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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA N. 076/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SIRENE PARA AS VIATURAS DE RESGATE PRÉ-HOSPITALAR

1. DO OBJETO
O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de sirenes para as viaturas empenhadas nas atividades de resgate pré-hospitalar, mediante
exigências, especificações e condições estabelecidas abaixo.
 
2. JUSTIFICATIVA
 
A aquisição de sirenes justifica-se em função da necessidade da melhoria na sinalização sonora durante os deslocamentos para ocorrências, salientando a
importância destas para equipes empenhadas nas frentes de serviços de resgate e salvamento do CBMGO, permitindo a agilidade dos serviços prestados e
a eficácia nos atendimentos a população.
Esse equipamento visa proporcionar ao CBMGO uma maior notabilidade no deslocamento para ocorrências, sobretudo a padronização dos sinais sonoros,
objetivando a diminuição do tempo resposta, além de cumprir os requisitos do Decreto Nº 9.376 de 02 de janeiro de 2019, visto que as viaturas de
emergência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás necessitam de sinais sonoros adequados para o serviço de bombeiro, mantendo
assim a qualidade do atendimento prestado a população (conforme item III do §1º).
 
3.ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADES, VALORES ESTIMADOS
 

4.4.90.52.12 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro;

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QTD. MÉDIA 
Vlr. Unit.

MÉDIA 
Vlr. Total

1 Sirene Bitonal do tipo: Fá dó, eletropneumática com compressor UNIDADE 80
 
R$ 3.597,89

 
R$ 287.831,20

2
Sirene Bitonal do tipo: Fá dó, eletropneumática com compressor

(COTA RESERVADA ME/EPP)
UNIDADE 20 R$ 3.597,89 R$ 71.957,80

VALOR TOTAL R$ 359.789,00

 
3.1. Especificações:
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES DESCRIÇÃO

01
Sirene Bitonal: Fá dó,
eletropneumática
com compressor

Sirene eletropneumática, movida a ar através de compressor próprio, isento de lubrificação, que garante seu
funcionamento por períodos ininterruptos mínimos de 30 (trinta) minutos. Robusta, resistente à ambientes agressivos e
resistente à corrosão. Tensão de alimentação: 12 V. Consumo: 12 V (15 A)
Compressor incluso. Tipo de som: bitonal alternado. Pressão sonora mínima: 115 dB (a 2 metros). Acompanha manual
e acessórios para instalação no Veículo.

Todas as conexões pneumáticas rosqueadas
Cornetas com suporte de instalação
Controlado por placa eletrônica

 
As sirenes com compressor deverão ser instaladas nas viaturas empenhadas no serviço de regate pré-hospitalar,
conforme orientação do CBMGO.
 
 
Marca de Referência: N MICHELIN ou Similar.

 
3.1. Especificações:
 
ITEM ESPECIFICAÇÕES DESCRIÇÃO
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01 Sirene Bitonal: Fá dó, eletropneumática com compressor Sirene eletropneumática, movida a ar através de compressor próprio, isento de lubrificação,
que garante seu funcionamento por longos períodos ininterruptos. Robusta, resistente à ambientes agressivos e resistente à corrosão. Tensão de
alimentação: 12 V. Consumo: 12 V (15 A) 
Compressor incluso. Tipo de som: bitonal alternado. Pressão sonora mínima: 115 dB (a 2 metros). Acompanha manual e acessórios para instalação no
Veículo. 
• Todas as conexões pneumáticas rosqueadas 
• Cornetas com suporte de instalação 
• Controlado por placa eletrônica
As sirenes com compressor deverão ser instaladas nas viaturas empenhadas no serviço de regate pré-hospitalar, conforme orientação do CBMGO.
 
Marca de Referência: N MICHELIN ou Similar.
 
3.2. 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 do 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 Contrato, 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. 
I. 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. Disponibilizar todas as informações e os meios necessários para que ocorra o fiel cumprimento das disposições existentes; 
4.1.4. Autoriza os serviços e emitir os documentos específicos para tal. 
4.1.5. Exercer a fiscalização da execução do objeto por servidor especialmente designado, na forma prevista pela Lei n. 8666/93. 
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. Executar o objeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho.
 
5. DA GARANTIA
5.1. A CONTRATADA deverá fornecer garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor, a partir do momento da entrega definitiva dos
objetos. 
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. EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. A entrega dos materiais encerrar-se-á no prazo estabelecido no item 4.2.5., ou seja, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, e se dará na sede do
Comando de Apoio Logístico na Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO. 
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.O recebimento por parte da Contratante observará o estabelecido abaixo: 
6.3.1. Recebimento provisório: Recebimento provisório: o objeto será recebido provisoriamente mediante recibo, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 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. 
6.3.2. Recebimento definitivo: o objeto será recebido definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis 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; 
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 demais despesas de instalação do equipamento estão inclusos no valor do objeto, devendo a empresa contratada entregá-lo no endereço
fornecido pela Contratante conforme item 6.1. 
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. 
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6.11. Os objetos, acompanhados das respectivas Notas Fiscais, Certificados de Garantia e Manuais do Proprietário, deverão ser entregues no Comando de
Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, sito na Avenida Consolação, quadra 35, lotes 3 a 10,22 e 23, Setor Cidade Jardim, Goiânia-GO,
CEP 74425-535. 
6.12. 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 pelo telefone (62)3201-6387.
 
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 deverá apresentar junto com a proposta, catálogos, fichas técnicas ou folhetos que comprovem o atendimento das especificações contidas
no descritivo técnico do produto 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, 01 de fevereiro de 2019

Kelves Gonçalves  – 2º Ten QOC BM 
Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR 

 

Documento assinado eletronicamente por KELVES GONCALVES, Chefe, em 11/02/2019, às 09:57, 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 5786836 e o código CRC 2FF28539.

 
 COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO 

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