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1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de materiais de sinalização
e segurança conforme o descritivo abaixo.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Buscando atender as premissas do Comando Geral do CBMGO, conforme consta do
Planejamento Estratégico 2012-2022 quanto às ações a serem desenvolvidas durante o ano de 2017, o
presente projeto visa à aquisição de materiais de sinalização, para utilização nas ocorrências atendidas
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, proporcionando maior segurança com
isolamento da área de trabalho dos militares bem como melhores condições de atendimento ao
público em geral.

2.2. O presente processo visa à aquisição de cones e fitas zebradas que são primordiais na
sinalização no atendimento às ocorrências de acidentes de trânsito, somado a necessidade
em todas as linhas de trabalho operacional do CBMGO, Conforme Oficio n. 349/2017 – BSE
e Ofício n. 350/217- BSE em anexo.

 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS:

Item ESPECIFICAÇÕES Unid. QTD. Valor Unitário
Estimado

Valor Total
Estimado

01 Cone de Sinalização altura de 75 cm Unid. 200  R$ 61,53  R$ 12.306,00

02 Fita de Isolamento de área (Fita
Zebrada) Unid. 1000  R$14,62  R$ 14.620,00



TOTAL GERAL ESTIMADO R$ 26.926,00

 
3.1. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS:
 

ITEM OBJETO ESPECIFICAÇÃO DETALHADA

01 Cone de Sinalização
altura de 75 cm

Cones de Sinalização - material borracha -  Deverá atender a norma
ABNT 15071. Produto extra flexível, permita dobrá-lo totalmente ao
meio sem prejuízo do seu formato original. O Cone deverá ser
fornecido na cor laranja e resistente a intempéries, possui altura de
75cm e peso mínimo de 3Kg. A base do cone ABNT é composta por
oito sapatas distribuídas uniformemente melhorando sua fixação ao
solo e permitindo a passagem de agua sob o cone, tamanho base 40 x
40cm, evitando deslocamentos involuntários. O cone ABNT possui
dois rebaixos que servem para evitar o desgaste provocado pelo atrito
em tempo de empilhamento, e onde são colocadas as películas
refletivas. As películas são retro refletivas, autoadesivas, micro
prismáticos com refletividade mínima de 360 Candelas/lux/m² tendo
cada anel 10cm de altura. Deverá apresentar relatórios de ensaios dos
cones e das películas refletivas conforme dispõe a “NBR
15.071/2015”, a fim de comprovar que tais materiais cumprem as
exigências da ABNT,  na forma do item 6.9 deste instrumento

02 Fita de Isolamento de
área (Fita Zebrada)

Faixa/fita de sinalização em polietileno, zebrada nas cores preta e
amarela com rolo de medidas de no mínimo 185m (comprimento) x
7cm (largura).

4. DAS OBRIGAÇÕES
4.1. DO CONTRATANTE:

4.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo ora estabelecido.
4.1.2. Expedir as comunicações dirigidas à CONTRATADA e exigir, a qualquer tempo, que seja
refeito/entregue qualquer serviço/objeto que julgar insuficientes, inadequados ou em desconformidade
com o solicitado.
4.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATADA,
quando necessários ao fornecimento do objeto.
4.1.4. Comunicar oficialmente à CONTRATADA, por escrito, qualquer falha e/ou irregularidade no
fornecimento dos materiais, para que sejam dotadas as medidas corretivas necessárias.
4.1.5. Solicitar a substituição dos materiais que apresentarem defeitos de fabricação durante a
verificação de conformidade e/ou no decorrer de sua utilização.
4.1.6. Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), por intermédio do servidor designado para
esse fim.
4.1.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo estipulado, desde que
verificada a adequação dos materiais fornecidos com as especificações técnicas constantes neste
Termo de Referência.
4.1.8. Fornecer todas as informações e documentos necessários ao desembaraço alfandegário, caso
seja adquirido algum material estrangeiro.

 
4.2. CONTRATADA



4.2.1. Cumprir todas as exigências mínimas deste Termo de Referência e entregar o objeto, de
primeira qualidade, atendendo as condições e qualidades estipuladas , em conformidade com as
especificações exigidas e constantes neste Termo de Referência e proposta de preços apresentada.
4.2.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente a quaisquer reclamações formuladas.
4.2.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às dependências do
CONTRATANTE.
4.2.4. Responder por quaisquer danos causados ao objeto, ou a outros bens de propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus funcionários durante sua entrega.
4.2.5. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, desde que praticada por seus empregados
nas dependências do CONTRATANTE.
4.2.6. Comunicar o CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter urgente, referente ao
fornecimento do objeto.
4.2.7. Manter durante toda a execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualidade
exigidas na contratação.
4.2.8. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até
25% (vinte cinco por cento) do seu valor inicial.
4.2.9. Entregar os objetos do presente termo de referência no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho.

 
5. DA GARANTIA

5.1. Os objetos deste Termo de Referência deverão ter garantia legal sem prejuízo a garantia oferecida
pelo fabricante.
5.2. Os objetos a serem entregues deverão ser fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor
e legislação pertinente.

 
6. LOCAL DA ENTREGA / EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. A licitante vencedora deverá entrar em contato com o Departamento de Recebimento e Gestão de
Contratos - DERC/CAL pelo telefone (62)3201-6389, antes de findar o prazo previsto no item 4.2.9. ,
para marcar a data, horário em que se fará a entrega dos equipamentos no Comando de Apoio
Logístico – CAL Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO, ou em
local previamente definido pela contratante.
6.2. A 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 do Corpo de Bombeiros Militar 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.
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 o aceite, a nota fiscal será atestada e
remetida para pagamento, após verificação:
6.4.2.1. Quantidades previstas.
6.4.2.2. Atendimento ao prazo de entrega estipulado.
6.4.2.3. Atendimento as especificações contidas neste Termo de Referência.
6.4.2.4. Garantias dos bens estipuladas neste Termo de Referência.



6.5. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não
configura o recebimento definitivo dos equipamentos.
6.6. No ato do recebimento, caso o material apresentado não estiver em conformidade com este Termo
de Referência, o item será recusado total ou parcialmente conforme o caso, sem direito a indenização
à empresa vencedora.
6.7. Caso o objeto apresente defeito de fabricação, ou quaisquer defeito que impossibilite seu uso, o
mesmo deverá ser substituído, no prazo máximo de até 02(dois) dias úteis, 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 pelo CBM-GO, nos termos do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).
6.9. Para o item 01 - Cones de Sinalização, deverão ser entregues os relatórios de ensaio junto
dos objetos, de maneira a identificar o material, atestando que atende a todos os requisitos
contidos na Norma exigida.
6.10. Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes, mediante
justificativa da contratada e consequente aceite da contratante

 
7. DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTO COM A PROPOSTA
COMERCIAL

7.1. Catálogos, fichas técnicas que comprovem o atendimento das especificações contidas no
descritivo técnico, informando marca e modelo.

 
8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contado da data de liquidação da(s) nota(s)
fiscal(ais) faturada(s).
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, 02 de abril de 2018.

 
Frederico Magalhães Guerra – 1º Ten QOC BM

Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos – DECOR
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