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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA N. 003/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE BOTA E LUVA PARA COMBATE INCÊNDIO
 

1. DO OBJETO
O presente Termo de Referência tem por objeto o registro de preço para eventual aquisição de Bota e Luva para
combate incêndio destinada as Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.   
 
2. JUSTIFICATIVA
Diante da expansão das atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, CBMGO, no território
Goiano e a amplitude das operações que necessita cada vez mais de equipamentos de segurança capazes de permitir
ao bombeiro militar maior eficiência, eficácia, conforto e segurança no atendimento a população nas ocorrências
diárias, com objetivo principal de diminuir os acidentes causados pela ação de altas temperaturas, objetos
pontiagudos no chão, fagulhas lançadas na atmosfera e outros, nos vários cenários onde um profissional bombeiro
militar necessita trabalhar.
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 2018, o presente projeto visa o registro de preço
para eventual aquisição de equipamento de segurança tais com o Bota Operacional e Luva, para utilização nas
ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar deste CBMGO, proporcionando a necessária proteção e
melhores condições de trabalho dos militares nas atividades risco desenvolvidas pela Corporação, conforme Ofício
429/2017 – CAL.
O investimento em tecnologia, representado pela aquisição de equipamentos de proteção individual com
especificações técnicas de última geração, certificado por normas que tratam com devido rigor o nível de proteção
para trabalhos extremos e de alto risco, proporcionará um elevado grau de valorização do profissional bombeiro
militar, sendo um ponto vital para a eficiência na execução dos seus trabalhos.
O uso de Equipamentos de proteção individual se baseia na necessidade básica de proteger os profissionais
bombeiros militares, que na sua atividade se deparam diuturnamente com situações que colocam em risco a sua
integridade física, fazendo com que necessite de equipamentos adequados para o cumprimento de sua nobre missão.
Durante as atividades de salvamento e combate a incêndios tanto urbanos quanto florestal realizados pelos
bombeiros do CBMGO é comum que estes fiquem expostos aos mais diversos fatores de risco tais como:
temperaturas elevadas, correntes elétricas, objetos cortantes ou perfurantes, queda de materiais sólidos e queda de
líquidos aquecidos ou corrosivos. Por estes e outros motivos, o uso de luvas  e botas específicas para as atividades
de combate ao incêndio torna-se obrigatório para prover a segurança das operações de socorro. Sem o equipamento,
a permanência do militar no teatro de operações é na maioria das vezes impraticável, comprometendo com isso a
eficácia e eficiência no salvamento ou no combate ao incêndio que está sendo executado, expondo ainda o
bombeiro ao perigo. 
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.
As quantidades de botas e luvas foram estipuladas considerando o efetivo do CBMGO de 2.500 (Dois mil e
quinhentos) militares somado a uma reserva técnica de 500 (quinhentos) pares para futuras substituições,
considerando ainda o ingresso de novos militares.
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Sugere-se ainda a utilização da modalidade pregão internacional, pois permitirá a participação, além de empresas
nacionais, de empresas estrangeiras que comercializem o objeto, aumentando a competitividade do certame. 
A exigência da certificação do dos equipamentos é um instrumento que permite garantir de forma imparcial e
credível a qualidade, a fiabilidade e as performances do produto na medida em que reforça a confiança dos
bombeiros quanto a utilização do equipamento que atende os requisitos mínimos de segurança que preconizam a
norma, fundamental para trabalhos em condições extremas e de alto risco.

 
 
3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADES E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS
 
 

Item ESPECIFICAÇÕES Unid. QTD. MÉDIA
Vlr. Unit. Máximo

MÉDIA
Vlr. Total Máximo

01 Bota Operacional para Combate
Incêndio Par 3000

 € 196,00  € 588.000,00

 R$ 868,28  R$ 2.604.840,00

02 Luva para Combate a Incêndio Par 3000
€ 87,94 € 263.817,16

R$ 389,57 R$ 1.168.710,00

TOTAL GERAL
€        851.817,16

R$      3.773.550,00

 
 
 
3.1. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS:
 
 

ITEM OBJETO ESPECIFICAÇÃO DA BOTA OPERACIONAL PARA COMBATE INCÊNDIO

01 Bota
Operacional
para Combate
Incêndio

Esta especificação fixa as condições mínimas exigíveis para o fornecimento de BOTAS
DE PROTEÇÃO, classe 01, tipo II (F2A), em couro, certificadas pela norma Europeia EN
15090:2012, concebidas para serem leves, flexíveis e resistentes à chama de modo que o
Bombeiro possua proteção e conforto nas atividades relacionadas à missão fim do Corpo
de Bombeiros.
Características Gerais:
1.1. Revestimento externo:
1.1.1. Deverá ser confeccionada na gáspea, cano e reforço traseiro em couro bovino
hidrofóbico de grão cheio, na cor preta, isento de imperfeições,
permitindo transpirabilidade e conformando um conjunto impermeável.  O couro deve
possuir as seguintes características:
1.1.1.1. O tratamento hidrofóbico do couro deverá garantir o atendimento de no mínimo 80
minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN
ISO 20344:2011;
1.1.1.2. A permeabilidade ao vapor de água do couro deverá ser ≥ 4,2 mg/cm²h de acordo
com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011/EN ISO 20345;
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1.1.1.3. A resistência ao rasgamento do couro deverá ser ≥ 200 N (valor médio) de acordo
com a norma EN ISO 20344:2011/EN ISO 3377-2; e
1.1.1.4. Deverá oferecer resistência à chama de acordo com a norma EN 15090:2012,
água conforme norma EN ISO 20344, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo
espessura entre 2,0 mm e 2,7 mm;
1.2. Cano:
1.2.1. Deverá ter no mínimo 20 cm e no máximo 27 cm (tamanho 40 BR), contados
interiormente da base da palmilha na região do calcanhar até a borda do cano. A forma do
corte deverá ser do design “C” de acordo com a norma EN ISO 20345, com sistema de
zíper e atacador;
1.2.2. A borda do cano, e das partes que serão acolchoadas, deverão ser revestidas de
couro hidrofóbico, na cor preta, com os seguintes desempenhos:
1.2.2.1. Tratamento hidrofóbico que garanta o atendimento de no mínimo 80 minutos no
ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO
20344:2011;
1.2.2.2. Permeabilidade ao vapor de água ≥ 4,2 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO
14268:2012 / EN ISO 20344:2011;
1.2.2.3. Resistência ao rasgamento ≥ 200 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO
20344:2011/EN ISO 3377-2; e
1.2.2.4. Oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos
1.2.2.5.O couro da gáspea e cano deverá ter uma espessura entre 2,0 e 2,7 mm para
garantir que a bota mantenha-se em pé durante o tempo de vida útil, evitando que o cano
colapse com o passar do tempo;
1.2.2.6.  Couro nas partes da língua deverá ter espessura entre 1,0 - 1,4 mm para
proporcionar conforto ao usuário;
1.2.3. Para facilitar a colocação da bota, esta deverá possuir puxador ou puxadores
exteriores, que não incomode no uso habitual da bota;
1.3. Revestimento interno:
1.3.1. Internamente deverá ser totalmente forrada com barreira de umidade (membrana),
de no mínimo 03 camadas, que garanta a impermeabilidade e estanqueidade de fora para
dentro da bota, não permitindo a passagem de vapores ou líquidos, mas permitindo a
transpiração de dentro para fora;
1.3.1.1. Forro interno composto por Poliamida /  PES (face exterior) - Membrana em
copolímero de bloco de poliéter-éster hidrofílico ou Membrana e PTFE - 100% PA
(camada de suporte termoselável) ou material de qualidade similar ou superior
comprovada através de laudos
1.3.2. Resistência à abrasão: Seco ≥ 51.200 ciclos, Úmido ≥ 25.600 ciclos, de acordo a EN
ISO 20344, ponto 6.12. Permeabilidade ao vapor de água PVA ≥ 3,4 mg/cm2h, de acordo
com a EN ISO 20345/ EN ISO 20347;
1.3.3. O revestimento interno deve ser feito de material em camadas totalmente
impermeável e respirável para proporcionar conforto superior em condições de calor;
1.3.4. Resistência à dessorção de água=100% de acordo com EN 20344; 
1.3.5. O revestimento interno deverá manter os pés secos, frescos e confortáveis e
dispersar a umidade;
1.3.6. A membrana não pode permitir a passagem de líquidos corporais como sangue para
evitar uma contaminação de HIV, HBV (Hepatite B) e HCV (Hepatite C), garantindo
proteção contra bactérias, de acordo com a norma ISO 16603:2004, comprovado através
de certificado conforme item 5.2.3 deste Termo de Referência.
1.4. Linhas de costura:
1.4.1. As linhas de costura utilizadas na construção da bota deverão ser retardadoras de
chama, que repelem a água. As linhas deverão ter resistência ao apodrecimento, à tração,
altas temperaturas e a maioria de produtos químicos. O fio deve ser de aramida com
espessura mínima de 30/3, ou mais resistente.



25/07/2019 SEI/GOVERNADORIA - 8247200 - Termo de Referência

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11035051&infra_siste… 4/14

1.5. Peso:
1.5.1. O peso individual da bota não poderá exceder 1.200 gramas (tamanho 40 BR);
1.6. Sola:
1.6.1. Deverá ser em borracha, não marcante, colada ou injetada diretamente no cabedal
uma peça única e seu contorno em borracha deverá envolver as partes superiores da bota,
unindo-se a elas, embaixo e nos lados de forma perfeitamente selada, e esta junção não
deverá ter emendas;
1.6.2. A sola deve ser em borracha com a área interior preenchida ou injetada em
poliuretano direto no cabedal , com a construção devendo cumprir os requisitos da Norma
EN 15090/2012,  e possuir as seguintes características:
1.6.2.1. A sola deve ter um amortecimento de impactos e isolamentos térmicos;
1.6.2.2. Antiestática, resistente a óleo e combustível, não inflamável, com efeito de
autolimpeza do perfil por meio de ranhuras de perfil cônicas e com ranhuras de perfil
angulares na borda da sola, para a estabilidade lateral;
1.6.2.3. Resistência mínima à temperatura de 250 °C durante 40 minutos, conforme
classificação HI3 da norma EN 15090:2012;
1.6.2.4. A sola deverá possuir resistência ao deslizamento, apresentando categoria e código
“SRC” conforme a norma EN 15090:2012; e
1.6.3. A união sola com o cabedal deve estar de acordo com a EN ISO 20345, garantindo
que a sola não solte do cabedal.
1.7. Palmilha de montagem:
1.7.1. Deverá apresentar uma palmilha de proteção, anti-perfuro, de acordo com a norma
EN ISO 15090:2012 e equivalentes;
1.8. Palminha extraível de conforto:
1.8.1. Palmilha extraível de composição dupla de espuma reticulada de Poliuretano (PUR)
laminada cortiça ou material de qualidade similar ou superior no que tange a resistência,
durabilidade e conforto moldada anatomicamente, flexível, antiestática e possuindo as
seguintes características: 
1.8.1.1. Capacidade de absorção de umidade, afastando-a do pé;
1.8.1.2. A palmilha deverá eliminar 100% da água quando exposta a secagem;
1.8.1.3. Deverá possuir tratamento antibacteriano, ou proteção equivalente;
1.8.1.4. Deverá ser disponibilizada em no mínimo 02 (duas) espessuras diferentes para
permitir um ajuste perfeito ao utilizador;
1.8.1.5. Lavável na máquina a 30°C; e
1.8.1.6. Resistente à abrasão
1.9. Biqueira:
1.9.1. A bota deverá possuir biqueira com resistência ao impacto de no mínimo 15 kN, não
quebrando nem apresentando rachaduras. A biqueira deverá estar de acordo com a norma
EN ISO 20345:2011 e equivalentes (exigências básicas para botas de combate a
incêndios).
1.9.2. A biqueira deverá estar recoberta por borracha com perfil especial, não inflamável,
na cor preta de maneira a proteger sua parte externa e com as seguintes características:
1.9.2.1. Esta cobertura deverá estar fixada à gáspea por meio de cola e costuras
rebaixadas;  
1.9.2.2.   Esta costura deve ser rebaixada à superfície da cobertura para evitar que a fricção
a destrua; 
1.10. Fechamento da bota:
1.10.1. Deverá estar equipada com fechamento rápido frontal, composto por zíper fixado à
bota por cadarços de meta-aramida (resistentes à chama e água), que desobrigue o usuário
de atar e desatar os cadarços ao colocar e retirar as botas;



25/07/2019 SEI/GOVERNADORIA - 8247200 - Termo de Referência

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11035051&infra_siste… 5/14

1.10.2. O zíper deverá ser não metálico, denominado auto extinguível a e construído sobre
uma malha de aramida termoestável, robusto de acordo com a EN 15090;
1.10.3. O zíper deverá incorporar no cursor um puxador em couro, para facilitar o
acionamento dos mesmos com luvas;
1.10.4. Os ilhoses metálicos devem ser sem níquel e com resistência a ferrugem.
1.10.4. A licitante vencedora deverá fornecer um par de cadarços sobressalentes para
cada bota adquirida.
1.11. Não serão aceitas botas totalmente fechadas;
1.12. Tamanhos:
1.12.1. Deverão estar disponíveis para fornecimento, no mínimo, todos os tamanhos
inteiros do 34 ao 48 na numeração brasileira, ou tamanhos equivalentes em outros sistemas
de numeração;
1.13. O calçado inteiro deverá possuir as seguintes características:
1.13.1. A bota deverá possuir sistema que torna possível uma circulação de ar ao
movimento de deslocamento proporcionando conforto térmico ao usuário.
1.13.2. Resistência ao deslizamento conforme a norma EN ISO 20344:2011 obtendo
classificação “SRC”;
1.13.3. Absorção de energia no solado.
1.13.4. Isolamento ao frio do complexo da sola de acordo com a norma EN ISO
20344:2011, possuindo classificação “CI”.
1.13.5. Possuir classificação F2A conforme exigências contidas na norma EN 15090:2012.
1.13.6. Resistência a combustível, de acordo com EN ISO 20344. 
1.13.7. Resistência ao calor por contato, de acordo com a EN ISO 20344: símbolo HRO.
1.13.8. Resistência de contato elétrico - ANTIESTÁTICO. Conforme a Norma EN 61340-
5-1 (descarregando as faíscas elétricas).
1.13.9. As botas deverão permitir a dorsiflexão quando na posição de 4 apoios, ajoelhado,
na realização de atividade de combate a incêndio.;
1.13.10. A bota deverá ser construída com áreas de flexão que garantam um ângulo maior
de movimentos durante a caminhada e conforto ao conduzir veículos;             
1.14. Informações que devem conter a bota:
1.14.1. A bota deverá possuir conforme exigido no item 08 da norma EN 15090:2012 as
seguintes informações:
1.14.1.1. Logomarca CE normalizada e símbolo F2A;
 
 

 
1.14.1.2. Tamanho da bota;
1.14.1.3. Marca de identificação do fabricante;
1.14.1.4. Nome do modelo;
1.14.1.5. Ano de fabricação, informando no mínimo o trimestre;
1.14.1.6. Pais de fabricação;
1.14.1.7. Norma Europeia EN 15090:2012;
1.14.1.8. O nível de proteção MÍNIMA conforme segue: Type F2A CI HI3 SRC.
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1.15. Outras condições:
1.15.1. Para a construção da bota não poderão ser utilizados materiais que incluam
substâncias proibidas por Diretivas Europeias, nem alérgenos potenciais que possam
causar dermatites de contato ao usuário. Por isto o fabricante deverá:
1.15.1.1. Utilizar materiais de máxima resistência que proporcionem a máxima
durabilidade da bota;
1.15.1.2. Cumprir a legislação ambiental, gestão e eliminação de resíduos industriais e
perigosos;
1.15.1.3. Garantir a não existência na bota de resíduos de arsênico, cadmio e chumbo;
1.15.1.4. Não se detectará na bota hexa-crômio, crômio VI, ou ser inferior a 10 ppm;
1.15.1.5. Não podendo conter: pentaclorofenol, corantes azoicos ou PVC;
1.15.1.6. Não estarão em contato com a pele produtos potencialmente alérgenos como
níquel, látex, etc.;

 
 
 
 

ITEM OBJETO ESPECIFICAÇÃO LUVA PARA COMBATE INCÊNDIO

02 Luva para
Combate
Incêndio

Esta especificação fixa as condições mínimas exigíveis para o fornecimento de Luva
especial de proteção para uso nas atividades de Combate ao Incêndio: 
1. Características Gerais: deverá se prestar a combate a incêndio estrutural e florestal,
em trabalhos de rescaldo, uso de ferramentas e equipamentos utilizados nestes cenários de
ocorrências, nos quais do Corpo de Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás -
CBMGO devam agir, bem como oferecer alto grau de proteção para as mãos dos militares
contra superfícies quentes, abrasivas, cortantes e perfurantes; As luvas não devem conter
partes de couro de má qualidade; O couro deve estar isento de defeitos ou fibras soltas que
possam reduzir gradualmente sua resistência. Não deve ser preparado de forma a ocultar
imperfeições ou ser tratado com produtos químicos à base de ferro, e deve possuir grau de
flexibilidade e resistência exigidas para as finalidades a que se destinam; A especificação
exigida para o acabamento de couro deve ser obtida de um curtume idôneo; As luvas não
devem rachar quando dobradas com a flor do lado externo e terão que possuir boa
resistência à abrasão, a cortes e ao calor; A luva de proteção deve ser projetada e fabricada
de modo que, nas condições previsíveis de uso a que se destina, o usuário possa realizar a
atividade de maneira normal, enquanto desfruta de apropriado nível de proteção; O uso da
luva não deve forçar o usuário a fazer esforços adicionais para segurar o objeto que ele for
manipular, a fim de evitar o surgimento de dor, desconforto e até mesmo problemas
musculoesqueléticos; A luva deverá ter acabamento de costuras de forma que não existam
protuberâncias que lesionem as mãos. 
2. Luva de proteção modelo tipo Gunn, 05 (cinco) dedos; confeccionada em multipeças,
unidas por meio de costuras, simples e ou dupla; com cor predominante escura; deverá ser
confeccionada no dorso e dedos indicador, médio, anular e mínimo em couro vacum raspa
com curtimento mineral (inorgânico), com espessura mínima de 1,3 mm e máxima de 1,5
mm; na palma e dedos polegar, mínimo e anular em couro vacum vaqueta (flor da
pele) com curtimento mineral (inorgânico), com espessura mínima de 1,3 mm e no
máximo 1,5 mm; nos dedos indicador e médio na face palmar deverá ser em fibra revestida
com silicone com resistência a calor e chamas; Na parte do dorso da luva deverá possuir
dispositivo anti retração em caso de flash over. A extensão da luva, da ponta do dedo
médio ao limite do punho, a medida deverá ter entre 310 mm e 320 mm no tamanho 08
(oito), entre 320 mm e 330 mm no tamanho 09 (nove). Devera possuir 03 (três) reforços
flexíveis, tipo gomos, em couro caprino / ou similar na face dorsal da região da articulação
dos ossos sessaimódeos, para proteção térmica, proteção contra impactos e para atenuar o
efeito de retração do couro; no dedo polegar deverá possuir 06 (seis) reforços tipo gomos;
na parte interna deverá possuir na mesma região reforço em manta de fibra para aramida.
3. Na região entre a palma e o polegar deverá possuir outra camada de reforço do mesmo
tipo de couro caprino/ ou similar , afim de aumentar a resistência a abrasão nesta região,



25/07/2019 SEI/GOVERNADORIA - 8247200 - Termo de Referência

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11035051&infra_siste… 7/14

 

este reforço deverá ser fixado na palma e dedo por costura dupla, com distância entre si de
3,00 mm (+/- 0,5 mm), com 4 pontos por cm linear; deverá possuir reforço na altura dos
ossos do carpo do mesmo couro caprino/ ou similar  da palma, fixado com costura simples;
deverá possuir punho em malha  meta aramida, anti chama com comprimento de 70,00
mm (+/- 2,0  mm); na face palmar da luva deverá possuir reforço (protetor de artéria), do
mesmo tipo de couro caprino/ ou similar  em forma de trapézio, com base do punho
medindo 80, 00 mm (+/- 3,0  mm), e na parte superior medindo 40,00 mm (+/- 4,0  mm),
fixado no punho com costuras duplas com distância entre si de 3,00 mm (+/- 0,5 mm), com
4 pontos por cm linear; na parte superior do punho deverá possuir uma meia argola,
confeccionada em de couro caprino/ ou similar  duplo, do mesmo tipo do couro da palma,
com 60,00 mm (+/- 1,0 mm), medida da altura interna e largura interna 25,00 mm (+/- 1,0
mm); na base do punho deverá ser fixada, na parte interna, uma tira de elastômero do 
mesmo lado do polegar, com 10 mm de largura (+/- 0,5 mm), com comprimento de 180,00
mm (+/- 2,0  mm), na parte oposta a fixação deverá formar uma argola com 80,00 mm (+/-
2,0  mm), para servir de fixação extra para o usuário em situações extremas. 
4. No dorso da luva, deverá possuir uma tira de elastômero com largura de 12,00 mm (+/-
1,0 mm), fixada internamento com distância de 40,00 mm (+/- 3,0 mm) da base do punho,
afim de proporcionar ajuste na altura dos ossos do carpo; deverá possuir na altura dos
ossos do metacarpo uma prega com largura de 11,00 mm (+/- 4,0 mm), e comprimento de
96,00 mm (+/- 5,0 mm), sendo que deverá ser costurado internamente couro caprino/ ou
similar , de forma que ao dobrar a luva nas mãos, haja expansão do dorso, auxiliando a
ergonomia da luva, esse gomo deverá ser fixado por costuras duplas em toda volta. 
5. O forro interno, deverá ser confeccionado em camadas, sendo a primeira, que tem
contato com o couro deverá ser uma membrana microporosa, respirável, impermeável e
ignífuga, formando a barreira de vapor, deverá atender os padrões da EN 659 (Luvas de
proteção para bombeiros), deverá possuir resistência à penetração de líquidos inclusive à
base de petróleo e produtos químicos tais como ácidos e álcalis, conforme especificado na
norma ASTM F903, norma EN ISO  20811 no qual deverá alcançar níveis de
impermeabilidade ˃ 10.000 mm nas duas costuras e face após ciclos de lavagem / secagem
de acordo com a norma EM ISO 6330, deverá possuir resistência viral com requisitos de
resistência a agentes patogênicos virais e transmitidos pelo sangue, conforme especificado
nas normas ASTM F1671 e ISO 16604, a membrana deverá formar uma luva integral
internamente, e deverá ser soldada nas extremidades por sistema que não perca as
propriedades da membrana, quanto a proteção; a segunda camada deverá ser um conjunto
de:  fibra para aramida, fibra de vidro e malha ignífuga, com peso máximo de 450 g/m²,
formando a barreira resistente a calor e fogo, todo esse conjunto de forro interno deverá
formar uma outra luva interna e deverá estar fixada nas ponta dos dedos e no punho na
parte interna da luva, deverá ser fixada através de costura; todos as costuras deverão ser
em fios de para aramida;
6. A luva deverá possuir etiqueta fixada no seu interior com o tamanho, nome do
fabricante, pictogramas com referência a norma que a luva está certificada bem como os
pictogramas conforme as exigências do Item 8 deste termo nas Figuras Ilustrativas 01; 

Figura Ilustrativa 1
7. A luva deverá possuir em sua grade os tamanhos 7, 8, 9, 10, 11 e 12; a medida deverá
ser feita seguindo o padrão internacional de medidas para luvas conforme Figura
Iilustrativa 02 e Tabela 1.
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Tamanho das luvas

Tamanho
pequeno

(x-Small)

pequeno

(Small)

médio

(Medium)

grande

(large)

grande

(x-large)

Extra grande

(xx-large)

Tamanho
numérico 7 8 9 10 11 12

Centímetros 18 20 23 25 28 30

Figura Ilustrativa 2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1 - Grade de tamanho das luvas

8. A luva deverá combinar destreza e proteção, requisitos que deverão ser comprovados
pela apresentação de documentação técnica: Certificação conforme a Norma EN 659-
2003-A1:2008 com a seguinte requisitos térmicos: comportamento na chama nível 4 (EN
407:2004) ou superior, calor convectivo nível 3 (EN 407:2004) ou superior; Requisitos
mecânicos: resistência a abrasão nível 3 (EN 388:2003) ou superior, resistência ao corte
por lamina nível 5 (EN 388:2003); resistência ao rasgo nível 3 (EN 388:2003) ou superior,
resistência a perfuração nível 3 (EN 388:2003) ou superior.      
 

 
 
 

4. DAS AMOSTRAS:
4.1. No prazo máximo de 5 (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 Especificações e
Orçamentos - DECOR/CAL – CBMGO – Telefones: (62) 3201-6387, 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.
4.2. 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 DECOR/CAL
como contra-amostra para efeito de comparação de qualidade e padrão na hora da entrega do lote solicitado.
4.2.1. A amostra será analisada pela equipe técnica do DECOR/CAL e a adjudicação do item ficará
condicionada à aprovação da mesma,  a qual deverá cumprir todas as exigências técnicas descritas nas
especificações constantes da tabela 3.1 deste Termo de Referência, sendo que serão analisados todos os
padrões técnicos exigidos, e o não cumprimento em sua integralidade acarretará na reprovação da amostra.
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I. A amostra do Item 1 deverá ser: um pé da bota do produto ofertado e outra amostra de um pé da bota cortado
verticalmente no centro, mostrando internamente a estrutura e os materiais utilizados, para verificação do
atendimento as especificações.
II. 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.
4.2.2. A não apresentação da amostra ou em desacordo com as especificações exigidas implicará na
desclassificação da empresa.
I. A amostra rejeitada ficará a disposição no DECOR, para devolução a empresa, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data da Notificação de Recusa.
 
5. DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS DENTRO DO ENVELOPE DE PROPOSTAS
5.1. A Licitante deverá apresentar dentro do envelope do propostas os seguintes documentos, sob pena de
desclassificação. Os documentos abaixo deverão ser apresentados em língua portuguesa, ou quando apresentados
em língua estrangeira deverão atender o item 12.12. deste instrumento.
5.2. PARA O ITEM 1 – Condições específicas:
5.2.1. Certificado de que o produto atende a seguinte Norma: EN 15090:2012, Classificação: tipo II, de calçado
para uso profissional com os seguintes desempenhos e marcação HI3+SRC+CI (F2A); 
5.2.2. Relatório de ensaio correspondente ao certificado apresentado no item anterior que comprove o íntegro
atendimento dos requisitos mínimos exigidos neste instrumento.
5.2.3. Laudo de comprovação que a membrana foi testada de acordo com as Normas ISO 16603:2004.
5.2.4. Catálogos, fichas técnicas ou folhetos que comprovem o atendimento das especificações contidas no
descritivo técnico do produto informando marca e modelo.
5.3. PARA O ITEM 2 – Condições específicas:
5.3.1. Certificado de que o produto atende a seguinte Norma: EN 659:2003+A1:2008 ou atualização posterior. 
5.3.2. Relatório de ensaio correspondente ao certificado apresentado no item anterior que comprove o íntegro
atendimento dos requisitos mínimos: comportamento na chama nível 4 (EN 407:2004) ou superior, calor convectivo
nível 3 (EN 407:2004) ou superior; Requisitos mecânicos: resistência a abrasão nível 3 (EN 388:2003) ou superior,
resistência ao corte por lamina nível 5 (EN 388:2003); resistência ao rasgo nível 3 (EN 388:2003) ou superior,
resistência a perfuração nível 3 (EN 388:2003) ou superior.
5.3.3. Catálogos, fichas técnicas ou folhetos que comprovem o atendimento das especificações contidas no
descritivo técnico do produto informando marca e modelo.
5.4. Os certificados somente serão aceitos como válidos quando o organismo certificador for acreditado por um
organismo signatário de acordo multilateral de reconhecimento (Multilateral Recognition Arrangement – MLA)
estabelecido por uma das seguintes cooperações:
5.4.1. Internacional Accreditation Forum, Inc. – IAF; e
5.4.2. Interamericam Accreditation Cooperation – IAAC.
5.5. Os resultados de laboratórios de ensaio serão aceitos quando o laboratório for acreditado por um organismo
signatário de acordo multilateral de reconhecimento mútuo, estabelecido por uma das seguintes cooperações:
5.5.1. Interamerican Accreditation Cooperation - IAAC;
5.5.2. European co-operation for Accreditation - EA; e
5.5.3. International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC.
5.6. Caberá ao licitante vencedor informar qual organismo signatário de acordo multilateral acredita o(s)
organismo(s) certificador(es) e o(s) laboratório(s) de testes emitentes da documentação técnica apresentada, através
de Declaração assinada pelo Representante Legal da Empresa proponente, qual organismo signatário de acordo
multilateral acreditado, organismo certificador, e o laboratório de testes emitentes da documentação técnica
apresentada, para Certificação. Essa Declaração deverá ser entregue junto com a documentação técnica.
5.7. A documentação técnica somente será reconhecida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás -
CBMGO apenas nos casos em que, explicitamente, fizer menção ao atendimento às normas exigidas e, quando
exigidos, fizer menção ao atendimento a requisitos de desempenho específicos constantes do escopo das citadas
normas.
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5.8. Não será aceita documentação técnica emitida por organismo certificador e laboratório de testes cuja
acreditação estiver suspensa.
 
6. FORMA DE FORNECIMENTO
6.1. O objeto deverá ser fornecido, novo, sem uso, com modelo e data de fabricação superior à data de assinatura do
contrato, devidamente embalado no Estado de Goiás, em conformidade com a demanda apresentada pela
Corporação.
6.2. A entrega deverá ser feita pelo próprio fabricante ou por seus representantes devidamente autorizados, com
limite do pedido mínimo de 30 (trinta) pares, podendo ser em menor quantidade desde que aprovado pela
CONTRATADA.
6.3. A grade dos tamanhos para cada item (luva e/ou bota) deverão ser enviadas pela CONTRATANTE em até 10
(dez) dias úteis  após a publicação do contrato em Diário Oficial do Estado.
 
7. DAS OBRIGAÇÕES
7.1. DO CONTRATANTE:
7.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo ora estabelecido.
7.1.2. 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.
7.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATADA, quando
necessários ao fornecimento do objeto.
7.1.4. Comunicar oficialmente à CONTRATADA, por escrito, qualquer falha e/ou irregularidade no fornecimento
dos materiais, para que sejam dotadas as medidas corretivas necessárias.
7.1.5. Solicitar a substituição dos materiais que apresentarem defeitos de fabricação durante a verificação de
conformidade e/ou no decorrer de sua utilização.
7.1.6. Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), por intermédio do servidor designado para esse fim.
7.1.7. 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.
7.1.8. Fornecer todas as informações e documentos necessários ao desembaraço alfandegário, caso seja adquirido
algum material estrangeiro.
 
7.2. DA CONTRATADA:
7.2.1. 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.
7.2.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a
quaisquer reclamações formuladas.
7.2.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às dependências do CONTRATANTE.
7.2.4. 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.
7.2.5. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, desde que praticada por seus empregados nas
dependências do CONTRATANTE.
7.2.6. Comunicar o CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter urgente, referente ao fornecimento do
objeto.
7.2.7. Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualidade exigidas na
contratação.
7.2.8. Deverá entregar manual em língua portuguesa contendo informações, claras e precisas sobre as
características, qualidades, origem, entre outros dados, no que couber.
7.2.9. Quando for o caso, fabricante e importador, deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição
enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto e/ou material. Cessadas a produção ou importação, a
oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei.
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7.2.10. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte
cinco por cento) do seu valor inicial.
7.2.11. Acatar todas as exigências do CONTRATANTE, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização, nos
limites do contrato.
7.2.12. Manter um representante em contato direto e constante com o CONTRATANTE, durante a execução do
contrato, e após para aquisição de peças de reposição e de acessórios.
7.2.13. Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, zelando sempre pelo seu bom
desempenho, realizando os serviços ou entregando o objeto em conformidade com a proposta apresentada,
observando os critérios de qualidade dos produtos.
7.2.14. Entregar todos os documentos necessários ao desembaraço aduaneiro dos equipamentos, que será realizado
pelo CONTRATANTE, tais como: nota fiscal, fatura pro forma, conhecimento de embarque, comprovante de
exportação, apólice de seguro, romaneio de embarque, entre outros.
7.2.15. Considerar como de sua responsabilidade todas as despesas, como frete, seguro e outras, inerentes ao
deslocamento dos equipamentos do Aeroporto ou Porto de entrada no Brasil, até o endereço de entrega, fornecido
pelo CONTRATANTE.
7.2.16. 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.
7.2.17. A empresa deverá executar o objeto no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da
publicação do contrato em Diário Oficial do Estado e abertura da Carta de Crédito ou  Fechamento do Contrato de
Câmbio, se for de origem estrangeira.
 
8. DA GARANTIA
8.1. Os objetos deste Termo de Referência deverão ter garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, contra defeitos de
fabricação, sem prejuízo a garantia oferecida pelo fabricante.
8.2. O termo de garantia ou equivalente deve esclarecer, de maneira clara e adequada em que consiste a garantia,
bem como a forma, o prazo e o lugar em que deverá ser exercitada, sendo o ônus a cargo da contratada, devendo ser
entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato da entrega dos Equipamentos de Proteção Individuais,
acompanhados de manual de uso e manutenção.
8.3. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção corretiva e reposição de peças,
durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter os bens em perfeitas condições de uso. O prazo de garantia
será contado a partir da data de aceitação do objeto, de acordo com as normas vigentes, pelo qual a empresa obriga-
se independentemente de ser ou não a fabricante do produto, a efetuar, dentro do prazo da garantia, substituições de
todas as unidades que apresentarem defeitos de fabricação ou divergência com as especificações exigidas, sem ônus
para o CBMGO, desde que estes não sejam provenientes de operação ou manuseio inadequado.
8.4. Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados mediante consulta ao fornecedor, conforme
sistema disponibilizado pelo mesmo para estabelecimento desta relação, podendo ser por telefone, pessoalmente,
via web e outros apontados pelo fabricante.
8.5. Os serviços de Assistência Técnica serão executados pela CONTRATADA, ou pela assistência técnica, através
de empresa no Brasil credenciada pela Contratada, a qual deverá ser informada junto com os Documentos de
Habilitação.
 
9. LOCAL DE ENTREGA / EXECUÇÃO DO OBJETO
9.1. 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 de 120 (cento e vinte) dias, conforme item
7.2.17. , 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.
9.2. 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.
9.3. Na entrega não será aceita troca de marca ofertada na proposta.
9.4. O recebimento por parte do Corpo de Bombeiros Militar observará o estabelecido abaixo:
9.4.1. 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
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deste Termo de Referência.
9.4.2. 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 dos seguintes pontos:
9.4.2.1. Quantidades previstas.
9.4.2.2. Atendimento ao prazo de entrega estipulado.
9.4.2.3. Atendimento as especificações contidas neste Termo de Referência.
9.4.2.4. Garantias dos bens estipuladas neste Termo de Referência.
9.5. O Termo de Recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o
recebimento definitivo dos equipamentos.
9.6. 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.
9.7. Caso o objeto apresente defeito de fabricação, ou quaisquer defeito que impossibilite seu uso, o mesmo deverá
ser substituído, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a partir da data da comunicação feita pelo Comando de
Apoio Logístico – CAL.
9.8. 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).
9.9. Deverá(ão) ser entregue(s) o(s) certificado(s) junto dos objetos, no(s) qual(is) constarão dados específicos, de
maneira a identificar cada material, atestando que atendem a todos os requisitos contidos na Norma exigida.
9.10. Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes, mediante justificativa da
contratada e consequente aceite da contratante.
 
10. DO CONTRATO
10.1. O contrato terá a vigência de 18 (dezoito) meses, contados a partir de sua outorga pelo Procurador-Geral do
Estado e eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás, e sua gestão ficará a cargo de um
representante da Administração especialmente designado pelo CONTRATANTE, em atendimento ao art. 67 da lei
8.666/93.
 
11. CONSIDERAÇÕES AO REGISTRO DE PREÇOS
11.1. 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.
11.2. A gestão da Ata de Registro de Preços ficará a cargo de servidor do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás designado para tal.
11.3. A Ata de Registro de Preços terá vigência a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do
Estado de Goiás, pelo prazo de 01 (um) ano.
11.4. Após assinatura da Ata de Registro de Preços, em momento oportuno e conveniente, cada Órgão Participante
poderá solicitar autorização ao Órgão Gerenciador da Ata para proceder à abertura de processo administrativo para
efetivação da aquisição/ contratação.
 
12. DAS CONDIÇÕES APLICÁVEIS NO CASO DE IMPORTAÇÃO OU DE BEM IMPORTADO
12.1. A contratada estrangeira, no caso de equipamento/material importado, será responsável pelo processo de
importação e despacho aduaneiro, devendo realizar as operações de desembaraço aduaneiro e nacionalização de
acordo com a regulamentação brasileira, sendo que:
12.2. O importador será: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, com objeto destinado a órgão de
Segurança Pública, ou o órgão Contratante considerando o Registro de Preço.
12.3. O procurador outorgado responderá integralmente quanto aos atos praticados no processo de importação,
configurando a contratada como solidária sem reservas na responsabilização administrativa, civil e criminal.
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12.4. A contratada ou seu representante legal no Brasil responsabilizar-se-á por todas as operações e informações
referentes ao desembaraço aduaneiro, inclusive quanto à adequada classificação na Nomenclatura Comum do
Mercosul/Tarifa Externa Comum (NCM/TEC), com o respectivo destaque.
12.5. As condições de importação devem seguir as mesmas exigências estabelecidas na proposta de preços,
conforme descrito neste termo de referência.
12.6. A contratada ou seu representante legal no Brasil deverá promover as ações necessárias para atendimento às
diligências e exigências estabelecidas pela Secretaria de Controle Externo – SECEX, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, ou pelos órgãos anuentes da Licença de Importação, bem
como promover a gestão junto aos órgãos de comércio exterior para otimização do trâmite de importação.
12.7. A contratada ou seu responsável legal no Brasil será responsável por toda movimentação de carga em relação
ao cumprimento do objeto, devendo estabelecer os quesitos de consolidação e modal.
12.8. O transporte deverá atender à legislação brasileira, inclusive o previsto pelo Decreto nº 6.759/2009.
12.9. As cargas embaladas, consolidadas ou não, deverão estar conforme a respectiva lista de conteúdo (Packing
List).
12.10. A proposta de preços englobará todas as despesas relativas ao objeto da presente licitação, bem como os
respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, financeiras e 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, e em se tratando de item importado, equivale ao “Termos
Internacionais de Comércio (Incoterms)” discriminados pela International Chamber of Commerce (ICC) em sua
Publicação nº 715E, de 2010, como DAP-DELIVERY AT PLACE (Localidade), traduzindo literalmente, Entregue
no Local (Localidade). Serão acrescidos, como obrigação do vencedor, os custos de desembaraço e entrega para que
se equipare ao “Termos Internacionais de Comércio (Incoterms)” discriminados pela International Chamber of
Commerce (ICC) em sua Publicação nº 715E, de 2010, como DDP-DELIVERED DUTY PAID (Localidade),
traduzindo literalmente, Entregue com Direitos Pagos (Localidade).
12.11. Todas as despesas referentes à Abertura de Carta de Crédito (L/C) (abertura, aviso, confirmação, negociação
e demais despesas decorrentes) ou aquelas referentes à renovação da Carta de Crédito, inclusive decorrente de
aumento da taxa cambial, no caso de atraso de adimplemento atribuível à CONTRATADA, serão por ela custeadas.
12.12. Os documentos apresentados em idioma estrangeiro deverão estar apostilados (conforme Decreto
8.660/2016) ou rubricados e autenticados pelo serviço diplomático brasileiro no país de origem dos documentos,
além de serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado, conforme dispõe o Artigo 18 do
Decreto n. 13.609 de 21 de outubro de 1943, art. 224 do Código Civil Brasileiro, art. 192 do Código de Processo
Civil Brasileiro e registrado no Registro de Títulos e Documentos, de acordo com a Lei n. 6.015 (Lei de Registros
Públicos) artigos 129 parágrafo 6 e 148. Excetuam-se apenas as expressões estritamente técnicas que não possuam
tradução compatível no vernáculo (catálogos, folders, etc). Somente serão aceitos documentos originais ou cópias
autenticadas, sendo que o não atendimento ao disposto neste item acarretará na desclassificação da empresa.
12.13. Deverá apresentar documento indicando Empresa Representante ou Representante individual, estabelecido
em território brasileiro, com nome CNPJ ou CPF, endereço, telefones para contato, afim de ser o contato do Órgão
Licitante  com a empresa. 
 
13. DO PAGAMENTO
13.1. O Pagamento será realizado de acordo com as Normas de Execução Orçamentária e Financeira, Lei nº 4.320,
de 1964, e no que couber, com as diretrizes da Política Monetária e do Comércio Exterior, após apresentação das
faturas, considerando-se especialmente o atendimento ao disposto pelo caput e §3º do art. 42 da Lei nº 8.666, de
1993, a Lei nº 10.192, de 2001, c/c Decreto-lei nº 857, de 1969, na seguinte forma:
13.1.1. Para proposta preços em moeda brasileira (Real) - o pagamento será efetuado por meio de crédito em conta
corrente do favorecido, exclusivamente, em Instituição Bancária contratada para centralizar a movimentação
financeira do Poder Executivo Estadual (Caixa Econômica Federal), em atenção ao disposto no art. 4º da Lei
estadual n. 18.364, de 10 de janeiro de 2014 em moeda corrente nacional (reais), em até 30 (trinta) dias, contados
da data de liquidação da(s) nota(s) fiscal(ais) faturada(s). O pagamento da(s) nota(s) fiscal(ais) fica condicionado ao
cumprimento dos critérios de recebimento previstos no edital.
13.1.2. Para proposta de preços em moeda estrangeira (Dólares Americanos ou Euros) - o pagamento será efetuado,
a critério de cada licitante, de uma das seguintes formas (que será optada pela contratada, na assinatura do
contrato):
13.1.2.1. Carta de Crédito Internacional - emitida por instituição financeira, como Carta de Crédito (Letter of Credit
- LC) irrevogável a ser avisada pelo banco internacional indicado pelo licitante, nos termos da UCP 600 –
Costumes e Prática Uniformes relativos a Créditos Documentários, da CCI - Câmara de Comercio Internacional. A
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Carta de Crédito Internacional poderá ser confirmada à pedido, e às expensas do licitante. A validade da Carta de
Crédito Internacional corresponderá ao decurso de prazo até o recebimento definitivo da mercadoria objeto da
negociação. O crédito estará disponível ao beneficiário da carta de crédito internacional pela apresentação ao banco
emitente da seguinte forma: 100% (cem por cento) do valor do crédito na apresentação do Atestado de
Recebimento Definitivo, emitido pelo adquirente. Todas as despesas decorrentes da abertura, confirmação, aviso,
negociação, alteração e/ou liberação de discrepâncias da Carta de Credito Internacional, correrão por conta do
beneficiário, que disporá de 10 (dez) dias úteis, após assinatura do contrato, prorrogáveis a interesse do Contratante,
para ultimar a Carta de Crédito, bem como efetuar o depósito dos custos da referida carta.
13.1.2.2. Crédito em Conta Bancária - O pagamento será realizado por meio de crédito em conta bancária, situação
em que o proponente deverá fornecer todas as informações para a emissão da respectiva ordem de pagamento pelo
banco emissor (issuing bank). O pagamento por meio de crédito bancário será efetuado em Reais (R$), mediante
conversão pela taxa de câmbio vigente para moeda estrangeira (Contrato de Câmbio) referente ao dia útil
imediatamente anterior à data do efetivo pagamento. O crédito estará disponível da seguinte forma: 100% (cem por
cento) do valor do contrato na apresentação do Atestado de Recebimento Definitivo, emitido pelo adquirente. Todas
as despesas decorrentes da emissão do contrato de câmbio correrão por conta do beneficiário.
 

Goiânia, 24 de julho de 2019.
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Assessor do DECOR/CAL
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