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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE HEADSETS E TELEFONES SEM FIO
1. DO OBJETO

Aquisição de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação (Headsets com telefone, monoauricular e duplo auricular, e telefones sem fio) para utilização no serviço de
teleatendimento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

 
 

2. JUSTIFICATIVA
                    

O atendimento ao público via telefone pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se faz presente em vários departamentos e seções, sendo destaque o Centro
Operacional de Bombeiros, que é responsável pela triagem e gerenciamento de ocorrências junto ao solicitante via 193. Com o advento da Pandemia causada pelo Covid-19 esse atendimento ao
público via telefone teve um aumento significativo em seções que antes recebia o público presencialmente, como o Comando de Atividades Técnicas (CAT), que teve a implantação do serviço
único de teleatendimento para serviços de vistoria, credenciamento e análise de projetos; e da BM/5 (Comunicação Social), que realiza atendimento à imprensa.

 Face às solicitações feitas ao Comando de Apoio Logístico pelo COB, pelo CAT e pela BM/5, o presente processo visa a aquisição de equipamentos de comunicação como
telefones e Headset para atender às demandas desses setores, conforme justificativas contidas nos Ofícios de solicitação abaixo:

Ofício nº 872/2021 - CBM (000017896207):

Considerando que o Centro Operacional de Bombeiros realiza um serviço de atendimento emergencial e de urgência via fone 193 onde a média de atendimento diário de ligações atendidas é de 1.200 e de ligações
realizadas é de 230, onde a eficácia e eficiência no atendimento determina o sucesso no atendimento a população;
Considerando que os equipamentos de comunicação como telefones e Headset são essenciais e fundamentais no atendimento a população por esse Centro onde por questões de saúde e higiene tais equipamento sem
fazem individuais para os militares lotados nessa Unidade;  

Considerando que a demanda destes materiais constantemente devido ao grande uso se faz necessária devido ao desgaste natural de tais equipamentos.
[..]

 

Ofício nº 7337/2021 - CBM (000018743805):

Conforme o teor do Memorando n. 1032/2020 - CAT (000016249439), foi realizada uma solicitação para aquisição de headsets para o serviço de teleatendimento deste Comando de Atividades Técnicas, no início
do mês de novembro de 2020.
Tais equipamentos são extremamente necessários ao serviço de atendimento deste CAT, considerando que não dispomos de um ambiente ergonomicamente adequado no Departamento de Atendimento ao Público e
Ouvidoria. Isto porque, os militares que realizam o teleatendimento manuseiam, ao mesmo tempo, dois equipamentos - computador e telefone, e atualmente dispomos apenas de aparelhos telefônicos simples,
colocando em risco a saúde de nossos militares, que estão evidentemente propensos a apresentarem lesões osteomusculares em função, dentre outras, da utilização de dispositivo telefônico inapropriado para o
labor. 

Noutro giro, e mais grave ainda, frente ao cenário de pandemia instalado no país em decorrência do novo Coronavírus (Sars-Cov-2), quando há a necessidade premente de implementarmos o uso de equipamentos
individuais pelos militares, em função da mitigação dos riscos de contaminação pelo sobredito vírus, o Departamento de Atendimento ao Público e Ouvidoria funciona em dois turnos de 6 horas diárias cada, sendo
que os atendentes compartilham o mesmo equipamento, o que torna mais urgente ainda a aquisição desses equipamentos. 
[...]

 

Ofício nº 8033/2021 - CBM (000018819757):

 Considerando que o Comando de Apoio Logístico desta Corporação estará realizando a aquisição de Headsets, solicito a Vossa Senhoria gestão junto à referida Unidade a fim de que sejam adquiridos para esta 5ª
Seção do Estado-Maior Geral o quantitativo de 10 (dez) Headsets, visando atender as demandas da BM/5, no que se refere ao atendimento à imprensa, conferindo a todos os militares da Subseção de Comunicação
Social Externa o equipamento para uso individual.
 

 

Considerando que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), como órgão subordinado à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO),
sendo instituição permanente, tem como visão, destacada em seu Planejamento Estratégico 2012-2022, "ser uma corporação militar referência nacional pela excelência na prestação de serviços
de bombeiros, até o ano de 2022".  Desta forma, os materiais elencados nesse estudo técnico preliminar corrobora para o atendimento ao público, proporcionando aos profissionais da
Corporação as ferramentas necessárias para a execução com excelência de seus serviços.

 

 
3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADES E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS

 

DISPUTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP

Item Discriminação Qtd Valor Unitário Valor Total

01 HEADSET DUPLO AURICULAR COM TECLADO ERGONÔMICO 20 R$ 288,67 R$ 5.773,40

02 TELEFONE SEM FIO 52 R$ 181,85 R$ 9.456,20

03 TELEFONE HEADSET 145 R$ 166,23 R$ 24.103,35

VALOR TOTAL R$ 39.332,95

 
 
 
3.1 ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS:

Ord. Item Especificação

1
HEADSET DUPLO AURICULAR COM TECLADO ERGONÔMICO

Headset duplo auricular com teclado ergonômico, conector RJ9, botões ON/OFF, Redial, Tone/Pulse, Ajuste externo
de transmissão, mute, controle de volume digital.
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Marca/modelo de referência: TZ20 Zox ou com qualidade equivalente ou superior

2 TELEFONE SEM FIO
Telefone sem fio, Capacidade para até 7 ramais, Display e teclado luminosos, Entrada para fone de ouvido, Bloqueio
de chamadas, Agenda para 70 contatos, Identificação de chamadas, Viva voz.

Marca/modelo de Referência: Intelbras TS5120 ou com qualidade equivalente ou superior

3 TELEFONE HEADSET MONOAURICULAR 

Telefone Headset Monoauricular com controle digital do volume de recepção, Teclado emborrachado de alta
durabilidade, 2 níveis de campainha e modo de atendimento automático, Teclas Flash, Mute, Redial, ajuste de volume
e ON/OFF com LEDs indicativos de status de chamada e função mudo, Chaves para ajuste de campainha, modo de
discagem (Tom e Pulso) e tempo de flash (100, 300 e 600 ms), Headset com conector RJ9, Microfone Flexível, Tiara
de aço e apoio de cabeça confortável e resistente.

Marca/modelo de Referência: Intelbras HSB 40 4013342 ou com qualidade equivalente ou superior

 
4. REQUISITOS BÁSICOS

 4.1. Garantia:

4.1.1. Os produtos deste Termo de Referência deverão possuir Garantia Legal contra defeitos de fabricação, sem prejuízo à Garantia expedida pelo fabricante.
 4.1.2. Os objetos a serem entregues deverão ser fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente.
4.2. Os materiais e equipamentos deverão possuir a Certificação ou Homologação em conformidade com a legislação vigente.
4.3. Qualidade: Os materiais e equipamentos empregados da produção e desenvolvimento deverão ser de alta qualidade, com acabamento impecável, sem falhas; no que couberem, os itens
deverão ser construídos de modo a terem resistência e estabilidade, proporcionando segurança ao equipamento e ao usuário.
4.4. Referências a marcas, modelos e imagens, que podem estar indicadas em alguns dos itens, são apenas indicativos para referência de desempenho e qualidade exigidos. Não impede que a
empresa licitante apresente um modelo de equipamento de marca e modelo diferente daquele indicado nas especificações, desde que, comprovadamente, tenha desempenho equivalente ou
superior ao modelo de referência para o item.
 
5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. A entrega dos bens deverá ser efetuada em até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Entrega, no endereço situado à Av. Consolação, Qd. 35,
Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO, conforme horário de expediente da Corporação. A contratada deverá entrar em contato com o Departamento de Recebimento e Gestão de
Contratos DERC/CAL pelo telefone (62) 3201-6389, para marcar a data, horário em que se fará a entrega dos equipamentos no Comando de Apoio Logístico – CAL.
5.2. A marca ofertada na proposta não poderá ser substituída, salvo, por fato superveniente, devidamente comprovado nos termos da legislação em vigor.
5.3. Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega somente serão examinados quando formulados até o termo limite de entrega.
5.4. Os prazos que vierem a termo em dia que não haja expediente no órgão ou que o expediente tenha sido reduzido, ficam automaticamente prorrogados para o dia útil seguinte.
5.5. Os equipamentos fornecidos devem ser novos, de primeiro uso, acondicionados em embalagem adequada.
5.6. O recebimento provisório dos equipamentos se dará em até 02 (dois) dias, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação exigida neste Termo de
Referência.
5.7. O recebimento definitivo dar-se-á no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade de materiais e equipamentos e consequente
aceitação mediante termo circunstanciado.
5.8. O recebimento dos equipamentos deverá ser efetuado por servidor ou comissão designados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás e, somente se efetivará após terem sido examinados e
julgados em perfeitas condições, bem como atendimentos de todas as condições contidas nas propostas da licitante vencedora, tendo atendido a todas as exigências deste instrumento.
5.8.1. Os equipamentos serão submetidos à avaliação nos seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade visando a aferir a compatibilidade, qualidade, eficiência e desempenho, a ser
apreciado por Equipe Técnica da Corporação, sendo observado o Atendimento Total da descrição detalhada do objeto, indicando, no que for aplicável: a marca, o modelo; garantia; número do
registro, certificação, homologação, quando for o caso; padronização, cores, materiais empregados na produção e finalidade usual.
5.9. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os equipamentos foram entregues em desacordo com a proposta, com defeito, fora de especificação ou incompletos, o fornecedor será
notificado por escrito.
5.9.1. A CONTRATADA deverá efetuar a troca do(s) material(is) e equipamento(s), no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da solicitação.
5.9.2. Neste caso, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento até que sanada a situação, quando ocorrerá um novo recebimento provisório e o reinício de contagem
dos prazos.
5.10. No ato de entrega do objeto, o fornecedor deve apresentar documento fiscal válido correspondente ao fornecimento.
5.11. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
5.12. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
5.13. Serão recusados os equipamentos que não atendam as exigências dos subitens anteriores podendo a CONTRATANTE requerer da CONTRATADA a substituição dos materiais e
equipamentos no prazo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento dos materiais e equipamentos ofertados e entregues ao CBMGO.
 
6. DAS OBRIGAÇÕES
6.1 DA CONTRATANTE:
6.1. São obrigações da Contratante:
6.1.1. Emitir a Nota de Empenho;
6.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução do contrato;
6.1.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos;
6.1.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais e equipamentos recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
6.1.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
6.1.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
6.2. O contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
 
6.2. DA CONTRATADA:
6.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.2.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência, prazo de garantia ou validade.
6.2.1.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português;
6.2.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.2.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos no prazo de 15 dias corridos;
6.2.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
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6.2.1.6. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento da fiscalização, concedendo livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto
contratado, para os servidores, designados para fiscalização, da CONTRATADA, dos órgãos concedentes (no caso de recurso oriundo de convênio) e dos órgãos de controle interno e externo;
6.2.1.7. Apresentar e fornecer no ato da entrega dos materiais e equipamentos a Certificação ou Homologação, traduzida para o português, mínima de acordo com o especificado, para somente
os itens que precisam desses certificados que estão sendo licitado. 
6.2.1.8.Responsabilizar-se por qualquer dano ambiental que porventura venha ocorrer em decorrência da execução do objeto, respondendo pelos reparos ambientais e penalidades estipuladas em
lei. 
6.2.1.9.Promover a sustentabilidade ambiental, através da menor utilização de recursos naturais em seus processos produtivos, menor presença de materiais perigosos ou tóxicos, maior vida útil,
possibilidade de reutilização ou reciclagem, geração de menor volume de resíduos.
 
7. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
7.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designada pelo Comandante e/ou pelo Subcomandante Geral do CBMGO, uma comissão para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o recebimento dos equipamentos e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993.
 

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.

 

9. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 Ficará impedido de licitar e de contratar com o Estado e será descredenciado no CADFOR, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais
cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, se houver;
II - não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;
IV - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato, se houver;
VII - fraudar a execução do contrato, se houver;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
 
11. DAS PENALIDADES
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:
a) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do Contrato ou instrumento equivalente, sujeitará à CONTRATADA, além das penalidades referidas nesse item, a
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 retirar 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.
b) Advertência;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na
forma da lei;
e) As sanções previstas nas alíneas "b", “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “a”. Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à CONTRATADA direito ao
contraditório e a ampla defesa. A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
 
 
 

Goiânia, 22 de setembro de 2021.

 
 

Kelves Gonçalves – 1º Ten QOC 
Chefe do DECOR/CAL
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