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TERMO DE REFERÊNCIA

 
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O PROGRAMA EDUCACIONAL BOMBEIRO MIRIM (PROEBOM)

 
1 DO OBJETO
1.1 Aquisição de Uniformes para o Programa Educacional Bombeiro Mirim (PROEBOM), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste instrumento.
 
2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1 Infelizmente, vivemos em um país que carece de referência para nossas crianças e jovens, que por diversos fatores acabam sendo vítimas de
violência e sendo recrutadas para o crime, ficando incapazes de se enxergarem como o futuro do Brasil. Sem identidade, princípios e referências acabam
longe de serem lapidados como um cidadão responsável e consciente do seu papel no mundo globalizado.
 2.2 Através das portas abertas dos quartéis, os alunos irão receber a orientação necessária para se sentirem parte do mundo, passam a compreender
como suas ações irão impactar as gerações futuras, passam a pensar num todo, e não somente em si. Absorvem o aprendizado de que o futuro é agora, e
que todos nós precisamos unir esforços para sobrevivermos, termos qualidade de vida, e condições das futuras gerações superarem o caos social dos dias
atuais.
2.3 Programa Educacional Bombeiro Mirim/PROEBOM é um trabalho realizado com crianças e adolescentes da sociedade em geral e aquelas
socialmente fragilizadas, desenvolvido nas cidades do Estado de Goiás, de acordo com as características de cada município, que amplia a
responsabilidade social e as funções do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e de seus parceiros, no intuito de combater e prevenir as várias
formas de exploração infantil, trabalhando a prevenção com o objetivo de reduzir os índices de violência e criminalidade no Estado.
2.4 Criado pela Lei Estadual nº 14.805, de 09 de junho de 2004, o PROEBOM é um projeto de Responsabilidade Social do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Goiás, que tem como intuito oferecer às crianças e adolescentes de 7 a 16 anos de idade, informações, orientações, treinamento, educação e
base de apoio para a formação do cidadão, com foco em diversas instruções para formação humanística do cidadão: noções de primeiros socorros e
salvamento aquático, educação física, cidadania, civismo, ordem unida, prevenção de incêndios, nós e amarrações, educação no trânsito, palestras
diversas e visitas técnicas.
2.5 O Comando do CBMGO, atento ao imperativo de fortalecer e difundir práticas de cidadania consciente constituiu, no início do ano de 2011, um
grupo técnico formado por especialistas da Corporação com missão de adaptar os Cursos de Bombeiros Mirins a estas premissas. O tráfico de drogas,
violência, preservação ambiental, formação profissional são temas que atualmente crianças e adolescentes entram em contato cada vez mais
precocemente, e desta forma, necessitam estar preparadas a vivenciar e transformar de forma positiva esta realidade. Assim, o PROEBOM surge da
necessidade de adaptar e padronizar a formação dos Bombeiros Mirins às novas transformações sociais.
 
 
3 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADES, VALORES ESTIMADOS MÁXIMOS

LOTE 01 -  VESTUÁRIO (Disputa Geral )

ITEM DESCRIÇÃO Und. Qde.  Valor Máximo Unitário Valor Máximo Total

01 CAMISETA COR VERMELHA MANGA CURTA Unid. 1.170 R$ 19,01 R$ 22.241,70
02 CALÇA CAQUI COM DUAS LISTRAS LATERAIS NA COR VERMELHA Unid. 1.170  R$ 51,10 R$ 59.787,00
03 CAMISETA REGATA COR VERMELHA Unid. 1.170 R$ 16,85 R$ 19.714,50
 CALÇÃO VERMELHO LISTRAS AMARELAS  NAS LATERAIS Unid. 1.170 R$ 18,27 R$ 21.375,90
 VALOR TOTAL LOTE 01 R$ 123.119,10

 

LOTE 02 -  ACESSÓRIOS (Disputa Exclusiva ME/EPP)

ITEM DESCRIÇÃO Und. Qde.  Valor Máximo Unitário Valor Máximo
Total

01 BONÉ TIPO GORRO COR VERMELHA Unid. 1.170 R$ 15,23 R$ 17.819,10

02 CINTO VERMELHO DE NYLON COM FIVELA DE METAL NA COR
PRATA Unid. 1.170 R$ 10,93 R$ 12.788,10

03 MEIA BRANCA CANO LONGO Unid. 1.170 R$ 6,54 R$ 7.651,80

VALOR TOTAL LOTE 02 R$ 38.259,00 

 

LOTE 03 -  VESTUÁRIO DE BANHO (Disputa Exclusiva ME/EPP)

ITEM DESCRIÇÃO Und. Qde.  Valor Máximo Unitário Valor Máximo
Total

01 SUNGA NA COR PRETA Unid. 585 R$ 24,79 R$ 14.502,15



02 MAIÔ TIPO MACAQUINHO NA COR PRETA Unid. 585 R$ 38,37 R$ 22.446,45

VALOR TOTAL LOTE 03 R$ 36.948,60

 

LOTE 04-  CALÇADOS (Disputa Geral )

ITEM DESCRIÇÃO Und. Qde.  Valor Máximo Unitário Valor Máximo
Total

01 COTURNO NA COR PRETA Unid. 1.170 R$ 70,75 R$ 82.777,50

VALOR TOTAL LOTE 04 R$ 82.777,50

 

LOTE 05-  CALÇADOS (Disputa Exclusiva ME/EPP)

ITEM DESCRIÇÃO Und. Qde.  Valor Máximo Unitário Valor Máximo
Total

01 TÊNIS PRETO PARA ATIVIDADE FÍSICA Unid. 1.170 R$ 65,18 R$ 76.260,60

VALOR TOTAL LOTE 05 R$ 76.260,60

 
  

TOTAL GERAL
 

R$ 357.364,80
 
 

3.1 A despeito do critério de julgamento ser o MENOR PREÇO POR LOTE e a despeito da benefício legal para Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) vide Item 3, Inciso IX do Estudo Técnico Preliminar 6 (000021492803).
3.2 As Especificações detalhadas dos materiais encontram-se no ENCARTE 1 deste Termo de Referência.
 
4 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4.1 Os objetos a serem contratados se enquadram como bem comum, uma vez que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002.
 
5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 São obrigações da Contratante:
5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
5.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
 
6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
6.1.2 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);
6.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo 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;
6.15 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
6.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
 
7 DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
 
8 ALTERAÇÃO SUBJETIVA

É



8.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos
os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
 
9 CONTROLE DA EXECUÇÃO
9.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
9.1.1  O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros,
designados pela autoridade competente.
9.2 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 corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
 
10 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10.1 O prazo de entrega  dos Uniformes é de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de
Goiás.
10.2 A entrega dos uniformes deverá ser feita em endereço informado pela Coordenação Estadual do PROEBOM.
10.3 O CONTRATANTE emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo e restar constatado ter a CONTRATADA cumprido suas
obrigações e estar o objeto em condições de recebimento.
10.4 Na entrega, não será aceita troca de marca ofertada na proposta.
10.5 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias uteis a contar da entrega do objeto, para efeito de verificação da conformidade
do objeto com suas especificações de acordo com este Termo de Referência e a proposta da empresa vencedora.
10.6 O bem será recebido definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do Recebimento provisório, nas dependências do CBMGO, que
após verificação da qualidade (adequação às especificações técnicas, constantes no Termo de Referência), da quantidade e da garantia do material, e
após o aceite, a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento.
10.7 O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento definitivo dos equipamentos.
10.8 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 CONTRATANTE, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).
10.9 A CONTRATADA deverá entregar os materiais no endereço fornecido pelo CONTRATANTE.
10.10 Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes.
10.11 O objeto deverá ser fornecido em excelente estado de conservação. A entrega deverá ser feita pelo próprio fabricante ou por seus representantes
devidamente autorizados.
10.12 Caso o bem fornecido apresente alguma alteração com o que foi apresentado no projeto inicial, com o protótipo, e dessa forma, não atenda às
especificações técnicas do objeto licitado, poderá o CBMGO rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a empresa CONTRATADA a
providenciar a substituição ou reparação dos bens não aceitos no prazo de 30 (trinta) dias.
10.13 A quantidade de tamanhos dos uniformes do PROEBOM serão definidas por intermédio de romaneio fornecido pela Coordenação Estadual do
Programa à empresa vencedora.
 
11 DO PAGAMENTO
11.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento definitivo do produto e aprovado os termos das Notas Fiscais. 
11.2 O pagamento da(s) nota(s) fiscal(ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento previstos no edital. 
11.3 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.
 
12. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 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 no contrato 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;
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;
VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
 
13. DAS PENALIDADES



13.1 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, 13 de julho de 2021.

 
Kelves Gonçalves – 1º Ten QOC 

Chefe do DECOR/CAL
 
 

ENCARTE 1

Especificações dos Materiais

 

ITEM PRODUTO DESCRIÇÃO
 

IMAGEM
Obs.: meramente ilustrativas

01
CAMISETA COR

VERMELHA
MANGA CURTA

Camiseta na cor vermelha, manga curta,
malha PV, tecido 67% poliéster e 33%
viscose, gola redonda.
 Estampa: Silk na frente com símbolo do
CBMGO e o nome do aluno, e atrás escrita
BOMBEIRO MIRIM PROEBOM
(Conforme Regulamento de Uniforme
PROEBOM).
Ter disponibilidade nos tamanhos P, M , G e
GG.

02

CALÇA CAQUI
COM DUAS

LISTRAS
LATERAIS NA

COR VERMELHA

Calça caqui com duas listras laterais na
cor vermelha, Confeccionada com tecido
cedro Brim com reforço no joelho e entre
pernas, deve possuir dois bolsos laterais,
deverão ser de tamanhos sob medida,
conforme regulamento de uniforme
PROEBOM.

03
CAMISETA

REGATA COR
VERMELHA

Camiseta regata na cor vermelha, malha
PV, tecido 65% poliéster e 33% viscose, gola
redonda.
Estampa: Silk na frente com símbolo do
CBMGO e o nome do aluno, e atrás escrita
BOMBEIRO MIRIM PROEBOM
(Conforme Regulamento de Uniforme
PROEBOM).
Ter disponibilidade nos tamanhos P, M , G e
GG.

04 CALÇÃO
VERMELHO

Calção vermelho com listras amarelas nas
laterais, confeccionado de tecido 100%



LISTRAS
AMARELAS 

NAS LATERAIS

poliéster, sem braguilha, com cordão para
ajuste, nos tamanhos P, M, G e GG,
conforme regulamento de uniforme do
PROEBOM.

05
BONÉ TIPO

GORRO COR
VERMELHA

 
Boné tipo gorro, confeccionado em tecido
brim, na cor vermelha, lateral em peça única
medindo: 58cm de diâmetro, com copa
circular na parte superior medindo: 20cm x
15 cm com detalhe na parte inferior medindo
3,5 cm em altura em toda sua volta com
pesposto.
Acabamento com costuras tipo interlock e
costuras retas.
Regulador traseiro com trava, velcro ou
sistema de mesma eficiência,  no mesmo
tecido medindo: 10 cm de comprimento e
2.0 cm de largura com acabamento em toda
sua volta por bordado computadorizado na
mesma cor.
Aba frontal em pala de PVC 2mm, revestido
com mesmo tecido acabamento em toda sua
volta com viés de tecido liso composição
67% poliéster 33% algodão, medindo: 7mm
de largura na parte inferior e 7mm parte
superior;
Carneira confeccionada em tecido de
algodão cor vermelha 32 mm de largura
forrada com tnt 045, na parte frontal haverá
bordado, diretamente no tecido do gorro, do
símbolo CBMGO na cor determinada pelo
Regulamento de Uniforme do PROEBOM.

06

CINTO
VERMELHO DE

NYLON COM
FIVELA DE

MELTAL NA COR
PRATA

 
Cinto vermelho com fivela prata, de nylon,
com 33mm de largura, espessura de no
mínimo 2mm, 110cm mínimo de
cumprimento, com fivela de metal na cor
prata, conforme regulamento de uniforme
PROEBOM.

07 MEIA BRANCA
CANO LONGO

 
Meia branca, cano longo, composição 74%
algodão, 22% poliamida e 04% elastano.
Ter disponibilidade nos tamanhos 33 a 42,
conforme regulamento de uniforme
PROEBOM.

08 SUNGA NA COR
PRETA

Sunga na cor preta, confeccionada em
tecido de malha elástica, na cor preta,
composição 85% poliamida e 15% elastano,
sendo costurado em ponto de luva, sendo
toda sua parte anterior interna forrada em
tecido de cor branca (1ªlinha) e cardaço na
cor preta embutido na altura do cós para
ajuste à cintura.
Ter disponibilidade nos tamanhos P, M, G e
GG, conforme regulamento de uniforme
PROEBOM.

09 MAIÔ TIPO
MACAQUINHO
NA COR PRETA

Maiô tipo macaquinho na cor preta,
confeccionado em tecido de malha elástica
na cor preta, composição de 85% poliamida



e 15% elastano de alta qualidade, resistente
ao cloro sendo costurado em pontos de luva,
com alças e fechamento total nas costas,
sendo toda sua parte anterior interna forrada
em tecido na  cor branca.
Ter disponibilidade nos tamanhos P, M, G e
GG, conforme regulamento de uniforme
PROEBOM.

10
 

COTURNO NA
COR PRETA

 
Coturno na cor preta, em couro preto,
solado extraleve injetado e costurado ao
cabedal, sem zíper.
Ter disponibilidade nos tamanhos variados
de nº 30 a 40, conforme regulamento de
uniforme PROEBOM.

11

 
TÊNIS PRETO

PARA
ATIVIDADE

FÍSICA
 

 
Tênis preto para atividade física, com
características para corrida e com
amortecimento eficiente e resistência ao
desgaste.
Composição: parte superior (cabedal), tecido
em tramas abertas de poliéster com relevos e
tecido duplo permitindo a respiração dos
pés. Forro em tecido poliéster com espuma
fechamento com cadarço; palmilha de
acabamento plana em EVA com
revestimento em tecido de poliéster,
medindo no mínimo 4mm, ou em material
de melhor qualidade;
Entressola: feita em tecnologia eva-flow
termoformado, podendo ser similiar ou com
característica superior de amortecimento,
resistência e durabilidade; o solado em
borracha anti-deparrapante medindo no
mínimo 5mm de altura, de alta durabilidade;
Peso: deverá estar entre 300g a 350g.
Conforme regulamento de uniforme
PROEBOM.
Marcas de referência: Olympikus, Mizuno,
Asics, podendo ser similiar ou com
características superiores de amortecimento,
resistência e durabilidade.

Obs.: Marca de referência ou superior
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