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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO

MODELO

 

Declaro para os devidos fins que o(a) (IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO), adere ao
processo licitatório para Registro de Preços, a ser realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Goiás (Órgão Gerenciador), para eventual contratação do objeto especificado a seguir:

 
Objeto: Sistema de Registro de preços para eventual aquisição de viaturas tipo UR
(Unidade de Resgate), destinadas a atender a população do Estado de Goiás em
ocorrências de resgate e atendimento pré-hospitalar, mediante as exigências,
especificações técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência
(SEI- 000012219392) e conforme os seguintes quantitativos:

   

Item ESPECIFICAÇÕES Unid. Qtd.
Estimativa

Máxima
Unitária

Estimativa
Máxima

Total

01 Unidade de Resgate - UR Unidade  R$ 260.856,25 R$

TOTAL GERAL R$ 

      

Pelos quantitativos indicados na tabela acima, apresentamos a seguir, a relação de
endereços que as Unidades de Resgate deverão ser entregues:

(ENDEREÇO(S) DE ENTREGA)
 
Declaro, também, a concordância deste Órgão aderente com o Termo de Referência (SEI

-  000012219392), de modo que todos os atos praticados pelo Órgão Gerenciador (CBM/GO) subsequentes
à presente anuência que visem à adequação do Termo de Referência e seu(s) Encarte(s) a exigências
legais, a especificações técnicas atualizadas ou a condições de contratação que se mostrarem mais
vantajosas à Administração, devidamente justificadas no processo licitatório, ficam desde já
ratificados, exceto aqueles que alterem substancialmente o objeto.

 
Declaro, ainda, que conforme o art. 7º do Decreto nº 7.437/2011, o registro de preços

não obriga este Órgão aderente a firmar contrato, facultando-se a realização de licitação específica para a

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2011/decreto_7437.htm
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demanda pretendida se comprovada a vantagem técnico-econômica, porém, sendo assegurado ao(s)
adjudicatário(s) do registro de preços a preferência de contratação em igualdade de condições.

 
Em atendimento à Instrução Técnica nº 334/2016 do Tribunal de Contas do Estado de

Goiás, apresentamos a seguinte justificativa para o quantitativo indicado:
(INSERIR JUSTIFICATIVA SOBRE O QUANTITATIVO SOLICITADO)

 

 

_______________________ (Órgão), em ___________ (cidade/UF), aos ____ dias do mês de
___________ de 2020. 

 

 

 

__________________________________
Representante/Titular

 

Documento assinado eletronicamente por JOELLEN LUCI SILVESTRE VAZ, Auxiliar, em
15/04/2020, às 17:01, 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
000012494607 e o código CRC 8F561EEA.

 

Comando de Apoio Logístico- CAL/CBMGO
Departamento de Compras e Licitações - DECOL

Avenida Consolação, Qd.35, Lt. 03 ao 10, 22 e 23, Bairro Cidade Jardim, CEP 74.425-535, Goiânia,
Goiás. Telefone: (62) 3201-6386

E-mail: cbmgo.comprascal@gmail.com e comprascal@bombeiros.go.gov.br

 

Referência: Processo nº 202000011009603 SEI 000012494607
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