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TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS 
1. DO OBJETO
Aquisição de bandeiras oficiais do Brasil, do Estado de Goiás e do Estandarte da corporação (Insígnia de
Comandante de Unidade), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
 
2. JUSTIFICATIVA
                    

Considerando que a Lei nº 5.700 de 1º de setembro de 1971 dispõe sobre a forma e
apresentação dos Símbolos Nacionais e que em seu Art. 26, VIII torna obrigatória a presença das Armas
Nacionais nos quartéis.

Considerando que tradicionalmente em 19 de novembro, Dia da Bandeira, são realizadas
solenidades especiais de troca e incineração das bandeiras.

Considerando a Lei nº 650 de 30 de julho de 1919 dispões sobre o hymno, armas e
pavilhão do Estado de Goiás.

Considerando que o  Art. 92 do Decreto nº 2.243 de  3 de junho de 1997 dispõe sobre o
Regulamento de Continências, Honras, Sinais de respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas
determina que a presença de determinadas autoridades seja indicada por suas Bandeiras-Insígnias.

Considerando que a Lei nº 18.305 de 30 de dezembro de 2013 dispõe sobre a estrutura
organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e que o quadro de organização e
distribuição de efetivo da instituição apresenta 103 estruturas (órgãos de direção geral, direção setorial,
direção regional, de apoio, centros, quarteis, brigada, batalhões, companhias e pelotões) espalhadas por
todo o Estado de Goiás. 

Considerando que das 103 estruturas 18 compartilham o mesmo espaço físico resultando
em 85 locais diferentes. 

A presente aquisição se justifica pela necessidade de garantir a manutenção da
apresentação de bandeiras do Brasil, do Estado de Goiás e de Insígnia para Comandante de Unidade,
sendo  fundamentada na utilização de no mínimo duas bandeiras de cada para cada uma das 85 unidades
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), para uso em 12 meses. Sendo assim,
serão 170 do Brasil, 170 do Estado de Goiás e 170 bandeiras-insígnias para os comandantes de unidades,
totalizando 510 bandeiras.

 
3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADES E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS
 

DISPUTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP



Item Discriminação Qtd Valor
Máximo
Unitário
Aceitável

Valor Máximo Total 
Aceitável

01 Bandeira do Brasil 170 R$ 132,78 R$ 22.572,60 

02 Bandeira do Estado de Goiás 170 R$ 113,24 R$ 19.250,80

03 Bandeira-Insígnia de comandante de unidade
do CBMGO ((Estandarte da corporação) 170 R$ 154,14 R$ 26.203,80

VALOR TOTAL R$ 68.027,20

 
 
3.1 ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS:
3.1.1. As especificações detalhas dos itens encontram-se no ENCARTE 1.
3.1.2. Sempre que a descrição mínima do bem utilizar a terminologia “aproximada” ou
“aproximadamente", a medida do objeto ofertado deverá estar compreendida no intervalo de 5% (cinco
por cento) acima e 5% (cinco por cento) abaixo da medida especificada.
 
3.2. QUANTO AS DESCRIÇÕES TÉCNICAS
3.2.1. A declaração quanto as descrições técnicas constantes neste Termo de Referência encontra-se
no ENCARTE 2..

 

4. REQUISITOS BÁSICOS
4.1.1. Os materiais deste Termo de Referência deverão possuir Garantia Legal contra defeitos de
fabricação, sem prejuízo à Garantia expedida pelo fabricante.
4.1.2. As bandeiras a serem entregues deverão ser fabricadas de acordo com as legislações vigentes.
4.1.3. A confecção dos materiais deverão atender as normas ABNT 16286 e 16287 de 2014.
 
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 ,Ordem de Entrega  e/ou contrato, 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 itens fornecidos devem ser novos, de primeiro uso, acondicionados em embalagem adequada.
5.6. O recebimento provisório dos itens 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 consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
5.8. O recebimento dos itens 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 itens 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 itens foram entregues em desacordo com a
proposta, com defeito, fora de especificação ou incompletos, o fornecedor será notificado por escrito.
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 dos itens, 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 dos itens não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
5.13. Serão recusados os materiais que não atendam as exigências dos subitens anteriores ou que
apresentem avarias ou defeitos, podendo a CONTRATANTE requerer da CONTRATADA a substituição
dos materiais no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do requerimento.
 
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 item no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos;
6.1.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais 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
item 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. 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. 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);
6.2.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;
6.2.1.4. 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;
6.2.1.5. 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;
6.2.1.6.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.
6.2.1.7.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 itens 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.
 
10. DAS PENALIDADES
10.1 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, 10 de fevereiro de 2022.

 
 

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

 
 

ENCARTE 1
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS:

 

N. Objeto Especificações do Objeto

1 Bandeira do Brasil Bandeira do Brasil , 02 (dois) panos, Medidas : 1,28m(C) x 0,9m(L),



costurada, dupla face.
Confeccionada em tecido 100% poliéster.

Dotada de ilhós de latão para fixação no mastro.
Área de fixação dos ilhós deverá ser reforçada com bainha em tecido

branco.
Não pode haver falhas de acabamento, principalmente nas costuras.

Bandeira produzidas de acordo com legislação vigente.
 

2 Bandeira do Estado
de Goiás

Bandeira do Estado de Goiás-  02 (dois) panos, Medidas : 1,28m (C) x
0,9m (L), costurada,  dupla face.

Confeccionada em tecido 100% poliéster.
Dotada de ilhós de latão para fixação no mastro.

Área de fixação dos ilhós deverá ser reforçada com bainha em tecido
branco.

Não pode haver falhas de acabamento, principalmente nas costuras.
Bandeira produzidas de acordo com legislação vigente.

 

3

Bandeira-
Insígnia de comandante

de unidade do
CBMGO 

(Estandarte da
corporação)

Bandeira-Insígnia de comandante de unidade do CBMGO (Estandarte
da corporação): 

Medidas aproximadas da bandeira : 1,00 m (C) x 0,7 m (L)
Dupla face

 Comprimento do tecido branco de aproximadamente 0,45
m e comprimento do tecido vermelho de aproximadamente 0,55 m.

Confeccionada em tecido 100% poliéster, com o Símbolo da
Corporação bordado sobre o tecido branco.

Dotada de ilhós de latão para fixação no mastro.
Área de fixação dos ilhós deverá ser reforçada com bainha em tecido

branco.
Não pode haver falhas de acabamento, principalmente nas costuras.

Bandeira produzidas de acordo com legislação vigente.
Conforme Figura 01

 
Obs.: o Símbolo da corporação deve estar de acordo com a Norma

Administrativa n.15 de 21 de março de 2013  (NA-15: Aplicação do
Símbolo do CBMGO), tendo medidas aproximadas de 0,37 m de

comprimento (distância entre a extremidade direita e esquerda da asa) e
0,27 m de largura (distância entre a extremidade superior e inferior do

símbolo).

 

*Legendas: (C) - comprimento   (L) - largura;

*Figura 01:



 
 

ENCARTE 2

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS sob as penas da lei que as descrições técnicas constantes no Termo de Referência (e demais
documentos) não contêm elementos inúteis, desnecessários ou excessivos, não configurando óbice à mais
ampla competitividade que deve orientar o certame licitatório, não representando direcionamento a marcas
ou empresas.

 

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por KELVES GONCALVES, Chefe, em 10/02/2022, às 11:33,
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Documento assinado eletronicamente por AMI DE SOUZA CONCEICAO, Comandante, em
11/02/2022, às 10:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
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