0° e o peso deverá ser ≤ 600 gramas 
incluindo a bateria recarregável; 
1.8. Autonomia de no mínimo 3 horas em alta e 6 horas em baixa 
intensidade de luz;  
1.9. A lanterna será alimentada por no uma bateria recarregável de Li-
ion/3.7V ou bateria recarregável em níquel de cádmio 4,8 volts, a ser 
fornecida junto com a lanterna; 
1.10. Deverá possuir sistema que permita selecionar sua intensidade 
de iluminação em no mínimo 03 (três) estágios: máxima intensidade, 
média intensidade e mínima intensidade; 
1.11. Na parte traseira, deverá possuir clip de sujeição em aço 
inoxidável ou material que garanta resistência à corrosão e grandes 
esforços; 
1.12. Carregador: 
1.12.1. Os carregadores estarão disponíveis para conexões em 100-
240V e para veículos em 12/24V; 
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1.12.2. O carregador deverá possuir sistema indicativo sinalizando 
carga em andamento e carga concluída. 

04 
Lanterna Portátil 

de Cena 
 

Controlada por microprocessador, com no mínimo 6 LED’s; 
Vida útil do LED não inferior a 50.000 horas; 
Corpo confeccionado em polímero de alta resistência; 
Possui três intensidades de iluminação, com acionamento no botão 
emborrachado de cor preta no centro da lente do refletor, possuindo as 
seguintes intensidades mínimas: 
Luz Alta: com 3.600 lumens, 31.000 candelas, com autonomia de até 5 
horas; 
Luz Média: com 2.400 lumens, 20.000 candelas, de até 9 horas; 
Luz Baixa: com 1.100 lumens, 11.000 candelas de até 18 horas de uso 
contínuo, modo ideal para trabalhos mais prolongados; 
Cabeçote refletor de luz com possibilidade de giro horizontal e/ou 
inclinação vertical superior a 90º, facilitando o melhor posicionamento e 
direcionamento do feixe de luz, possui anel de vedação a prova de 
intempéries; 
Bateria chumbo-ácido, selada – zero manutenção com capacidade de 
até 500 recargas; 
Fonte de alimentação automática AC/DC:100 até 240 Volts – CA 50 / 
60Hz – 2,5A – Saída 14V – 5,1A, listado pela UL; 
Alimentação e carregador da bateria veicular de “12 V CC”, a luz pode 
ser acionada através deste sistema; 
Mastro telescópico, confeccionado em alumínio anodizado, com 
aproximadamente 5 estágios para prolongamento, possuindo travas 
para cada estágio; 
Sua base possui dois estabilizadores com fita refletora de luz facilitando 
o equilíbrio do equipamento e sua visualização; 
Todos os acessórios deverão ser compatíveis e homologados pelo 
fabricante da lanterna. 
Dimensões aproximadas: Comprimento 56 cm, Largura 16,5 cm, Altura 
29 cm, Diâmetro do refletor 17 cm, Altura do mastro estendido até 182 
cm. 
Possui alça para transporte; 
Peso máximo: 15 kg; 
Disponível nas voltagens AC (110V / 220V) e DC (12V); 
Incluso 3m de cabo DC. 
Todos os acessórios deverão ser compatíveis e homologados pelo 
fabricante da lanterna; 

LOTE 08 

ITEM PRODUTO UND DESCRIÇÃO 

01 
Cinto N.A 
vermelho 

Unid. 

Confeccionado em Nylon cordura ou Polipropileno, na cor vermelha, de 
50 a 60mm de largura, padrão militar, deve possuir velcro resistente 
para ajustar o tamanho. Utilizado para fixação de porta-acessórios. 
Cintura ajustável através de passadores, com regulagem de ajuste para 
cintura até 117 centímetro (46 polegadas), com fivela em plástico de 
engate de pressão. 
As embalagens de transporte deverão ser em caixas de papelão 
ondulado com paredes duplas e triplas para exportação, contendo o 
nome do fabricante, quantidade de unidades. 

02 
Mochila com 

reservatório de 
hidratação 

Unid. 

Mochila com reservatório de hidratação de no mínimo 2 L (tipo 
camelbak). Pode ser abastecido sem ter que tirá-lo da mochila. Sistema 
de hidratação composto por reservatório flexível confeccionado em 
Poliuretano, que mantenha as águas insípidas, inodoras e incolor, com 
capa isotérmica que deve ser confeccionada em material flexível, 
revestida externamente em tecido de nylon tipo cordura e com 
capacidade para manter o conteúdo do reservatório gelado por até 4 
(quatro) horas em condições operacionais de campo, duto composto 
por mangueira em poliuretano, mínimo de 800mm de comprimento, bico 
de silicone e válvula a prova de vazamentos, capa da mangueira em 
neoprene. Deverá possuir abertura externa para reabastecimento com 
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sistema de rosca e bocal com diâmetro não inferior a 50mm.  

03 
Mochila para 
transporte de 

materiais 
Unid. 

Fabricada em poliéster Oxford PU Rip-Stop de alta tenacidade, Cor 
Vermelha ou Preta, capacidade mínima para 50 litros, composta por 
compartimento Único; Bolsos: 2(dois) laterais, 1(um) superior, 1(um) 
frontal e 2(dois) porta garrafas laterais em tecido com tela. Principais 
Recursos: Alça de caminhada incorporada, fitas refletivas, ajuste 
lombar e peitoral, costado acolchoado com tela tipo “dry” para maior 
conforto e ventilação, saída para fone de ouvido, saída para mangueira 
da bolsa de hidratação. O tecido, bem como o interior da mochila deve 
ser impermeável à água e à chuva; o peso do conjunto é de 
aproximadamente 1 kg, as dimensões aproximadas serão de (L x A x 
P): 31 x 6 x 60 cm. 

04 
Suspensório 

vermelho  
Unid. 

O suspensório em “H” é constituído por duas seções laterais 
almofadadas e simétricas, ou alças em ângulo; possui quatro tirantes 
de ligação, dotados de presilhas, para conexão ao cinto N.A..Conforme 
figura ilustrativa e modelo disponível no Almoxarifado Geral do 
CBMGO. 
Suspensório com regulagem de altura e protetor nos ombros com 
bolsos frontais forrado com nylon cordura na cor vermelha. 
Cada alça (direita e esquerda) deverá medir 80 mm de largura e 440 
mm de comprimento, medido pela linha externa longitudinal e 7 mm de 
espessura (variação de ±5%), sendo recoberta com uma peça de tecido 
de nylon cordura na cor vermelha, de média tenacidade. 
O suspensório em “H” possui quatro tirantes de ligação, de 25 mm de 
largura um comprimento total acabado de 740mm, dois dianteiros e 
dois traseiros, que se ligam por suas extremidades superiores aos 
passadores/ajustadores localizados nas extremidades dianteiras das 
alças e aos fixados na seção traseira, a extremidade inferior apresenta 
uma presilha formada pela união das duas peças de correia e a 
aplicação de segmentos de fecho de contato e de um botão de pressão; 
a presilha é destinada a solidarizar o suspensório ao cinto NA.  
As embalagens de transporte deverão ser em caixas de papelão 
ondulado com paredes duplas e triplas para exportação, contendo o 
nome do fabricante, quantidade de unidades. 
 

.  
Figura meramente ilustrativa 

LOTE 09 

ITEM PRODUTO UND DESCRIÇÃO 

01 
Mochila costal 

flexível 
Unid. 

Com capacidade mínima de 20 e no máximo 25 Litros para combate a 
Incêndios possui correias de sustentação reguláveis com ombreiras 
acolchoadas. Engate metálico rápido com válvula. Mangueira de alta 
resistência com molas nas extremidades. Bomba de latão com manopla 
dupla e bico regulável com capa plástica. Quebra-ondas interno para 
melhor estabilidade. Acabamento: Tanque de PVC com Aditivo Anti-
Chamas confeccionado em lona de cor amarela, com espessura 
mínima de 1mm, deve ser soldada eletronicamente. Sua tampa deve 
ser de material plástico, de diâmetro maior que dez centímetros, deve 
possuir um sistema que prenda a tampa quando a mesma estiver 
desenroscada, deve ter borracha de vedação de forma a não permitir o 
vazamento de água. Deve possuir um sistema de filtragem de água 
através de uma peneira na tampa. A mangueira deve ligar a mochila à 
bomba que, deve ser de acionamento manual, de punho em material 
antiderrapante, esguicho regulável (neblina e jato sólido) em jato sólido 
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a água deve alcançar no mínimo 6 (seis) metros, considerando um piso 
plano e usando a angulação que se fizer necessário. 

02 
Queimador 
pinga-fogo 

Unid. 

Deverá possuir tanque de aço inoxidável (AISI 316), com capacidade 
para 6,5 litros (1,7 galões), capacidade útil de 5,0 litros (1,3 galões), 
com alça externa, peso líquido 2,1 kg, 300 mm de altura e Ǿ 200 mm, 
com peso de aproximadamente 2 kg. Autonomia para 2.000 m, com 
tempo de vazão de 35 minutos. Dotado de tubo de descarga sifonado, 
anti-retorno, com mecha de amianto protegida. Apresenta torneira de 
controle de fluxo de combustível e torneira de controle de fluxo de ar. 
Bocal de abastecimento com tampa de alumínio fundido sob pressão. 

03 
Rastelo para 

Incêndio 
Florestal 

Unid. 

Produzido em aço temperado de alto grau , dotada de lâmina metálica, 
de aço de alta têmpera, com 4 dentes, capaz de cortar e rastelar, 
possui cabo reto, de madeira, com no mínimo 137 cm  de comprimento 
e tem peso máximo de 2 kg. Conforme detalhes na figura ilustrativa. 
 

 
Figura meramente ilustrativa 

 
3.2. A despeito do critério de julgamento ser o MENOR PREÇO POR LOTE, deve-se respeitar os 
valores unitários máximos previstos para cada item componente dos respectivos lotes. 
 
3.3. DAS AMOSTRAS: 

3.3.1. No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, o detentor da 
melhor proposta do certame, a critério do CONTRATANTE, deverá apresentar 01 (uma) amostra 
de cada produto/equipamento descrito na proposta, para avaliação básica e inspeção visual, bem 
como a conferência de exigências normativas pertinentes a cada produto/equipamento, conforme 
especificações deste instrumento. 

I.A convocação para apresentação da amostra será feita, via e-mail, pelo Departamento de 
Recebimento de Materiais e Gestão de Contratos - DERC/CAL – CBMGO – Telefones: 62-
3201-6389, que informará data, horário e local de entrega da amostra. 

II.Não será aceito, em hipótese nenhuma, adiamento ou prorrogação do prazo para entrega da 
amostra. 

3.3.2. A amostra deverá ser entregue em embalagem individual e identificada com nome da empresa, 
n° do Pregão, nº do item e nº do lote, para fins de verificação e registro de amostra padrão, a qual 
ficará arquivada no DERC/CAL como contra-amostra para efeito de comparação de qualidade e 
padrão. 

3.3.3. A amostra será analisada pela equipe técnica do DERC/CAL e a adjudicação do item ficará 
condicionada à aprovação da mesma. 

I.Em caso de dúvida na análise da amostra, a equipe técnica reserva o direito de solicitar os 
ensaios comprobatórios em laboratórios, reconhecidos pelo INMETRO, seguindo as 
especificações e normas exigidas neste instrumento para atestar a qualidade dos 
produtos/equipamentos. 

3.3.4. A não apresentação da amostra ou em desacordo com as especificações exigidas 
implicará na desclassificação da empresa. 

III.A amostra rejeitada será devolvida à empresa em até 05 (cinco) dias, contados a partir da data 
de homologação do certame.  
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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. 

4.2. CONTRATADA 

4.2.1. A Licitante vencedora se obriga a cumprir todas as exigências mínimas deste Edital e entregar o 
objeto, de primeira qualidade, atendendo as condições e qualidades estipuladas. 

4.2.2. 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. 

4.2.3. Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 
contratação. 

4.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais constantes do presente instrumento, os acréscimos e 
supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte 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. 

4.2.5. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do 
recebimento da nota de empenho pela Contratada, conforme o item 6.1 do Termo de Referência 
(Anexo I) do Edital. 

 

5. DA GARANTIA 
 

5.1. Os produtos deste Termo de Referência deverão possuir a Garantia Legal contra defeitos de 
fabricação, sem prejuízo da garantia exigida na especificação de cada item dos respectivos lotes 
deste Termo de Referência. 

5.2. Os objetos deste Termo de Referência deverão ser novos, de primeiro uso, não sendo, em 
hipótese alguma, permitida a oferta de equipamentos resultantes de processo de recondicionamento 
e/ou remanufaturamento. 

5.3. Os objetos a serem entregues deverão ser fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor 
e legislação pertinente. 

 
6. LOCAL DE ENTREGA / EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
6.1. A entrega dos materiais encerrar-se-á no prazo estabelecido no item 4.2.5 deste Termo de 
Referência, e se dará no Almoxarifado do CBMGO localizado nas dependências do Comando de Apoio 
Logístico situado na Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO – 
fone (62) 3201-6388. 

6.2. A contratante emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo e restar 
constatado ter a licitante cumprido suas obrigações e estar o objeto em condições de recebimento. 

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

6.4. O recebimento por parte da Contratante observará o estabelecido abaixo: 

6.4.1. Recebimento provisório: o objeto será recebido provisoriamente mediante recibo, no prazo de 
02 (dois) dias, para efeito de posterior verificação da conformidade do material entregue, de acordo 
com a especificação constante deste Termo de Referência e a proposta da empresa vencedora. 

6.4.2. Recebimento definitivo: o objeto será recebido definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias 
contados a partir da data do recebimento provisório, após verificação da qualidade (adequação às 
especificações técnicas, constantes deste anexo), da quantidade e da garantia do material, e após o 
aceite, a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento. 

6.5. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não 
configura o recebimento definitivo dos equipamentos; 
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6.6. No ato do recebimento, caso o objeto apresentado não esteja em conformidade com este 
Termo de Referência, o item será recusado total ou parcialmente, conforme o caso, sem direito à 
indenização à empresa vencedora. 

6.7. Caso o objeto apresente defeito de fabricação ou quaisquer defeitos que impossibilitem seu uso, o 
mesmo deverá ser substituído, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias corridos, a partir da data da 
comunicação feita pelo Comando de Apoio Logístico – CAL. 

6.8. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da empresa quanto aos vícios 
ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela Contratante, nos termos do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 

6.9. O Frete e o trabalho de descarregar o material nas dependências do Contratante estão inclusos no 
valor do objeto 

6.10. Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes, mediante 
justificativa da contratada e consequente aceite da contratante, nos termos da lei. 

6.11. As empresas participantes do certame que necessitarem de maiores esclarecimentos a respeito 
dos objetos poderão entrar em contato com o Departamento de Especificações e Orçamentos 
DECOR/CAL pelos telefones (62)3201-6386. 

 
7. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREҪOS 
 

7.1. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta os seguintes documentos, sob pena de 
desclassificação.  

7.1.1 A empresa devera apresentar junto com a proposta, certificados, catálogos, fichas técnicas ou 
folhetos que comprovem o atendimento das especificações contidas no descritivo técnico de cada item 
dos Lotes informando marca e modelo de cada item. 

 

8. DO PAGAMENTO 
 

8.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data de liquidação da(s) nota(s) 
fiscal(ais) faturada(s), após o recebimento definitivo do produto, aprovado os termos das Notas Fiscais, 
acompanhado dos documentos fiscais. 

8.2. O pagamento da(s) nota(s) fiscal(ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de 
recebimento previstos no edital. 

8.3. O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente do favorecido, exclusivamente, 
em Instituição Bancária contratada para centralizar a movimentação financeira do Poder Executivo 
Estadual (Caixa Econômica Federal), em atenção ao disposto no art. 4º da Lei estadual n. 18.364, de 
10 de janeiro de 2014.  

 

 
Goiânia, 24 de março de 2017. 

 
 
 

Frederico Magalhães Guerra – 1º Ten QOC BM 
Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR 
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ANEXO II 
 

Pregão Eletrônico n. 002/2017 – CBMGO 
Processo n. 2016.0001.1000.952 

 

MODELO PARA PROPOSTA 

(A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado) 

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 – Representante da Empresa 

Nome: Cargo: 

Nacionalidade: Identidade: CPF: 

Especificação 
do Produto 

Unidade Quantidade 
Marca e 
Modelo 

Preço 
Unitário 

COM ICMS    
(R$) 

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 
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ANEXO III 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Pregão Eletrônico n. 002/2017 – CBMGO 
Processo n. 2016.0001.1000.952 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. XXX/2017 
 

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 02 de janeiro de 2015, 
publicado no Diário Oficial do Estado no dia 02 de janeiro de 2015, 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 Eletrônico SRP n. 002/2017, pelo REGISTRO DE 
PREÇOS  PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE A INCÊNDIO 
FLORESTAL, nos termos Lei Federal n. 8.666/1993 e suas alterações, do Decreto Estadual n. 7.437, 
de 06/09/2011, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como o Edital de 
Licitação e seus anexos e Processo Administrativo n. 2016.0001.1000.952, de 26/09/2016. 
 
LOTE(S) ___ - NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n., 
sediada na rua _______, n. _____, Setor/ Bairro, Cidade, Estado, CEP n., neste ato representada por 
_________________________, nacionalidade, estado civil, portador(a) da Cédula de Identidade n. 
________, expedida pelo(a) _____, inscrito no CPF/MF sob o n. ____________, residente e 
domiciliado(a) ____________. 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS PARA COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAL, conforme especificações constantes do 
Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico SRP n. 002/2017 – 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 dos FORNECEDORES primeiros colocados conforme tabela abaixo: 

 

LOTE 01 

1ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

2ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

3ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

Item ESPECIFICAÇÕES FORNECEDOR 
MARCA/ 
MODELO 

Unid. QTD. 
Vl. 

Unit. 
Vlr. Total 

1 Apito 

1ª Colocada  
(Razão Social/ CNPJ) 

 Unid. 1000   

2 Barraca  Unid. 200   

3 Bússola c/ ponto luminoso  Unid. 500   

4 Cantil  Unid. 1000   

5 Isolante Térmico - EVA  Unid. 200   

6 
Rede de descanso em nylon com 

bolsa de transporte 
 Unid. 200   

7 Saco de dormir  Unid. 300   

8 Vasilhame e talheres para  Kit 100   
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alimentação 

VALOR TOTAL DO LOTE 01  

 

LOTE 02 

1ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

2ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

3ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

Item ESPECIFICAÇÕES FORNECEDOR 
MARCA/ 
MODELO 

Unid. QTD. 
Vl. 

Unit. 
Vlr. Total 

1 Enxadão 

1ª Colocada  
(Razão Social/ CNPJ) 

 Unid. 200   

2 Enxada com cabo  Unid. 400   

3 Facão 14" com bainha  Unid. 600   

4 Foice com cabo  Unid. 200   

5 Gadanho com cabo em madeira  Unid. 300   

6 Lima Chata com cabo  Unid. 300   

7 Machado  Unid. 300   

8 Pá de bico com cabo de madeira  Unid. 200   

9 
Pá quadrada com cabo em 

madeira 
 Unid. 200   

10 Picareta com cabo em madeira  Unid. 200   

11 Rastelo  Unid. 400   

VALOR TOTAL DO LOTE 02  

  

LOTE 03 

1ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

2ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

3ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

Item ESPECIFICAÇÕES FORNECEDOR 
MARCA/ 
MODELO 

Unid. QTD. 
Vl. 

Unit. 
Vlr. Total 

1 Balaclava 
1ª Colocada  

(Razão Social/ CNPJ) 

 Unid. 1000   

2 Luva de vaqueta  Unid. 1000   

3 Óculos de proteção operacional  Unid. 1000   

VALOR TOTAL DO LOTE 03  

  

LOTE 04 

1ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

2ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

3ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

Item ESPECIFICAÇÕES FORNECEDOR 
MARCA/ 
MODELO 

Unid. QTD. 
Vl. 

Unit. 
Vlr. Total 

1 GPS Portátil 
1ª Colocada  

(Razão Social/ CNPJ) 
 Unid. 100   

VALOR TOTAL DO LOTE 04  

  

LOTE 05 

1ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 
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2ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

3ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

Item ESPECIFICAÇÕES FORNECEDOR 
MARCA/ 
MODELO 

Unid. QTD. 
Vl. 

Unit. 
Vlr. Total 

1 Soprador 
1ª Colocada  

(Razão Social/ CNPJ) 
 Unid. 50   

VALOR TOTAL DO LOTE 05  

  

LOTE 06 

1ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

2ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

3ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

Item ESPECIFICAÇÕES FORNECEDOR 
MARCA/ 
MODELO 

Unid. QTD. 
Vl. 

Unit. 
Vl. Total 

1 
Capacete de combate a incêndio 

Florestal 
1ª Colocada  

(Razão Social/ CNPJ) 
 Unid. 500   

VALOR TOTAL DO LOTE 06  

  

LOTE 07 

1ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

2ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

3ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

Item ESPECIFICAÇÕES FORNECEDOR 
MARCA/ 
MODELO 

Unid. QTD. 
Vl. 

Unit. 
Vl. Total 

1 Lampião elétrico 

1ª Colocada  
(Razão Social/ CNPJ) 

 Unid. 500   

2 Lanterna de Cabeça  Unid. 1000   

3 Lanterna de LED recarregável  Unid. 500   

4 Lanterna portátil de cena  Unid. 100   

VALOR TOTAL DO LOTE 07  

  

LOTE 08 

1ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

2ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

3ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

Item ESPECIFICAÇÕES FORNECEDOR 
MARCA/ 
MODELO 

Unid. QTD. 
Vl. 

Unit. 
Vl. Total 

1 Cinto N.A vermelho 

1ª Colocada  
(Razão Social/ CNPJ) 

 Unid. 1000   

2 
Mochila com reservatório de 

hidratação 
 Unid. 1000   

3 
Mochila para transporte de 

materiais 
 Unid. 400   

4 Suspensório vermelho  Unid. 500   

VALOR TOTAL DO LOTE 08  
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LOTE 09 

1ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

2ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

3ª Colocada: Razão Social/ CNPJ 

Item ESPECIFICAÇÕES FORNECEDOR 
MARCA/ 
MODELO 

Unid. QTD. 
Vl. 

Unit. 
Vl. Total 

1 Mochila costal flexível 
1ª Colocada  

(Razão Social/ CNPJ) 

 Unid. 400   

2 Queimador pinga-fogo  Unid. 200   

3 Rastelo para Incêndio Florestal  Unid. 200   

VALOR TOTAL DO LOTE 09  

 

TOTAL GERAL  
  

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. 

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. 
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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: 

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 
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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. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – LOCAIS DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

Parágrafo Único – A forma de recebimento do objeto será ajustada entre os CONTRATANTES e a 
CONTRATADA por ocasião da contratação. 

 

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 – Os pagamentos serão efetuados pelo CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias a contar 
da data de recebimento definitivo do produto e aprovado os termos das Notas Fiscais. 

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: 

EM = N x Vp x (I / 365) onde: 
EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento; 
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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; 

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: 
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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, todas as propostas vencedoras do(s) FORNECEDOR(ES) 
referentes a cada Lote, bem como o Edital do Pregão Eletrônico SRP n. 002/2017 - 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. 

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 2017. 

 

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) 


