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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O SIATE

 

1  DO OBJETO
Aquisição de uniformes para os profissionais do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (SIATE).
 
2  DA JUSTIFICATIVA
A presente aquisição tem finalidade adquirir uniformes padronizados, alinhados aos padrões de vestuário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) para uso de
médicos e enfermeiros civis durante atendimento pré-hospitalar. Visa também adquirir uniformes unissex para uso de técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam na Central de
Assepsia do CBMGO, no desempenho de suas funções na limpeza terminal de viaturas e/ou processamento de materiais na Central de Materiais e Esterilização (CME). 
Os profissionais do Atendimento Pré-hospitalar (APH) são expostos constantemente a riscos ocupacionais, sendo o biológico o de maior evidência, visto que a presença de microrganismos
patogênicos em sangue e secreções dos pacientes, é situação cotidiana nos atendimentos. Diante das características do atendimento pré-hospitalar, é imprescindível que se estabeleça
normas e rotinas de biossegurança, visando a prevenção, minimização ou eliminação dos riscos inerentes à atividade de trabalho. Por esse motivo, o uso de EPIs associado à uniformes
padronizados, que atendam adequadamente ao tipo de atividade exercida pelos servidores do SIATE, justifica a necessidade da presente aquisição.
 
3 REQUISITOS GERAIS
3.1 O material deve ser adequado ao serviço de atendimento pré-hospitalar, entregando aos seus usuários o melhor conforto e salubridade.
 
4 QUANTIDADE, DETALHAMENTO DO OBJETO E VALOR ESTIMADO

ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. QTD. Valor unitário máximo estimado Valor Total Estimado

1 Camiseta meia manga Unidade 94 R$ 36,66 R$ 3.446,04

2 Cinto de nylon Unidade 94 R$ 19,94 R$ 1.874,36

3 Vestuário profissional Unidade 94 R$ 319,71 R$ 30.052,74

4 Bota de segurança Par 94 R$ 402,46 R$ 37.831,24

5 Gorro com pala Unidade 94 R$ 30,34 R$ 2.851,96

6 Conjunto Unissex Unidade 26 R$ 162,17 R$ 4.216,42

 TOTAL R$ 80.272,76

 
4.1. As Especificações detalhadas dos materiais encontram-se no ENCARTE 1 deste Termo de Referência.
4.2. QUANTO AS DESCRIÇÕES TÉCNICAS:
4.2.1. A declaração quanto as descrições técnicas constantes neste Termo de Referência encontra-se no ENCARTE 2.
 
5. FORMA DE FORNECIMENTO
5.1 Os objetos deverão ser fornecidos, novo e sem uso.
5.2 A entrega deverá ser feita pelo próprio fabricante ou por seus representantes devidamente autorizados.
5.3. O CBMGO fornecerá um romaneio com as numerações e tamanhos de cada item, bem como suas respectivas quantidades;
 
6 PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA
6.1 O prazo de entrega dos materiais será de no máximo 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato.
6.2 A entrega dos materiais deverá ser feita no Comando de Apoio Logístico (CAL), situado na Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO.
 
7 GARANTIA
7.1 A licitante deverá apresentar documentação original informando, no mínimo, das garantias abaixo descritas relativas à garantia geral dos produtos, e os prazos contados a partir da data
de recebimento definitivo do objeto, pelo qual obriga-se independentemente de ser ou não o fabricante do produto a efetuar a qualquer tempo substituições ou reparações nos objetos desta
licitação, em virtude de quaisquer defeitos de fabricação (manufatura, construção, montagem) ou de concepção (projeto, design) pelos prazos estipulados em lei de defesa do consumidor,
contados a partir do recebimento definitivo do objeto pela Administração:
7.1.1 O fabricante deve apresentar certificado de garantia contra quaisquer defeitos de fabricação.
7.1.2 Durante o período de garantia do objeto, este deverá estar abrigado contra vícios, ou seja, mantendo o perfeito e integral funcionamento, sendo substituído, integralmente, se for o
caso.
 7.1.3 A garantia ofertada pela CONTRATADA para todos os itens deverá, obrigatoriamente, ser prestada pelo fabricante.
 
8 EXECUÇÃO / RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
8.1 A entrega dos materiais encerrar-se-á no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato, observando o local de entrega indicado no item 6.2..
8.2 O CONTRATANTE emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo e restar constatado ter a CONTRATADA cumprida suas obrigações e estar o objeto em
condições de recebimento.
8.3 Na entrega não será aceita troca de marca ofertada na proposta.
8.4 O recebimento por parte do CONTRATANTE observará o estabelecido abaixo:
8.4.1 Recebimento provisório: o objeto será recebido 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.
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8.4.2 Recebimento definitivo: o objeto 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.
8.5 O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento definitivo dos equipamentos;
8.6 No ato do recebimento antes do embarque do objeto, caso o material apresentado não estiver em conformidade com este Termo de Referência, o item será recusado total ou
parcialmente conforme o caso.
8.7 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).
8.8 A CONTRATADA deverá entregar os objetos no endereço fornecido pelo CONTRATANTE.
8.9 Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes.
8.10 Caso o bem fornecido apresente alguma alteração com o que foi apresentada na proposta, 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.
8.11 As empresas participantes do certame que necessitarem de maiores esclarecimentos a respeito dos objetos poderão entrar em contato com o Departamento de Especificações e
Orçamentos DECOR/CAL pelos telefones (62) 3201-6387.
 
9 DO CONTRATO
9.1 O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura pelo Subsecretário da Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP/GO e eficácia a partir de sua
publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás, sem prejuízo das garantias previstas neste instrumento.
 
10. DAS OBRIGAÇÕES
10.1 DA CONTRATANTE:
10.1.1. São obrigações da Contratante:
10.1.1.1. Emitir a Nota de Empenho;
10.1.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução do contrato;
10.1.1.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos;
10.1.1.4. 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;
10.1.1.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
10.1.1.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
10.1.2. 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.
 
11.2. DA CONTRATADA:
11.2.1. 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:
11.2.1.1. 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.
11.2.1.2. Caso houver, o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português;
11.2.1.3. 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);
11.2.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos no prazo de 30 (trinta) dias;
11.2.1.5. 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;
11.2.1.6. 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;
11.2.1.7. Apresentar e fornecer no ato da entrega dos materiais 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. 
11.2.1.8. 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.
11.2.1.9. 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.
 
12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
12.1. 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 materiais e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.
12.2. 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.
 
13. DO PAGAMENTO
13.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contado da data de liquidação da(s) nota(s) fiscal(ais) faturada(s).
13.2 O pagamento da(s) nota(s) fiscal (ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento previstos no edital.
13.3 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. 
 
14 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 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;
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VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
 
15 DAS PENALIDADES
15.1 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, 27 de outubro de 2021.

 

 

Kelves Gonçalves - 1º Ten  QOCBM
Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR

 
 

 

ENCARTE 1 – Caderno de Especificações

 

ESPECIFICAÇÕES

ITEM PRODUTO DESCRIÇÃO

1 Camiseta
meia manga

Confeccionada em tecido de malha fria, 67% poliéster e 33% viscose, de corte reto, gola olímpica sanfonada de 2,50 cm de largura, na cor branca, manga de
bainhas simples, com punho acima do cotovelo em material elástico.
Frente: símbolo do SIATE* bordado na linha do peito do lado esquerdo.
Costas: bordado as palavras “MÉDICO” ou “ENFERMEIRO”.
Letras maiúsculas, Arial, na cor Azul Royal, com 4 cm de altura, excelente acabamento, com etiqueta contendo dados do confeccionista, numeração e
composição.

2 Cinto de
nylon

Confeccionado em correia de nylon, na cor Azul Royal, de forma plana lisa, com no mínimo 130 cm (comprimento) x 3,5 cm (largura) x 2,5 mm (espessura).
Fivela confeccionada em latão na cor prata polido, abaulada com forma aproximada de um retângulo, medindo 61 x 35 mm, com o símbolo do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás* centralizado e estampado em alto relevo na parte frontal do metal, com dobras e travamentos com ajustes perfeitos.
Na outra extremidade, em forma de lança, uma ponteira de metal, prateada, polida, de forma retangular.

3 Vestuário
profissional

Masculino/feminino – composto de calça e gandola, confeccionado em tecido Rip Stop 100% algodão, na cor Azul Royal, padrão do uniforme do Sistema
Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergências (SIATE).
Gandola: composta por gola com alça para fechamento; frente aberta com vista embutida e fechamento através de botões perolizados com 14 mm de diâmetro
na cor preta, com caseados no sentido vertical, dianteiros em tecido duplo com costura tipo matelassê nas laterais inferiores; mangas longas com punhos
medindo 6 cm de largura com duas pinças e fechamento através de conector do tipo “velcro” na cor do tecido, com reforço externo oval, com tecido duplo
com costura tipo matelassê na altura dos cotovelos, com a Bandeira de Goiás bordada na manga direita medindo 5,5 x 7,5 cm e Símbolo do SIATE bordado na
manga esquerda medindo 8 cm de diâmetro, ambos bordados eletronicamente, com excelente preenchimento e acabamento, afixados a 5 cm da costura
superior da manga; com dois bolsos superiores na altura do peito, com pregas macho, fechamento através de conector do tipo “velcro” na cor do tecido
medindo aproximadamente 15 cm (altura) x 13 cm (largura), com tampas de aproximadamente 14 x 6,5 cm; com dois bolsos inferiores com pregas macho,
fechamento através de conector do tipo “velcro” na cor do tecido medindo aproximadamente 19 cm (altura) x 16 cm (largura), com tampas de 19 cm x 7 cm,
distantes aproximadamente 7 cm da barra da gandola; planas nos ombros com 15 cm (comprimento) x 5 cm (largura) com cantos chanfrados ao centro e
caseado a 1 cm da extremidade; costas com duas pregas laterais, tipo fole; ombros em tecido duplo com costura quadriculada sobreposta; cintura com
passador colocado entre 4 a 5 cm acima dos bolsos inferiores do mesmo tecido medindo 2,5 cm (largura), comprimento ao longo da cintura, com cordão de
nylon com sobra pós aberto de aproximadamente 20 cm de cada lado; tarja de identificação no mesmo tecido, costurada no macho do velcro aplicada sobre o
bolso direito medindo 13 cm (comprimento) x 1,5 cm (largura); com costuras duplas na gola e pé de gola, ombros, plana, cava da manga, contorno do
quadriculado, punhos e aberturas, pregas das costas, bolsos e tampas, contornos do fechamento frontal direito e esquerdo.
Calça: cós postiço com 4 cm de largura, com fechamento através de feixe metálico, vista embuda com zíper de metal na cor do tecido, com 7 passantes de 4,5
cm de largura, travetados e costurados, com elástico na parte traseira medindo 4 cm de largura; com dois bolsos laterais tipo envelope medindo sem a tampa
21 cm (altura) x 20 cm (largura), com 02 pregas macho, com fechamento através de conector do tipo “velcro”, tampa com 7 cm x 19 cm do bolso; reforços
externos com tecido sobreposto quadriculado na altura do joelho. Com excelente acabamento, com etiqueta contendo dados do confeccionista, numeração,
composição e identificação (feminino ou masculino). tamanhos 34 a 56. 
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4 Bota de
segurança

Confeccionada em couro amaciado, flexível, resistente, na cor preta, cano com no mínimo 20 cm de altura, revestida internamente por membrana que garanta
a impermeabilidade e estanqueidade de fora para dentro e respiração de dentro pra fora, com sola fabricada em borracha nitrílica em peça única antiderrapante,
entressola com palmilha de liga metálica ou de material compósito (composite) encapsulada, sobre-palmilha removível, biqueira de liga metálica ou de
material compósito (composite), fechamento lateral com zíper e velcro, reforço na caneleira, excelente acabamento, disponível em todas as numerações.
Tamanhos 36 ao 46

5 Gorro com
pala

Confeccionado em tecido Rip Stop 100% algodão, na cor Azul Royal, copa côncova composta por uma seção frontal maior e quatro seções menores de
formato triangular, aba (pala) em polietileno (inquebrável), com sistema de ajuste através de tira e fivela de metal, forrada internamente com espuma de baixa
densidade na cor branca, com orifícios de ventilação, com Símbolo do SIATE* bordado na seção frontal, com excelente acabamento.

6

Conjunto
Unissex
(Blusa e
calça)

Fabricado em 100% algodão, com excelente acabamento, confortável, com dois bolsos frontais, calça com fechamento e ajuste através de cordão, na cor verde
claro.
MEDIDAS:
TAMANHO P: Medidas aproximadas da blusa (busto/cintura/ quadril/ comprimento total- 116 cm, comprimento da manga- 65 cm). Medidas aproximadas da
calça (cintura- 106 cm, quadril- 110 cm, comprimento total- 101 cm).
TAMANHO M: Medidas aproximadas da blusa (busto/ cintura/ quadril/ comprimento total- 120 cm, comprimento da manga- 67 cm). Medidas aproximadas
da calça (cintura- 110 cm, quadril- 114 cm, comprimento total- 102 cm).
TAMANHO G: Medidas aproximadas da blusa (busto/ cintura/ quadril/ comprimento total- 124 cm, comprimento da manga- 69 cm). Medidas aproximadas da
calça (cintura- 114 cm, quadril- 118 cm, comprimento total- 103 cm).
TAMANHO GG: Medidas aproximadas da blusa (busto/ cintura/ quadril/ comprimento total- 128 cm, comprimento da manga- 71 cm). Medidas aproximadas
da calça (cintura- 118 cm, quadril- 122 cm, comprimento total- 104 cm).
 

 

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 29/10/2021, às 13:22, 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 000024767380 e o código CRC E02C6A44.

 COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO 
AVENIDA CONSOLACAO - Bairro CIDADE JARDIM - CEP 74885-100 - GOIANIA - GO -  (62)3201-6373
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