
17/05/2018 SEI/GOVERNADORIA - 2533625 - TERMO DE REFERÊNCIA

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4282331&infra_sistema=100000100&

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
TERMO DE REFERÊNCIA N. 025/2018

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL ORIENTAÇÃO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA.

 

1. DO OBJETO

O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de material para realização de atividades educativas, de prevenção,
orientação, proteção e segurança, mediante exigências, especificações e condições estabelecidas a seguir.

 

2. JUSTIFICATIVA

Considerando a realização da 44ª Operação Férias – Turista Seguro 2018, promovida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Goiás – CBMGO, e considerando ainda o recurso disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO, por meio do
Termo de Descentralização Orçamentária TDO (processo: 201800011004392) destinado à aquisição de materiais de divulgação,
orientação, proteção e segurança, para serem utilizados na referida operação. O presente processo destina-se a aquisição de
material para realização de atividades educativas, prevenção, orientação, proteção e segurança, conforme Ofício n. 6098/2018 –
SEI.

 

  3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS

 

LOTE 1

ITEM OBJETO UNID. QTD. MÉDIA 
Vlr. Unit.

MÉDIA 
Vlr. Total

01 Squeeze Unid 3000 R$ 2,93 R$ 8.790,00
02 Bóia de Braço Infantil Unid 3000 R$ 4,93 R$ 14.790,00
03 Boia gigante Unid 09 R$ 1.490,00 R$ 13.410,00
04 Pulseira de Identificação Unid 3000 R$ 1,42 R$ 4.260,00
05 Necessaire Unid 300 R$ 6,63 R$ 1.989,00

TOTAL DO LOTE 1 R$ 43.239,00
LOTE 2

01 Guia – Turista Seguro Unid 9300 R$ 1,41 R$ 13.113,00
02 Flyer - Colete Unid 10000 R$ 0,48 R$ 4.800,00

TOTAL DO LOTE 2 R$ 17.913,00
LOTE 3

01 Camiseta Unid 300 R$ 19,00 R$ 5.700,00
02 Bonés Unid 500 R$ 5,72 R$ 2.860,00

TOTAL DO LOTE 3 R$ 8.560,00
LOTE 4

01 Backdrop Unid 08 R$ 383,33 R$ 3.066,64
02 Mega Banner Unid 05 R$ 2.971,00 R$ 14.855,00
03 Banner Unid 40 R$ 56,00 R$ 2.240,00

TOTAL DO LOTE 4 R$ 20.161,64
TOTAL GERAL R$ 89.873,64

                                                                                                                     

3.1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

 

ITEM OBJETO UND ESPECIFICAÇÕES
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LOTE 1

01 Squeeze Unid
Squeeze na cor branca com tampa na cor vermelha, com capacidade mínima de 500ml, confeccionado em
polietileno com tampa de rosca e bico em PVC, atóxico, sem cheiro. Deverá contemplar a impressão e
elaboração da arte em 4 cores em toda a circunferência da squeeze.

02
Bóia de
Braço

Infantil
Unid

Bóia de Braço inflável, confeccionada em PVC Pneumático, espessura mínima de 0,20mm, com 2 câmaras
de ar independentes e Válvula de segurança anti -esvaziamento. Deverá contemplar  a impressão e
elaboração da arte em silk 4 cores.

03 Boia gigante Unid

Boia gigante pneumática, PVC com espessura mínima de 0,50mm e no mínimo 2,5 metros de diâmetro com
pontos de ancoragem resistentes (deverão suportar a força da água e vento pois serão postadas/fixadas no
rio), em formato esférico destinada a sinalização de áreas de banho, com aplicação em silk 4 cores;  O
licitante vencedor deverá apresentar arte via e-mail, para aprovação, antes de efetuar a entrega deste objeto.

Figura meramente ilustrativa
 

04 Pulseira de
Identificação Unid Pulseira de identificação em EVA, para crianças com informações do nome, responsável, acampamento e

telefone. Aplicação de logo em silk 1 (uma) cor.

05 Necessaire Unid No tamanho mínimo de 1,6 litros produzida em material resistente a água - PVC. Deverá contemplar  a
impressão e elaboração da arte em silk 01 (uma) cor.

LOTE 2

01
Guia –
Turista
Seguro

Unid Medidas aproximadas: 48x16,5cm; papel reciclado 120g, 4 laminas, 4x4 cores, dobras, grampo. Citação da
logo dos patrocinadores no verso.

02 Flyer -
Colete Unid

Formato de colete salva-vidas. Medidas aproximadas 42x26cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Reciclato
Suzano 150g. CTP incluso. Prova Digital. Corte especial, Dobrado = 2 paralelas. Empacotado. Citação dos
patrocinadores no verso.

LOTE 3

01 Camiseta Unid A camiseta deverá possuir bainha com 25 mm de largura, todas as costuras de acabamento devem ser feitas
no sistema overlock, linha 120 na cor do tecido; Deverá ser confeccionada em Malha Dry Fit Poliester na
cor branca com as seguintes características do tecido:
Composição: 100% poliester;
Gramatura mínima: 130gr/m²;
Impressão e elaboração da arte em policromia ou sublimação na frente e nas costas.
Tamanhos:

P M G GG

30 120 120 30
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02 Bonés Unid

Boné, tipo americano, confeccionado em tactel, 100% poliéster, gramatura mínima de 160g/m²; tamanho
único; na cor vermelha, costuras com linha 100% algodão; acabamento com bordas internas embutidas ou
em overloque; regulador em velcro, na parte posterior; copa arredondada, com a metade anterior forrada
com tecido interno de reforço e sustentação; borda interna forrada com faixa de tecido encorpado e macio
com largura mínima de 3 cm; isento de partes salientes; pala frontal ampla na largura e no comprimento,
com estrutura interna em plástico flexível, formato predominantemente retangular com os cantos externos
arredondados. Elaboração da arte e impressão da logo do CBM-GO com aplicação de silk screen 04
(quatro) cores na parte anterior e central do boné.

LOTE 4

01 Backdrop Unid Impressão e elaboração da arte em lona tamanho 2,50x2,20 metros para backdrop e estrutura metalon. 

02 Mega Banner Unid Impressão e elaboração da arte em lona publicitária, medidas da lona: 9x3 metros, com ilhós para fixação.

03 Banner Unid Impressão e elaboração da arte em lona publicitária, medidas da lona, no tamanho 1,20 x 0,80 metros, com
ilhós para fixação.

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 do respectivo lote.

 

3.3. DAS AMOSTRAS:

3.3.1. No prazo máximo de 03 (três) 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 material 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.

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

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

3.3.4. 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.

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

3.3.6. 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.

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

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

 

4. DAS OBRIGAÇÕES

4.1. CONTRATANTE

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

4.1.2. Expedir as comunicações dirigidas à CONTRATADA e exigir, a qualquer tempo, que seja refeito/entregue qualquer
serviço/objeto que julgar insuficientes, inadequados ou em desconformidade com o solicitado.

4.1.3. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto executado em desacordo com o contrato.

4.2. CONTRATADA

4.2.1. A CONTRATADA 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 CONTRATADA, 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.
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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 CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução
do contrato.

4.2.6. Executar o objeto no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho.

 

5. DA GARANTIA

5.1. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida
prestação de garantia na contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência, nos termos da Lei n. 8.666/93.

5.2. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
órgão interessado.

5.3. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

5.4. O material, mesmo já entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má-
fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações que comprometam a integridade do mesmo.

 

6. PRAZO, LOCAL E EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. Os materiais deverão ser entregues pela Licitante Vencedora no Almoxarifado do CBMGO, sito à Av. Consolação, Qd. 35,
Lts. 03 ao 10,22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO, no prazo máximo de 15 dias corridos, contados a partir do recebimento da
nota de empenho.

6.1.1. A licitante vencedora poderá entrar em contato com a Ten Daniela Fone: 3201-2178 para acertar os detalhes e
esclarecimentos dos objetos em questão.

6.2. O recebimento por parte do CONTRATANTE observará o estabelecido abaixo:

6.2.1. Recebimento provisório: Os objetos da presente licitação serão recebidos provisoriamente mediante recibo, no prazo de
02 (dois) dias úteis contados da data da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material entregue, de
acordo com a especificação constante neste instrumento.

6.2.2. Recebimento definitivo: O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a
partir da data do recebimento provisório, após verificação da qualidade (adequação às especificações técnicas), da quantidade e
da garantia do material, e após o aceite, a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento.

6.3. O CONTRATANTE emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo e restar constatado ter a licitante
cumprido suas obrigações e estar o objeto em condições de recebimento.

6.4. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento
definitivo dos serviços.

6.5. Caso o objeto entregue apresente quaisquer defeitos que impossibilite seu uso, sua aplicação e finalidade o mesmo deverá
ser substituído, no prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas, a partir da data da comunicação feita pelo(a) Representante
do CBMGO.

6.6. A constatação de defeitos, imperfeições, alteração ou qualquer irregularidade, observadas mesmo depois do recebimento ou
pagamento, obriga a contratada a efetuar as correções, arcando com todas as despesas decorrentes do evento, bem como com
os danos causados a terceiros e/ou contratante.

6.7. Todas as despesas decorrentes da entrega são de responsabilidade da CONTRATADA.

6.8. As licitantes que necessitarem de maiores esclarecimentos a respeito dos objetos poderão entrar em contato com o
Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR pelo telefone (62) 3201-6387.

 

7. DO PAGAMENTO

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

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

7.3. 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.
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Goiânia, 09 de abril de 2018.
 

 

 

Frederico Magalhães Guerra – 1º Ten. QOC BM

Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos – DECOR

 

Documento assinado eletronicamente por FREDERICO MAGALHAES GUERRA, Chefe de Departamento ou Seção, em 17/05/2018,
às 17:42, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 2533625 e o código CRC 90E06221.

 
 COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO 

AVENIDA CONSOLACAO - Bairro CIDADE JARDIM - CEP 74885-100 - GOIANIA - GO -  (62)3201-6373
 

Referência: Processo nº 201800011004392 SEI 2533625

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=2533625&crc=90E06221

