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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO

Aquisição e instalação 02 (dois) conjuntos de letras caixa com 02 (duas) logos cada (símbolo do CBMGO e símbolo do COA,
com altura aproximada de 1,80 m), em letras caixa de chapa de inox brilhante, com as incrições "CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR" com altura aproximada de 72 cm, e "CENTRO DE OPERAÇÕES AÉREAS" com altura aproximada de 46 cm.

 

2. JUSTIFICATIVA

Após a inauguração do novo hangar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), faz-se necessário a
aquisição de letreiros com a iden�ficação da unidade, bem como a sua instalação na fachada do COA, atendendo aos
requisitos da Portaria 108/2020 - CBMGO, que estabelece o novo padrão de iden�ficação visual para as edificações da
Corporação.

3. OBJETO, QUANTIDADE E VALOR ESTIMADO

ITEM OBJETO UNIDADE QUANTIDADE VALOR MÉDIO
UNITÁRIO

VALOR MÉDIO
TOTAL

1
Conjuntos de letras caixa em chapa
inox brilhante, com 2 logomarcas

cada
Un. 2 R$ 16.047,03 R$ 32.094,06

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1)  Dois (02) Jogos de letras caixa sendo feitas em Aço Inox Brilho polido com abas de 5cm e fixação através de pinos em
painel de ACM existente - Texto; CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. 0.720 x 0.720 x 0.050. Conforme Imagem Ilustra�va 1. 

2) Dois (02) Jogos de letras caixa sendo feitas em Aço Inox Brilho polido com abas de 4cm e fixação através de pinos em
painel de ACM existente - Texto; CENTRO DE OPERAÇÕES AÉREAS. 0.460 x 0.460 x 0.040. Conforme Imagem Ilustra�va 1.

3) Logo Corpo de Bombeiros Militar sendo feita a caixa em Aço Galvanizado com tratamento an�corrosivo e �ntura
automo�va brilho, aplicação de adesivo em vinil com impressão digital com acabamento em verniz bicomponente, abas
da caixa de 5cm e fixação através de pinos, aplicado sobre painel de ACM. Medida de 2,25mt de comprimento e altura de
1,80mt. 2.250 x 1.800 x 0.050. Conforme Imagem ilustra�va 2.

4) Logo Centro de Operações Aéreas sendo feita a caixa em Aço Galvanizado com tratamento an�corrosivo e �ntura
automo�va brilho, aplicação de adesivo em vinil com impressão digital com acabamento em verniz bicomponente, abas
da caixa de 5cm e fixação através de pinos, aplicado sobre painel de ACM. Medida de 1,80mt de diâmetro. 1.800 x 1.800 x
0.050. Conforme Imagem ilustra�va 3.

5) As imagens ilustra�vas são para um melhor entendimento sobre a especificação técnica, a empresa vencedora deverá
encaminhar um projeto detalhado, para a aprovação pelo Centro de Operações Aéreas, antes da confecção das Letras e
Logos.

 

Imagem ilustra�va 1 Imagem
ilustra�va 2 Imagem ilustra�va 3
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5. FORMA DE FORNECIMENTO

5.1. O objeto deverá ser fornecido novo, sem uso, instalado na fachada frontal e lateral do COA.

 

6. DAS OBRIGAÇÕES

6.1. DA CONTRATADA

6.1.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e em sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

6.1.2. Entregar o(s) bem(ns) em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de
Referência, acompanhado da respec�va nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à descrição do(s) bem(ns)
contratado(s);

6.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do(s) bem(ns) contratado(s), de acordo com os ar�gos 12, 13,
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega do(s)
bem(ns) contratado(s), os mo�vos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, por sua culpa ou dolo durante
o cumprimento das obrigações; 
6.1.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução das
obrigações, inclusive, com pessoal u�lizado na execução do objeto, que não terá qualquer vínculo emprega�cio com o
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás; 
6.1.8. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser ví�mas os seus empregados ou preposto quando em
serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício
das a�vidades.
6.1.9. Obedecer, conforme o caso, os dispostos no ar�go 55, III e ar�go 69 da Lei n.º 8.666/93, além dos ar�gos 12,13,18 e
26 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo por todos os vícios e danos não verificados no recebimento
provisório. 
 

6.2. DA CONTRATANTE

6.2.1. Receber o(s) bem(ns) no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

6.2.2. Expedir e encaminhar a Ordem de Empenho à contratada;

6.2.3. Expedir, por escrito, todas as determinações e/ou comunicações dirigidas à Contratada;

6.2.4. Solicitar, em tempo hábil, a subs�tuição ou correção dos materiais que não tenham sido considerados adequados;

6.2.5. Designar servidor (es) para acompanhar e fiscalizar a execução contratual;

6.2.6. Efetuar os pagamentos na forma e no prazo pactuado no contrato. 
 

7. GARANTIA

7.1 A empresa deverá apresentar termo de garan�a do objeto licitado contra defeitos de fabricação e corrosão por, no
mínimo, 12 meses.

7.2 A garan�a contratual é complementar à legal e deverá ser conferida mediante termo escrito.

7.3 A garan�a ofertada pela CONTRATADA para todos o objeto deverá, obrigatoriamente, ser prestada pelo fabricante,
pela CONTRATADA ou por rede de assistência técnica credenciada;

 

8 LOCAL DE ENTREGA / EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1 A licitante vencedora deverá entrar em contato com o Departamento de Recebimento de Materiais e Gestão de
Contrato - DERC/CAL pelo telefone (62)3201-6389, antes de findar o prazo de 30 (noventa) dias úteis da entrega e
instalação do objeto, para marcar a data, horário em que se fará a entrega e instalação do objeto Comando de Operações
Aéreas (COA)  – Praça Capitão Frazão, 913, Setor Santa Genoveva – Goiânia-GO – CEP 74672-420, ou em local previamente
definido pela contratante.

8.2 A contratante emi�rá o documento de aceite somente após o recebimento defini�vo e restar constatado ter a licitante
cumprido suas obrigações e estar o objeto em condições de recebimento.
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8.3 Na entrega não será aceita troca de marca ofertada na proposta.

8.4 O recebimento por parte do Corpo de Bombeiros Militar observará o estabelecido abaixo:

8.4.1 Recebimento provisório: o objeto será recebido provisoriamente mediante recibo, no prazo de 03 (três) dias, para
efeito de posterior verificação da conformidade do material entregue, de acordo com a especificação constante deste
Termo de Referência. 
8.4.2 Recebimento defini�vo: o objeto será recebido defini�vamente no prazo de 05 (cinco) dias contados a par�r da
data do recebimento provisório, após o aceite, a nota fiscal será atestada e reme�da para pagamento, após verificação:

8.4.2.1 Quan�dades previstas.

8.4.2.2 Atendimento ao prazo de entrega es�pulado.

8.4.2.3 Atendimento as especificações con�das neste Termo de Referência.

8.4.2.4 Garan�as dos bens es�puladas neste Termo de Referência.

8.5 O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento
defini�vo dos equipamentos.

8.6 No ato do recebimento, caso o material apresentado não es�ver em conformidade com este Termo de Referência, o
item será recusado total ou parcialmente conforme o caso, sem direito a indenização à empresa vencedora.

8.7 Caso o objeto apresente defeito de fabricação, ou quaisquer defeito que impossibilite seu uso, o mesmo deverá ser
subs�tuído, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a par�r da data da comunicação feita pelo Comando de Apoio
Logís�co – CAL.

8.8 O recebimento defini�vo do objeto, não exclui a responsabilidade da empresa quanto aos vícios ocultos, ou seja, só
manifestados quando da sua normal u�lização pelo CBM-GO, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/90).

8.9 Deverá(ão) ser entregue(s) o(s) cer�ficado(s) junto dos objetos, no(s) qual(is) constarão dados específicos, de maneira
a iden�ficar cada material, atestando que atendem a todos os requisitos con�dos na Norma exigida.

8.10 Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes, mediante jus�fica�va da
contratada e consequente aceite da contratante.

 

9. DO CONTRATO:

9.1 O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a par�r de sua outorga, e sua gestão ficará a cargo de um
representante da Administração especialmente designado pela Contratante, em atendimento ao art. 67 da lei 8.666/93.

 

10. DO PAGAMENTO:

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

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

10.3. O pagamento será efe�vado por meio de crédito em conta corrente do favorecido, exclusivamente, em Ins�tuição
Bancária contratada para centralizar a movimentação financeira do Poder Execu�vo Estadual (Caixa Econômica Federal),
em atenção ao disposto no art. 4º da Lei estadual n. 18.364, de 10 de janeiro de 2014.

 

11. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos compromissos acordados poderão ser
aplicadas, a critério da autoridade competente, as seguintes penalidades:

11.1.1 Multa de mora graduada de acordo com a gravidade da infração nos moldes abaixo:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o Contrato ou re�rar a nota de empenho, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação;

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;

III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
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11.1.2 Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no
CADFOR/ COMPRASNET.GO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no subitem 10.1.1 e nas
demais cominações legais, garan�do o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não man�ver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

 

 

Goiânia, 24 de junho de 2021.

 
Kelves Gonçalves – 1º TEN  QOC 

Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos – DECOR
 

No impedimento:
Anaise Laurene de Paula Moreira - Asp Of QPEsp

Assessora do DECOR
 

Documento assinado eletronicamente por ANAISE LAURENE DE PAULA MOREIRA, Bombeiro (a) Militar, em
24/06/2021, às 17:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-Geral, em
27/07/2021, às 12:16, 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 000021423759 e o código
CRC 023FB540.

 
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO 

AVENIDA CONSOLACAO Qd.35 Lt.3/10, , - Bairro SETOR CIDADE JARDIM - GOIANIA - GO - CEP 74425-
535    (62)3201-6387.
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