ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES
Carazinho – Capital da Hospitalidade e da Logística

PREGÃO PRESENCIAL N.º 096/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CARAZINHO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 096/2019
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
Edital de Pregão Presencial que tem por objeto a
aquisição de materiais para atender ocorrências de
incêndios em combustíveis líquidos, materiais para a
atividade

de

atendimento

pré-hospitalar

e

equipamentos de proteção individual para combate a
incêndios urbanos para o efetivo militar.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS, no uso de suas atribuições legais, torna
público, para o conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 08 do mês de novembro
do ano de 2019, na sala de reuniões do Departamento de Habitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal, na Avenida Flores da Cunha, número 1264, se reunirão o(a) Pregoeiro(a) e a equipe
de apoio, designados pela Portaria n.º 295/2019, nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Executivo n.º 133/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666, de
21 de junho de 1993. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, consoante às
condições estatuídas neste edital.
Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste edital.

1. DO OBJETO:
Constitui objeto da presente licitação a aquisição de materiais para atender ocorrências de incêndios em combustíveis líquidos, materiais para a atividade de atendimento pré-hospitalar e equipamentos de proteção individual para combate a incêndios urbanos para o efetivo militar, de acordo
com a solicitação do Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho, através do Ofício nº 70-SCI Carazinho/1º Pel – Carazinho/3ª CiaBM – Carazinho, conforme as especificações constantes no Anexo I –
Termo de Referência que integra este edital.

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital,
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deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n.° 01 e n.° 02, para o que se sugere a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 096/2019
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
----------------------------------------------------------------AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 096/2019
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
Observação: Do encaminhamento de envelopes por via postal: a Administração aceitará a
participação de licitantes que encaminharem seus envelopes por via postal, desde que a documentação atenda todos os requisitos do edital, quanto ao credenciamento, proposta de preços e habilitação.

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
3.1
A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a), diretamente,
por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de
documento oficial de identificação que contenha foto.
3.2

A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1, 3.3 e 4.3 deverá ser

apresentada fora dos envelopes.
3.3

O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado,

deverá apresentar:
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial
ou de sociedade por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso
de sociedade civil;
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
a.5) registro comercial, se empresa individual.
b) se representada por procurador, deverá apresentar, além dos documentos citados acima:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste os requisitos mínimos
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previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas
as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lances em licitação pública; ou
b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática dos demais
atos inerentes ao certame (Modelo Anexo III).
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa
deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma
invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
Observação 3: Cada credenciado poderá representar apenas 01 (um) licitante, sob pena de
desclassificação.
Observação 4: Para os casos de encaminhamento de envelopes por via postal, salienta-se
que a documentação de credenciamento deverá ser completa, inclusive quanto ao documento de
identificação do representante legal da empresa ou seu procurador.
3.4

Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a

licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.
3.5

A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Com-

plementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações especificadas na Lei Complementar n.º
155/2016, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador ou representante legal da
empresa (Modelo Anexo VII), ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste
edital.

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1
No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do Pregão, o(a) Pregoeiro(a), inicialmente, receberá os envelopes n.º 01 - PROPOSTA e n.º 02 – DOCUMENTAÇÃO.
4.2

Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a

participação de nenhuma licitante retardatária.
4.3

O(a) Pregoeiro(a) realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:
a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances

verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;
b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação
(Modelo Anexo V).
4.4

Se a licitante não apresentar a declaração prevista no item 4.3, alínea “b”, seu Representante

poderá fazê-la, de próprio punho, no momento do credenciamento.
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4.5

Se a licitante encaminhar sua proposta, e não se fizer representar no momento do credencia-

mento, deverá encaminhar a declaração exigida no item 4.3, alínea “b”, deste edital, fora dos envelopes de habilitação e de propostas.

4.6

Não apresentada a declaração, a licitante será impedida de participar da licitação.

5. PROPOSTA DE PREÇO:
5.1
A proposta (Modelo Anexo II), cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60
(sessenta) dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo
a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara,
sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:
a) Razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone, e-mail e nome
da pessoa indicada para contato.
b) Descrição completa do produto ofertado, marca, modelo, referências e demais dados técnicos.
c) Declaração especificando o prazo de garantia do equipamento.
d) Preço unitário e total do item, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme
estabelece o Art. 43, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora.
Observação 1: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço
até, no máximo, 02 (duas) casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais.
Observação 2: Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital e contiverem omissões, rasuras, entrelinhas ou forem ilegíveis, bem como com
preços unitários superestimados ou inexequíveis.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1
Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de
valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.
6.2

Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, po-

derão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais
e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.
6.3

No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteri-

ores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada a de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, até a proclamação da vencedora.
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6.4

Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para

determinação da ordem de oferta dos lances.
6.5

A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitan-

te, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
6.5.1

Dada a palavra a licitante e esta poderá apresentar nova proposta.

6.6

É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

6.6.1

A partir da segunda rodada de lances, a diferença entre cada lance não poderá ser inferior ao

valor indicado pelo(a) Pregoeiro(a) durante a sessão.
6.7

Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente

às penalidades constantes no item 13 deste edital.
6.8

O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo(a) Pregoeiro(a), implica-

rá na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para
efeito de ordenação das propostas.
6.9

Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta

escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o(a) Pregoeiro(a) negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
6.10

O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo(a) Pregoeiro(a), as

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.11

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apre-

sentado, o(a) Pregoeiro(a) verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a
com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.
6.12

A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será decla-

rada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.
6.13

Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisi-

tos do item 5;
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente
inexequíveis.
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não
for conflitante com o instrumento convocatório.
6.14

Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

6.15

Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art.

44, § 2º, da Lei Complementar n.º 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte que atenderem ao item
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3.5, deste edital.
6.15.1 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
6.16

Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será

convocada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte , convocada na forma da alínea anterior,
não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem
na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
6.17

Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências do item 6.16

deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de
menor valor.
6.18

O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta

de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte.
6.19

Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de

outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.
6.20

A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer

informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de Licitações deste
Município, conforme subitem 16.1 deste edital.
6.21

Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para conti-

nuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

7. DA HABILITAÇÃO:
7.1
Para fins de habilitação neste Pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE N.º 02, os seguintes documentos:
7.1.1

Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal,

conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02 (Modelo Anexo VI).
7.1.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funProcesso Licitatório n.º 161/2019
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cionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.2.1

Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos

no item 7.1.2, se a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto
item 3 deste edital.
7.1.3 REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, em vigor, abrangendo inclusive
os relativos à seguridade social, emitida pelo Ministério da Fazenda.
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor.
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.
d) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, em
vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
e) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades.
7.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 1° de maio de 1943, e Lei n.° 12.440, de 7 de julho de 2011, sendo que esta pode ser expedida pelos sites do CSJT, TST e TRTs.
7.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do documento.
7.1.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Atestado(s) de qualificação técnica, em nome da empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante forneceu satisfatoriamente objeto compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação.
b) a empresa licitante deverá apresentar laudo original ou cópia autenticada dos laudos
de aprovação da bota, onde deverão atender plenamente os seguintes itens das especificações técnicas: 1 – Construção do calçado, 2 - Couro cabedal, 3 - Sobrebiqueira, 6 - Biqueira, 8 – Forro, 9 –
Palmilha de montagem, 10 – Palmilha de conforto e 11 – Solado.
b.1) NORMA TÉCNICA DE REFERÊNCIA: O calçado deverá atender a norma
EN15090/12
b..2) CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: deverá ser apresentado C.A do Ministério do Trabalho e Emprego, certificando que o calçado seja do TIPO BOTA PARA USO NO COMBATE A INProcesso Licitatório n.º 161/2019
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CÊNDIO.
b.3) IBAMA: A empresa fabricante deve apresentar Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais: Cuja atividade de fabricação
ou industrialização é enquadrada no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009,
só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.
7.1.7 OUTRAS COMPROVAÇÕES:
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração
(Modelo Anexo VIII).
b) Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.
7.2

Para as empresas cadastradas no Município, a documentação constante do certificado

poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social
comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.
Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja
com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou
anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.
7.3

A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender ao item 3.5, que possuir restri-

ção em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos nos itens 7.1.3 e
7.1.4, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que
comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
7.3.1

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,

a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante
o transcurso do respectivo prazo.
7.3.2

Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do Pregão será suspensa, podendo o(a)

Pregoeiro(a) fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes
já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.
7.3.3

O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno por-

te, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
7.3.4

A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na inabilitação

do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas
no item 13.1, alínea “a”, deste edital.
7.4

O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do(a) Pregoeiro(a) pelo pra-

zo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após
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aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

8. DA ADJUDICAÇÃO:
8.1
Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor
preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.2

Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) inabilitará a licitan-

te e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e,
assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
8.3

Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) proclamará a ven-

cedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará
na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
9.1
Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do Pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.
9.2

Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentada, bem como o regis-

tro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as
razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, propor cionando-se, a todas, vista imediata do processo.
9.3

A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública

do Pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. Não serão aceitos recursos via email e fax.
9.4

O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recor-

rido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir,
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver
dado causa à demora.

10. DOS PRAZOS E DA GARANTIA:
10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 02 (dois) dias, convocará
a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste edital.
10.2

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período,

desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
10.3 O prazo para entrega do equipamento é de no máximo 90 (noventa) dias para equipamentos
importados, e de 60 (sessenta) dias para equipamentos de produção nacional, a partir da assinatura
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do contrato.
10.4

A CONTRATADA deve agendar com o Corpo de Bombeiros, a data e horário para a entrega

do equipamento. Serão aplicadas as penalidades previstas no edital se a empresa vencedora
não respeitar o prazo de entrega.
10.5 O contrato será celebrado com duração até o término do período de garantia do objeto contratado, que será de no mínimo 12 (doze) meses.

11. DA ENTREGA:
11.1
A entrega do equipamento é de no máximo 90 (noventa) dias para equipamentos importados, e de 60 (sessenta) dias para equipamentos de produção nacional, contados da assinatura do
contrato e observando o local e endereço para entrega, correndo por conta da CONTRATADA as
despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
11.2

O CONTRATANTE emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo e

restar constatado ter a licitante cumprido suas obrigações e estar o objeto em condições de recebimento.
11.3

Na entrega não serão aceitas troca de marca ofertada na proposta.

11.4

O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal ou documento similar, não

configura o recebimento definitivo do equipamento.
11.5

No ato do recebimento, caso o material apresentado não estiver em conformidade com o Ter-

mo de Referência – Anexo I, o item será recusado total ou parcialmente conforme o caso, sem direito
a indenização à empresa vencedora.
11.6

Caso o objeto apresente defeito de fabricação, ou quaisquer defeitos que impossibilite seu

uso, o mesmo deverá ser substituído, no prazo máximo de até 90 (noventa) dias corridos, a partir da
data da comunicação feita pelo Corpo de Bombeiros Carazinho.
11.7

O recebimento do objeto desta licitação será da seguinte forma:
a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade

do objeto com o solicitado na licitação;
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade e características do objeto e
consequente aceitação, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados após o recebimento provisório.
11.8

O recebimento definitivo do objeto, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA quanto

aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pelo CONTRATANTE,
nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90).
11.9

Os prazos definidos nos itens anteriores poderão ser modificados conforme acordo entre as

partes.
11.10

A CONTRATADA se responsabilizará pelo bom funcionamento do equipamento licitado du-

rante o período de garantia. Em caso de problemas, defeito ou não funcionamento dos equipamentos licitados, a CONTRATADA será comunicada, por escrito, devendo a substituição e/ou reparo ser
realizado no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sem ônus ao Município de Carazinho.
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12. DO PAGAMENTO:
12.1 O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo do objeto, mediante apresentação
da Nota Fiscal devidamente assinada pelo responsável, correndo a despesa nas dotações orçamentárias abaixo:
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA
11.02 GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL
11.02.06 SEGURANÇA PÚBLICA
11.02.06.181 POLICIAMENTO
11.02.06.181.1007 SEGURANÇA PÚBLICA
11.02.06.181.1007.2325 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CARAZINHO
34112/3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1700 FUNREBOM

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA
11.02 GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL
11.02.06 SEGURANÇA PÚBLICA
11.02.06.181 POLICIAMENTO
11.02.06.181.1007 SEGURANÇA PÚBLICA
11.02.06.181.1007.2325 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CARAZINHO
34102/3.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1700 FUNREBOM
12.2

A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indica-

ção do número do processo, número do Pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o
trâmite e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
12.3

O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo do equipamento, conforme Decre-

to Executivo n.º 011/2017, mediante apresentação da Nota Fiscal no Setor de Tesouraria, vistada e
carimbada pelo Comandante responsável do Corpo de Bombeiros.
12.4

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo

IPCA/IBGE do período, ou outro índice que vier a substitui-lo, e a Administração compensará a
CONTRATADA com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

13. DAS PENALIDADES:
13.1
Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do Pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) ao licitante vencedor que deixar de apresentar a documentação exigida no certame:
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos
e/ou multa de 2% (dois por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação;
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b) manter comportamento inadequado durante o Pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor estimado da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias úteis, após
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre
o valor atualizado do contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do
contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do
contrato.
13.2

As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso.

13.3

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

14. DA FISCALIZAÇÃO:
14.1
A fiscalização caberá diretamente ao Comandante responsável do Corpo de Bombeiros ou através de servidor formalmente designado, na forma do artigo 67 da Lei Federal n.º
8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está entregando os equipamentos, observando o contrato e os documentos que o integram.
14.2

A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, obrigando-

se, desde já, a licitante vencedora, deverá assegurar e facilitar o acesso da fiscalização a todos os
elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.
14.3

Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada

qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.
14.4

A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a licitante vencedora da

integral responsabilidade pela execução do objeto deste edital.
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15. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:
15.1

As empresas licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo

licitatório e a execução do contrato, estando sujeitos às sanções previstas na legislação brasileira.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1
Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de
interpretação do edital, serão prestadas aos interessados no horário das 08h15min às 11h45min e
das 13h30min às 17h, na Prefeitura Municipal de Carazinho, no Setor de Licitações, sito Avenida Flores da Cunha, número 1264, onde poderão ser obtidas cópias do edital e seus anexos, ou pelo telefone (54) 3331-2699, ramal 102, preferencialmente com antecedência mínima de 03 (três) dias da
data marcada para recebimento dos envelopes.
16.2

Decairá do direito de impugnar os termos deste edital aquele que não o fizer até 02 (dois)

dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva
as falhas e/ou irregularidades que entenderem viciarem o mesmo.
16.3

Qualquer impugnação sobre o presente certame deverá ser formulada por escrito, e pro-

tocolada ao(a) Pregoeiro(a), Sr. Luiz Carlos Tavares Batista, e-mail luiz_carlos@carazinho.rs.gov.-

br. Não serão aceitas impugnações via e-mail e fax.
16.4

Nos recursos e/ou impugnações serão avaliados o cabimento e a adequação, sendo que

o mérito será julgado somente se preenchidos os requisitos intrínsecos de admissibilidade, quais sejam, interesse recursal, legitimidade e o pedido juridicamente possível, bem como os requisitos extrínsecos: a regularidade formal (assinatura, juntada de procuração) e a tempestividade (tempo hábil
para a interposição do recurso), entre outros.
16.5

Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realiza-

ção de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
16.6

Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documenta-

ção o seu endereço, e-mail e número de telefone.
16.7

Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apre-

sentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.
16.8

A autenticação dos documentos, por parte do servidor da Prefeitura Municipal, deverá ser

realizada até a abertura do certame. Somente será realizada a autenticação dos documentos, mediante a apresentação dos originais.
16.9

A proponente a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratu-

ais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração,
dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, sobre o valor inicial contratado.
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16.10

Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decor-

rente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
16.11

A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo

anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei
Federal n.º 8.666/93).
16.12

O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido vencedor, a rescisão de contrato ou de pedido de compras, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
16.13

É facultado ao(a) Pregoeiro(a), ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação,

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
16.14

Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo

no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
16.15

O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento

do proponente, desde que seja possível a aferição da sua habilitação e a exata compreensão da sua
proposta.
16.16

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da amplia-

ção da disputa entre proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
16.17

Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, “caput” e parágrafos 1º,

da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, estão impedidos de participar deste certame licitatório,
(tanto como membro da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º, Inciso III, da Lei Federal n.º 8.666/93.
16.18

Os interessados deverão acompanhar as modificações e os esclarecimentos sobre o edi-

tal, disponibilizados na forma de aditamentos, esclarecimentos e comunicados no site https://www.carazinho.rs.gov.br/portal/editais/1. Portanto, fica sob a inteira responsabilidade dos interessados
que retiraram o instrumento convocatório o acompanhamento das atualizações efetuadas pela Administração, que poderão ocorrer a qualquer momento.
16.19

Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:

I – Termo de Referência;
II – Modelo de Proposta;
III – Modelo de Credenciamento;
IV – Minuta de Contrato;
V – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Irregularidade quanto ao Trabalho do Menor;
VII – Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
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VIII – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos para Contratação.

17. DO FORO:
17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado
que seja.
Carazinho, 15 de outubro de 2019.

___________________________
MILTON SCHMITZ
Prefeito

Este edital se encontra examinado e aprovado por
esta Assessoria Jurídica.
Em ___-___-______.
________________________
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CARAZINHO
Carazinho – Capital da Hospitalidade e da Logística
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1 O objeto da presente licitação consiste na aquisição para o Corpo de Bombeiros de Carazinho de
materiais para atender ocorrências de incêndios em combustíveis líquidos, materiais para a atividade
de atendimento pré-hospitalar e equipamentos de proteção individual para combate a incêndios urbanos para o efetivo militar, de acordo com as condições e especificações constantes do edital e
seus anexos.
2. DESCRITIVO TÉCNICO DOS MATERIAIS
2.1 MANGUEIRA 1.1/2 TIPO 4
Mangueira "sintex - plast" tipo 4 de 1 ½” com reforço têxtil singelo confeccionado 100% fio de poliéster de alta tenacidade, com revestimento externo em pvc + borracha nitrílica, na cor vermelha e tubo
interno de borracha sintética, na cor preta, nos diâmetros de 40 mm (1½”), lance de 15 metros, destinada a combate a incêndios onde é desejável uma maior resistência à abrasão, conforme tipo 4 da
norma NBR 11861 de outubro/98. Pressão de ruptura mínima de 55 kgf/cm², pressão de trabalho de
14 kgf/cm². Empatada com uniões tipo engate rápido, em latão, tipo 40-b (para diâmetro de 40 mm)
da nbr 14349. Certificado da marca de conformidade ABNT n° 40.0008/99.
2.2 TRIPÉ PARA SALVAMENTOS EM ALTURA
Dispositivo de ancoragem provisório transportável projetado para utilização como parte de um sistema pessoal de proteção contra queda ou de um sistema temporário de ancoragem, fabricação em
liga de alumínio aeronáutico, de alta resistência.
NORMAS: EN 795 – para proteção contra queda e ancoragens, ancoragens temporárias transportáveis e atender a NFPA 1893 – EUA.
Estabilização através de cintas no cabeçote.
O cabeçote tem que possuir no mínimo três robustos pontos de ancoragem (EN 795B) com grandes
orifícios para conexão de mosquetões, permitindo assim que a carga esteja corretamente centralizada.
Sapatas e cabeçote em aço carbono para maior resistência.
Pinos de travamento rápido.
Duplo sistema de fixação nas patas com correia limitadora e parafuso para piso.
Pernas tubulares possuir no mínimo onze pontos de regulagem de altura.
RESISTÊNCIA: em altura de 1,80 m de no mínimo 47kN e em altura de 3,00 m de no mínimo 25kN.
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Mochila para transporte em material reforçado, com alças para fácil transporte e sistema para içamento vertical. Entregar laudos comprovando as exigências do edital juntamente com a entrega do
produto.
2.3 KED ADULTO
Colete de imobilização dorsal ked adulto. Tala articulada/ked - adulto. Composta de 01 almofada, 02
fitas para fixar a cabeça e 01 bolsa. A tala articulada/ked adulto é um conjunto de talas rígidas com
hastes de compensado marítimo, pintado com verniz submarino, confeccionado em tecido sintético,
isomanta que reveste todo protetor de cabeça internamente. Alça para içamento com fita ou cabo
solteiro, cinco alças com engates rápidos. Bolsa de acondicionamento do Ked.
2.4 KED INFANTIL
Colete de imobilização dorsal ked INFANTIL. Tala articulada/ked - INFANTIL. Composta de 01 almofada, 02 fitas para fixar a cabeça e 01 bolsa. A tala articulada/ked infantil é um conjunto de talas rígi das com hastes de compensado marítimo, pintado com verniz submarino, confeccionado em tecido
sintético, isomanta que reveste todo protetor de cabeça internamente. Alça para içamento com fita ou
cabo solteiro, cinco alças com engates rápidos. Bolsa de acondicionamento do Ked.
2.5 JOELHEIRAS
Couraça em tpu (poliuretano termoplástico), flexível e de alta resistência a impactos. Rebites metálicos na cor do produto. Acolchoamento por placa de EVA e etiqueta de identificação.
Antirreflexo, com clip de engate rápido. Ajuste maleável triplo. Parte interna em malha respirável e
parte externa em tecido resistente.
2.6 LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA
O Sintex AFFF/ARC 3% x 6% é um Líquido Gerador de Espuma (LGE) em galões de 20 litros, composto de tensoativos fluorados, hidrocarbonos, e solventes. Possui certificado de marca de conformidade ABNT em atendimento a norma ABNT NBR 15511 para o tipo 5, Classe HC - extinção de incêndios em hidrocarbonetos e Classe AR - extinção de incêndios em solventes polares. Os mecanismos
de extinção de incêndios empregados pelo LGE Sintex AFFF/ARC são:
Em Derivados de Petróleo
• Primeiro: Um filme aquoso é formado para prevenir a liberação de vapores dos derivados de petróleo.
• Segundo: Um colchão de espuma exclui efetivamente o oxigênio da superfície do combustível.
• Terceiro: O líquido drenado da espuma atua resfriando as superfícies metálicas.
Em Solventes Polares
• Primeiro: Uma camada polimérica é formada para prevenir a liberação dos vapores dos solventes
polares.
• Segundo: Um colchão de espuma exclui efetivamente o oxigênio da superfície do combustível.
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• Terceiro: O líquido drenado da espuma atua resfriando as superfícies metálicas.
Estes são os mecanismos necessários que o líquido gerador de espuma ofertado tem que apresentar durante sua utilização.
Condições do LGE a 25 graus celcius: Aparência: Líquido Transparente
Massa Específica 1,03
pH de 7,5 - 8,5 e Viscosidade de (cP) 1500 a 2500.
Entregar laudos comprovando as exigências do edital juntamente com a entrega do produto.
2.7 LUVAS DE RESGATE VEICULAR
Luva multifuncional, tricotada em material sintético, revestido com vários materiais sintéticos e punho
ajustável com velcro.
Palma: Plástico HPPE composto polietileno de alta performace, mais poliamida e fibra de vidro. Com
algodão sintético em plástico de poliéster.
Dorso: Plástico HPPE composto polietileno de alta performace, mais poliamida e fibra de vidro. TPR
em plástico térmico emborrachado, plástico policloreto de vinila.
Punho: Plástico HPPE composto polietileno de alta performace, mais poliamida e fibra de vidro. Mais
plástico poliuretano e poliamida.
Desempenho Mecânico: EN 388-2016 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenhos mínimos de 4544 EP, conforme
demonstrado abaixo:
Resistência a abrasão: nível 4
Resistência ao corte por lâmina: nível 5
Resistência ao rasgo: nível 4
Resistência a perfuração por punção: nível 4
Corte DTM: E
Impacto: P
EN 420 Destreza: Nível 2. Tamanhos P ao G.
Entregar laudos comprovando as exigências do edital juntamente com a entrega do produto.
Tamanhos: P, M, G e GG.
2.8 LUVAS DE COMBATE A INCÊNDIO
Luva de combate a incêndio, possuir reforços nas zonas de contato. Punho curto ajustável. Proteção
adicional em couro no dorso da mão. Reforço polegar e palma. Membrana porelle, impermeável e
respirável. Couro bovino anticalor e hidrofugado. Reforço com dupla costura com fios de para-aramida. Forro em Twaron®/coton para uma melhor isolação térmica e proteção ao corte, membrana respirante, ignífugo e de proteção térmica, em porelle, que apresenta simultaneamente impermeabilidade de fora para dentro e respirabilidade de dentro para fora. Punho ajustável em para aramida e tira
em couro. Área de intervenção: combate incêndio urbano; incêndio florestal. Normas EN 659+A1; EN
388: Nível 3 de resistência a abrasão, Nível 4 de resistência a corte por lâmina, Nível 3 de resistênProcesso Licitatório n.º 161/2019
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cia a tração, e Nível 3 de resistência a perfuração – punção; EN 407: Nível 4 de resistência a chama
- inflamabilidade; Nível 2 de resistência ao calor de contato; Nível 4 de resistência ao calor convectivo; Nível 2 de resistência ao calor irradiado.
Entregar laudos comprovando as exigências do edital juntamente com a entrega do produto.
Tamanhos: P, M, G e GG.
2.9 CONJUNTO DE APROXIMAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL COMPOSTO DE
BLUSÃO E CALÇA
Conjunto de proteção individual para combate a incêndio estrutural composto por casaco (japona) e
calça, com camada externa, confeccionado de acordo com os itens 6.2, 6.3, 6.10, 6.11 e 6.12 da EN
469:2005 + A1 2006, sendo classificado como de nível 2 na referida norma.
Especificação geral do equipamento
Casaco (japona) de proteção para combate a incêndio estrutural confeccionado em multi-camada,
dotada de alça de salvamento na cintura escapular.
Calça de proteção para combate a incêndio estrutural com suspensório removível e protegido na região trapezoidal transversal, dotada de joelheiras internas.
Verificação ergonômica do conjunto de proteção, anexo D da EN 469:2005 + A1 2006. Proteção
elétrica do conjunto de proteção EN 1149-5:2008.
Certificação exigida: todo o conjunto de proteção de combate a incêndio estrutural, composto de casaco e calça, deverá ser certificado nas normas EN 469:2005 + A1 2006 nível 2 e EN 1149- 5:2008.
Tecido (blusão e calça):
A camada externa deverá ser confeccionada em tecido RIP STOP 75% meta-aramida, 23% para-aramida e 2% em fibra anti-estática. O tecido deverá ser na cor preta e deverá possuir gramatura de
195 g/m² (variação de 10%).
A barreira de umidade deverá ser constituída de uma membrana impermeável e respirável, antichama, laminada numa base em feltro de fibras inerentemente antichama contendo aramida. Esta barreira deverá ter peso de 140 g/m² (variação de 10%).
A barreira térmica deverá ser confeccionada com feltro de 95% meta-aramida e 5% de para-aramida
costurado em matellassê junto com um tecido de 50% viscose FR e 50% meta-aramida. A barreira
térmica deverá possuir gramatura de aproximadamente 205 g/m² (variação de 10%).
O conjunto principal de camadas deve possuir peso de aproximadamente 540 g/m² e atender aos seguintes requisitos mínimos de desempenho térmico:
Para o casaco de proteção:
a) índice de transmissão do calor, Heat Transfer Index (HTI), maior ou igual a 18 segundos para o
HTI24 e não inferior a 5,5 segundos para o HTI24-12, ambos de acordo com a EN 367, podendo haver uma variação de até 5% para menos em qualquer dos parâmetros referidos;
b) índice de transferência de calor por radiação, Radiation Heat Transfer Index (RHTI), maior ou igual
a 19 segundos para o RHTI24 e não inferior a 6 segundos para o RHTI24-12, ambos de acordo com
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a EN 367, podendo haver uma variação de até 5% para menos, em qualquer dos parâmetros referidos;
c) conjunto dos tecidos constituintes com peso inferior a 600 g/m²;
d) Resistência ao Vapor de Água (RVA) menor ou igual a 30 m²Pa/W.
Para a calça de proteção:
a) índice de transmissão do calor, Heat Transfer Index (HTI), deve ser maior ou igual a 18 segundos
para o HTI24 e não inferior a 5,5 segundos para o HTI24-12, ambos de acordo com a EN 367, podendo haver uma variação de até 5% para menos, em qualquer dos parâmetros referidos;
b) índice de transferência de calor por radiação, Radiation Heat Transfer Index (RHTI), deve ser maior ou igual a 19 segundos para o RHTI24 e não inferior a 6 segundos para o RHTI24-12, ambos de
acordo com a EN 367, podendo haver uma variação de até 5% para menos, em qualquer dos parâmetros referidos;
c) conjunto dos tecidos constituintes com peso inferior a 600 g/m²;
d) Resistência ao Vapor de Água (RVA) menor ou igual a 30 m²Pa/W.
Para os conjuntos de proteção para combate a incêndio estrutural especificados no objeto deste Termo, no tocante aos materiais utilizados, será cobrado o seguinte:
a) impermeabilidade contra água e óleo, conforme itens 6.8, 6.10 e 6.11 da EN 469:2005;
b) camada externa na cor solicitada anteriormente, com disposição da trama em rip stop;
c) camada externa, no mínimo, segundo que preceituam os itens 6.4, 6.6 e 6.7 da EN 469:2005 + A1
2006;
d) membrana de isolamento térmico confeccionada com tecnologia de espaçamento, formando colchão de ar entre a membrana de isolamento térmico e a camada externa.
e) forro confeccionado em tecido antichama inerente.
O punho deverá ser confeccionado em malha de 93% meta-aramida, 5% para-aramida e 2% em fibra anti-estática, com gramatura de 465 g/m² (variação de 10%).
O tecido anti-capilaridade deverá ser constituído de uma membrana impermeável e respirável, antichama, laminada em um tecido de aramida com viscose FR. O tecido anti-capiliaridade deverá possuir gramatura de aproximadamente 160 g/m² (variação de 10%). A face do tecido deverá possuir um
tratamento repelente a água em fluorocarbono.
No tocante à visibilidade, o conjunto de proteção deve obedecer o seguinte:
a) índice mínimo de visibilidade conforme EN 471;
b) faixas refletivas intercaladas nas cores amarela-prata-amarela, com no mínimo 50 mm de largura,
devendo ser respiráveis e, ainda, serem costuradas com dupla costura para maior durabilidade;
c) o casaco de proteção deve ter no mínimo uma faixa ao redor do tórax, uma ao redor da cintura
pélvica, uma ao redor do braço e uma ao redor do antebraço, devendo as do antebraço estarem alinhadas com as faixas que circundam a pelve, e as do braço estarem alinhadas com as que circundam o tórax;
d) a calça deve possuir no mínimo uma faixa ao redor da perna, abaixo da articulação do joelho e
acima da do tornozelo;
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e) o conjunto deve atender ao que preceitua o anexo B da EN 469:2005 + A1 2006, itens B.1, B.2,
B.3, B.3.1 e B.3.2.
No tocante à variação dimensional, o conjunto deve atender ao que preceitua o item 6.9 da EN
469:2005 + A1 2006.
A CONTRATADA deve garantir que as barreiras de umidade e a selagem sejam respiráveis.
Construção do conjunto de vestuário de proteção:
Blusão:
Requisitos específicos do casaco de proteção para combate a incêndio estrutural:
a) possuir, no mínimo, três camadas, e ser dotado de alça de salvamento na cintura escapular;
b) obedecer ao desenho esquemático da figura 1, ou similar;
c) possuir dois bolsos dispostos anteriormente na altura da cintura pélvica;
d) possuir dois bolsos, embutidos ou não, um de cada lado, em sua parte frontal;
e) possuir bolsos com medida mínima de 200 mm x 180 mm, medidos internamente. Deverá possuir
abertura de no mínimo 190 mm por 10 mm, travetados nas extremidades. Deverá possuir tampa em
tecido duplo do mesmo material da camada externa, fixada na junção da parte inferior do casaco medindo, no mínimo, 80 mm x 210 mm, travetada nas extremidades. Deverá possuir dispositivo para
pendurar luvas, internamente ao bolso, ou na parte frontal do blusão. O fechamento deverá ser através de duas fitas horizontais, fixadas nas bordas da tampa e bolso, sendo o lado macho com ganchos e o lado fêmea com argolas, medindo 25 mm x 200 mm, sendo o lado fêmea fixado na tampa e
o macho na primeira camada. Deverá possuir ainda, no mínimo, um bolso disposto na região do tórax, localizado em linha no centro da linha média entre as axilas, para acomodação de rádio portátil,
do lado esquerdo a uma distância de 170 mm da base da gola, medindo no mínimo 180 mm x 90
mm x 50 mm, devendo ser do tipo envelope, sanfonado com tampa em tecido duplo do mesmo material da camada externa medindo, no mínimo, 110 mm x 60 mm, fixada na parte interna ou externa
do bolso por costura reta. Na parte interna da tampa deverá possuir fita lado macho e ganchos ou
sistema de ganchos e argolas, medindo no mínimo 50 mm x 40 mm, e na vista do bolso deverá ser
fixada uma fita fêmea com argolas, ou sistema de ganchos e argolas, medindo no mínimo 50 mm x
40 mm. Na parte inferior o bolso deverá ter fundo confeccionado com fita dupla do mesmo material
da camada externa deixando aberturas laterais para expulsão de líquido. O blusão deverá oferecer
janela de inspeção na parte inferior.
f) possuir suporte para lanterna na primeira camada, do mesmo material do casaco, medindo, no
mínimo, 70 mm por 80 mm, travetado em quatro pontos afim de fixar do lado direito uma fita dupla do
mesmo material da primeira camada, medindo, no mínimo, 40 mm por 20 mm, com uma argola não
metálica, ou sistema de ganchos e argolas, afim de servir de apoio para ajuste;
g) possuir aba em material de grande resistência e de aderência elevada em todos os bolsos, ou em
tecido da camada externa, de modo a facilitar sua abertura, mesmo quando o utilizador estiver calçado de luvas de combate a incêndio;
h) possuir fechamento e abertura da capa ao longo da linha média no tronco, chegando ao pescoço,
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dentro do plano sagital que passa anteroposteriormente ao longo do esqueleto axial com sistema de
abertura por zíper e velcro. O zíper deverá ser coberto por duas tiras, na parte frontal, de 8 cm de
largura que se estenderão ao longo do fechamento do casaco, ou por uma única aba de tempestade,
desde que faça a mesma função do sistema anterior. As partes internas das duas tiras de cobertura
do fecho frontal de aplicação do zíper do casaco devem ser fabricadas como barreira de absorção de
laminado respirável ou em sistema equivalente e que cumpra a mesma função, sendo aprovado segundo a Norma EN 469 nível 2. Ambos os lados do zíper têm de ser reforçados na parte inferior para
que não sejam arrancados involuntariamente. No fecho de velcro da parte frontal, sob todo o zíper
de fechamento do casaco, deve ter largura entre 2 e 3 cm. Deverá possuir gola alta de fechamento e
abertura em velcro que permita a proteção de toda a circunferência do pescoço, compreendendo a
base da nuca, acima da região da vértebra C1, e a ponta do queixo, devendo se encaixar ergonomicamente, sem deixar sobras, respeitando o contorno do queixo. Deverá possuir reforço na região dos
ombros e nos cotovelos em tecido de para-aramida com revestimento de polímero (Ex: Stedshield,
Arashield etc) medindo 200 mm no lado superior (ombro) e 170 mm na parte inferior (cotovelo), com
comprimento de 150 mm nas bordas externas e 180 mm no centro, formando um conjunto ergonômico, sem que, ao dobrar o braço, a jaqueta atrapalhe ou limite os movimentos. As faixas refletivas deverão estar dispostas, no mínimo, como nas figuras 1 e 2, devendo possuir ainda faixa refletiva na
parte posterior do casaco, na altura da nuca, sendo esta última, posicionada na horizontal ou na vertical, e nas cores refletivas amarela, prata e amarela com no mínimo 50 mm de largura, devendo ser
respiráveis para permitir a transpiração. A extremidade da capa deverá possuir punho em tecido antichama, vazado na região do dedo polegar, reforçado, e com orifício único para os outros quatro de dos restantes. A região dos cotovelos e ombros da capa deverá permitir a mobilidade articular, sendo
mais largas que o previsto para roupas de mesma configuração nessa região, de modo a impedir o
“agarre” e a diminuição da mobilidade articular quando da realização de flexão completa da articulação do cotovelo nas tarefas de bombeiro. Na altura do peito deverá ser fixada fita medindo, no mínimo, 80 mm por 15 mm. Ainda na altura do peito, deverá ser fixada fita fêmea com argolas, medindo
25 mm x 140 mm, para fixação de identificação nominal em um dos lados e função no lado oposto.
Fig. 1 - Vista frontal do casaco de proteção

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
Processo Licitatório n.º 161/2019

Pregão Presencial n.º 096/2019

Pág. 22

i) possuir, na região posterior (figura 2) superior das costas, sobre os ombros, sistema que impeça a
aproximação das camadas de proteção quando da utilização de equipamento autônomo de proteção
respiratória (EAPR) por meio de espuma de no mínimo 10 mm de espessura espaçada, ou sistema
equivalente de grande resistência mecânica e aderência elevada. Deverá ainda possuir alça de resgate de, no mínimo, 3 cm de largura confeccionada 100% em para-aramida ou em material com característica comprovadamente equivalente, disposta na cintura escapular, escondida e sinalizada por
fita refletiva amarela na altura do músculo trapézio, em sua porção superior. A alça de resgate deverá
ter tempo de incandescência e propagação igual a zero, mesmo após 05 lavagens, não podendo formar furos ou derreter, de acordo com a EN ISO 15025, devendo ainda ter resistência mínima de
3000 N. Deve ainda na porção posterior possuir na região glútea prolongamento destinado a impedir
a exposição do dorso do usuário ao ambiente, podendo ser utilizado para identificação com faixas refletivas do nome do usuário. Deverá o casaco de proteção para combate a incêndio estrutural ter
proteção reforçada na região dos ombros, em sua camada externa. Nas costas deverá ser impresso
em faixa refletiva prata com no mínimo 480 Cd/(lx.m²), estampada a quente com letras cheias, maiúsculas, com dizeres “CBMRS Corpo de Bombeiros Militar”.
Fig. 2 - vista dorsal do casaco de proteção e alça de salvamento

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
Calça:
Requisitos específicos da calça de proteção para combate a incêndio estrutural:
a) possuir, no mínimo, três camadas;
b) possuir suspensório removível, disposto ao longo dos ombros na região posterior, descendo pelos
planos sagitais latero-laterais por sobre os mamilos. A parte posterior do suspensório poderá ser em
formato "H" ou "Y". O suspensório deverá unir suas duas extremidades na região posterior, revestido
por meta-aramida ou pelo mesmo tecido da camada externa, preferencialmente na cor preta. O suspensório deverá ser removível de modo a permitir a lavagem do equipamento e deverá possuir ajuste na parte frontal, bipartida do mesmo no plano transversal entre o peito e o abdômen do usuário.
Na cintura pélvica, região posterior, deverá possuir aparato elevado, compreendendo as cristas ilíacas e acima destas, de modo a propiciar a saída alta da ligação do suspensório a calça de proteção
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e impedir o desconforto quando do uso de EAPR. Não deve possuir nenhum sistema constritor nessa região de modo a propiciar conforto ao usuário e permitir a circulação sanguínea periférica livre.
Na região pubiana deverá possuir sistema de abertura e fechamento por meio de zíper e velcro ou
por meio de fitas de ganchos e argolas. A calça deve possuir dois bolsos, latero-lateralmente à coxa,
ao longo do músculo vasto lateral, sanfonados, um de cada lado, fixados entre a articulação do quadril e do joelho, tendo sua base localizada no terço inferior acima da articulação do joelho, posicionados de maneira que o centro do bolso fique na costura lateral da perna da calça (figura 3). Sendo o
bolso do lado esquerdo com medida mínima de 210 mm x 170 mm e expansor de no mínimo 50 mm,
deverão ser travetados em três pontos, fazendo com que o expansor retorne à posição de descanso
quando o bolso é esvaziado. Deverá possuir tampa em tecido duplo do mesmo material da primeira
camada, fixada na parte superior do bolso medindo, no mínimo, 180 mm x 60 mm. Fechamento por
meio de quatro fitas horizontais, fixadas nas bordas da tampa e bolso, sendo o lado macho com ganchos e o lado fêmea com argolas, medindo 20 mm x 40 mm, sendo que o lado fêmea deverá ser fixado na tampa e o macho no bolso. Do lado de cada bolso poderá possuir dispositivo de transporte
de luvas com conector de abertura do gatilho de 10 mm, corpo com 80 mm, eixo longitudinal 25 mm,
e eixo transversal 15 mm. A calça deve possuir na região dos joelhos proteção confeccionada em tecido 100% para-aramida ou equivalente, revestido com silicone impermeável. A estrutura de tecido e
proteções existentes na região dos joelhos não deve “agarrar” ou “puxar” tecidos adjacentes de
modo a não diminuir a camada de ar formada quando da flexão do quadril e dos joelhos simultanea mente, (Figura 3). Deve ainda possuir joelheira interna confeccionada em espuma de silicone de 10
mm de espessura, dividida de modo a propiciar a flexão e extensão livre da articulação do joelho.
Deve possuir faixas refletivas no mínimo posicionadas ao redor da perna, com no mínimo 50 mm de
espessura, obedecendo ainda o índice mínimo de visibilidade da EN 471.
Fig. 3 - vista frontal da calça de proteção

c) Deverá possuir sistema ou design que impeça o esmagamento da extremidade da calça. A região
do joelho deve possuir folga que permita o perfeito ajuste ergonômico. As faixas refletivas deverão
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estar dispostas, no mínimo, como nas figuras 3 e 4, nas cores refletivas: amarela-prata -amarela. A
região do quadril e dos joelhos deverá permitir a mobilidade articular, sendo mais larga que o previsto para roupas de mesma configuração, ou seja, calças sociais comuns, entre outros, de modo a impedir o “agarre” e a diminuição da mobilidade articular quando da realização das tarefas de bombeiro. Deverá ter braguilha de fechamento com duas fitas, sendo o lado macho com ganchos e lado fêmea com argolas medindo, no mínimo, 160 mm x 40 mm e, 30 mm x 25 mm, respectivamente. No
dorso deve possuir sistema de prender o suspensório que não propicie incômodo quando da utilização de EAPR, de modo a não deixar sobressaltos e pontos de pressão ao longo do esqueleto axial.
Deverá possuir proteção ao redor da barra da calça por todo o perímetro com tecido diferente da camada externa, de elevada resistência mecânica. Internamente deve possuir revestimento em Poliuretano com meta-aramida ou material de características equivalentes, internamente na barra da calça
até acima da articulação tibial talâmica, para prevenir de molhar.
Fig.4 - vista traseira da calça de proteção

Dos tamanhos dos conjuntos de proteção.
Deverá apresentar a grade de tamanho dos conjuntos de proteção considerando os tamanhos PP, P,
M, G, XG, XXG e XXXG.
Indicação das Normas, ano da última atualização e níveis de desempenho que o conjunto foi certificado, ao lado do pictograma abaixo. Sendo obrigatório a indicação das Normas e ano de sua atualização.

Da verificação ergonômica do conjunto de proteção
O conjunto de proteção para combate a incêndio estrutural deve atender às normas previstas no
anexo D da EN 469:2005, e ainda o seguinte:
a) não possuir superfícies afiadas, duras ou rugosas que causem danos ou restrinjam o movimento
do utilizador do equipamento;
b) possibilitar que seja vestido com facilidade, sem a necessidade de auxílio de terceiros;
c) não restringir o fluxo sanguíneo;
d) permitir a perspiração da pele;
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e) fechos de zíper e fechos de ganchos e argolas devem ser facilmente acessíveis e visíveis, não necessitando de ajuda de terceiros para sua abertura ou fechamento rápidos.

Da proteção elétrica
O conjunto de proteção para combate a incêndio estrutural deverá ser certificado pela norma EN
1149-5:2008.

Da certificação
A licitante melhor classificada, após a fase de lances, deverá apresentar certificação válida do conjunto de proteção nos termos da norma EN 469:2005 + A1 2006 (figura 9), com os níveis de desempenho Xf2, Xr2, Y2, Z2, bem como o devido certificado válido das propriedades eletrostáticas, segundo o que preconiza a norma EN 1149-5, com categoria EPP III tudo acompanhado dos laudos de
comprovação das respectivas certificações.
EN 469:2005 + A1 2006, Xf2, Xr2, Y2, Z2 Fig. 10 - EN 1149-5 com categoria EPP III
ISO 16604 que garante que a membrana de liquidos e vapores tenha proteção viral
Certificado OEKOTEX standard 100 classe 2 que garante inocuidade/ausência de produtos químicos
cancerigenos para o compósito de tecidos que compõe a roupa de combate a incêndio estrutural.
Observação: Os certificados somente serão aceitos como válidos quando o organismo certificador
for acreditado por organismo signatário de acordo multilateral de reconhecimento (Multilateral Recognition Arrangement – MLA), estabelecido por uma das seguintes cooperações:
International Accreditation Forum, Inc. – IAF; European co-operation for Accreditation - EA;
International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC;e Interamericam Accreditation Cooperation
– IAAC.
Entregar laudos comprovando as exigências do edital juntamente com a entrega do produto.
2.10 BOTA DE COMBATE A INCÊNDIO
Bota de combate a incêndio de alto desempenho de couro hidrofugado com resistência anti-chamas,
tipo “D” altura até o joelho, constituída acolchoamento em 1 (um) gomo no colarinho composto em
espuma de poliuretano revestido externamente em couro tipo napa vestuário, cabedal interno dublado tricomponente no sistema set confort, as costuras externas do cabedal deverão ser em linhas
100% para-aramida com base em poliamida número 30/40 e sistema de torção dupla para melhor
ajuste do ponto e durabilidade, forração da gáspea e cano no sistema DRY SYSTEM 100% impermeável/respirável em formato bootie (meia) com costuras vedadas por fitas termo soldadas, forro do
colarinho em tecido poliéster dupla frontura agulhado, o calçado deverá possuir 2 (duas) alças laterais em couro hidrofugado anti-chama na altura do cano para auxiliar o calce rápido, acolchoamento
na área frontal e traseira sendo 5 (cinco) gomos na região frontal (dorso) e 6 (seis) gomos na região
traseira (taloneira) de cada pé para melhor articulação dos pés afim de não inibir os movimentos ao
caminhar e dirigir, nas laterais de ambos os pés deverá possuir porta objetos em couro hidrofugado
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antichamas fixados por rebites, palmilha de montagem em resina polimérica anti-perfuro não metálica fixado pelo processo montado, palmilha de isolamento térmico em célula de ar com sistema aluminizado, suadores nos calcanhares em não – tecido afim de inibir o desgaste do atrito com os pés,
sistema refletivo deverá ser tridimensional amarelo lima fluorescente anti-chamas sendo uma peça
em formato boomerang fixada nas laterais, biqueira de segurança em composite não metálica resistente ao impacto com proteção externa do bico em borracha sobreposta ao couro, contra-forte traseiro confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade e resistência, palmilha de conforto
em E.V.A anatomicamente conformada dublado em tecido poliéster, solado monodensidade de borracha nitrílica com resistente à altas temperaturas e resistência antiestética, frisos (relevos) no enfranque visando maior estabilidade ao subir escadas e descidas por cordas (fast rope), solado deverá
ser vulcanizado a frio diretamente no cabedal.
1. CONSTRUÇÃO DO CALÇADO
A construção dos calçados deverá atender as seguintes exigências:
Ensaio
Altura do cabedal
Resistência união cabedal / solado
(N/mm)
Resistência à água
Calçado Antiestático
Absorção de energia na área do salto
Resistência ao óleo combustível
Determinação da isolação ao calor

Resistência ao escorregamento

Calçado
Especificação
Mín. 330 mm – Nº40

Método de ensaio
ABNT NBR ISO 20344

Mín. 4,0N/mm

ABNT NBR ISO 20344

Não ocorrer penetração
Condição seca: Mín 100 MΩ
Condição úmida: Mín 1,0 MΩ
Mín 30J
Máx. 1%
Aumento da temperatura não dever
ser maior a 4,0 ºC em 10 min.
Não deve ocorrer degradação em 20
min.
Piso cerâmica + detergente
Condição A - Salto mín. 0,45
Condição B - Plano mín. 0,32

ABNT NBR ISO 20344
ABNT NBR ISO 20344
ABNT NBR ISO 20344
ABNT NBR ISO 20344
BS EN15090/12

ISO 13287

2. COURO CABEDAL
Couro hidrofugado com resistência anti-chamas espessura entre 1,8 e 2,0 mm. Deverá atender as
seguintes especificações:
Ensaio
Resistência ao Rasgamento
Propriedades em Tração
Permeabilidade ao vapor de água
Coeficiente ao vapor de água
Cabedal c/ resistência a penetração
e absorção água
Determinação de pH
Teor de cromo IV
Determinação da resistência ao calor
radiante
Determinação da resistência à chama
Processo Licitatório n.º 161/2019

Cabedal
Especificação
Mín. 180N
Mín. 15N/mm²
Mín. 1,0 mg/(cm².h)
Mín. 15,0mg/cm²
Penetração máxima 0,2g
Absorção máxima 20%
pH: Mín. 3,2
Cifra: Máx. 0,7
Menor que LQ
O aumento de temperatura deve ser
igual ou menor que 24ºC
Tempo após chama: Máx. 2S
Pregão Presencial n.º 096/2019

Método de ensaio
ISO 3377-2
ISO 3376
ABNT NBR ISO 20344
ABNT NBR ISO 20344
ABNT NBR ISO 20344
ISO 4045
ISO 17075
BS EM15090/12
BS EM15090/12
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Tempo de incandescência:
Máx. 2S

3. SOBREBIQUEIRA
Proteção de sobrebiqueira em borracha super-nitrilica resistente à temperatura com espessura de
1,5 mm e bordas com redução de espessura para 0,5 mm fixada no cabedal através de vulcanização
a frio com adesivo em camadas. Não serão aceitas costuras na fixação da sobre biqueira. Deverá
atender as seguintes especificações:
Ensaio
Espessura

Sobrebiqueira
Especificação
Mín. 1,5 mm

Método de ensaio
ISO 23529

4. REFLETIVOS
Refletivo tridimensional amarelo lima fluorescente anti-chamas sendo uma peça em formato boomerang fixada nas laterais.
Ensaio
Resistência ao rasgamento

Refletivos
Especificação
Mín. 15N

Método de ensaio
ISO 4674-1

5. LINHAS
Linha 100% para-aramida com base em poliamida número 30/40 e sistema e torção dupla para melhor ajuste do ponto e durabilidade.

6. BIQUEIRA
Biqueira em material composite (composto polimérico) multi-compactado com fibra de carbono resistente ao impacto e a compressão, com protetor de borda em material emborrachado para melhor
conforto e proteção. Não serão aceitas biqueiras metálicas, de alumínio ou aço. Deverá atender as
seguintes especificações:
Ensaio
Construção e características gerais
da biqueira

Biqueira
Especificação
As biqueiras deverão estar fixadas
ao calçado, forradas e possuírem
protetor na borda traseira.

Método de ensaio
ISO 20345

7. CONTRA-FORTE
Contra-forte confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade e resistência, constituído
por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos granulados ativados por calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster, com espessura de 1,8 milímetros.

8. FORRAÇÃO INTERNA
Forração interna construída em sistema de meia em 3 camadas, sendo com membrana feita de poliProcesso Licitatório n.º 161/2019
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éster com canais hidrofílicos não poroso. Com membrana extremamente elástica (> 300%) especialmente adequada para uso em calçados e 100% impermeável e, ao mesmo tempo permeável ao vapor de água (respirável). A estrutura molecular da membrana é especial de poliéster e têm um efeito
condutor ao vapor de água, portanto, o vapor de água compacto pode penetrar na membrana e se
mover ao longo das cadeias moleculares até a saída na parte externa do calçado. A direção desse
movimento é determinada pela direção da concentração de vapor de água gradiente proporcionando
maior gerenciamento da temperatura e umidade interna. Estrutura base do forro em manta de fibra
100% PES que facilita a absorção de umidade e liberação de calor por célula aberta sem retenção.
Acabamento com tecido de revestimento integrado em tri-componente com a manta e membrana
constituído em 58% poliéster e 42% poliamida antibactérias com trama paralela em formato zigzag
com sistema de travamento e liberação de elasticidade.
A bota deve obrigatoriamente possuir este sistema com pelo menos 75% altura do eixo do cano e ser
selado integralmente por fita termo solda (hot-melt) para maior vedação do sistema de bootie (meia)
e proporcionar uma impermeabilidade completa, para maior reforço no calcanhar o forro deve possuir um sistema com material não tecido e/ou fita de selagem.
Deverá atender as seguintes especificações:
Ensaio
Resistência ao Rasgamento
Resistencia a abrasão

Forro da Gáspea, laterais e avesso
Especificação
Mín. 45N
Seco 51200 ciclos sem furos
Úmido 25600 ciclos sem furos
Sem furos

Permeabilidade ao vapor de
água
Coeficiente ao vapor de água

Método de ensaio
ISO 4674-1
ABNT NBR ISO 20344

Mín. 2,0 mg/(cm².h)

ABNT NBR ISO 20344

Mín. 20 mg/cm²

ABNT NBR ISO 20344

9. PALMILHA DE MONTAGEM
Constituída em multicamadas de fibra resinada com manta de poliamida antiperfuro não metálica
com espessura de 2,5 mm e flexível. A medida da palmilha de montagem deve cobrir toda extremidade na base da bota para maior proteção e ser fixada no cabedal por sistema de montagem. Na base
da palmilha de montagem deve ser fixada uma palmilha de isolamento térmico, construída em bolha
com célula de ar de 3,0 mm revestida com papel aluminizado para maior conforto e proteção do calor
induzido. Não será aceita palmilha metálica ou de aço.
Deverá atender as seguintes especificações:
Ensaio
Espessura
Resistência a abrasão
Resistência à penetração
Resistência à flexão de palmilhas
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Não deverá ocorrer danos
1100 N
Sem danos
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10. PALMILHA DE CONFORTO
Palmilha de conforto moldada em EVA com formato anatômico e sistema regular fit (ajuste ao pé)
para melhor distribuição do peso no caminhar com espessura de 9 mm no salto, 12 mm no enfranque e 6 mm na planta. Revestida com tecido poliéster pluma com tratamento bactericida integral que
inibe a proliferação da sudorese excessiva e fungos. Deverá atender as seguintes especificações:
Ensaio
Resistência a abrasão

Palmilha interna
Especificação
Seco 25600 ciclos sem furos
Úmido 12800 ciclos sem furos

Método de ensaio
ABNT NBR ISO 20344

11. SOLADO
Composto a base de borracha massa nitrílica com alto grip resistente a alta temperatura, travas com
derrapante tratorados medindo no mínimo 5 mm de altura e desenho dinâmico com área de tração e
freio, internamente deve possuir duas camadas não exposta, constituída em de etil vinil arila (EVA)
frezada em formato anatômico medindo 15 mm no salto, 5 mm na planta vulcanizada na primeira camada de forma que proporcione melhor conforto e absorção de impacto. Vulcanizado a frio diretamente no cabedal. Deverá atender as seguintes especificações:
Ensaio
Resistência a abrasão
Resistência rasgamento
Determinação da altura dos
relevos na região do enfranque e desenho do salto

Solado resistência ao calor de
contato

Solado
Especificação
Máx. 85mm³
Mín. 5 kN/m
Enfranque: Mín. 35mm
Altura do desenho antiderrapante do salto: Mín. 12mm
Altura dos ressaltos na região
do enfranque: Mín. 4,0mm
Sem danos

Método de ensaio
ISO 4649
ISO 34-1
EM 15090/12

ABNT NBR ISO 20344

DOS LAUDOS COMPROBATÓRIOS
Laudos a serem entregues para homologação no certame: Laudo original ou cópia autenticada dos
laudos de aprovação da bota, onde deverão atender plenamente os seguintes itens das especificações técnicas: 1 – CONSTRUÇÃO DO CALÇADO, 2 - COURO CABEDAL, 3 - SOBREBIQUEIRA, 6 BIQUEIRA, 8 – FORRO, 9 – PALMILHA DE MONTAGEM, 10 – PALMILHA DE CONFORTO e 11 –
SOLADO.
NORMA TÉCNICA DE REFERÊNCIA: O calçado deverá atender a norma EN15090/12
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: deverá ser apresentado C.A do Ministério do Trabalho e Emprego,
certificando que o calçado seja do TIPO BOTA PARA USO NO COMBATE A INCÊNDIO.
IBAMA: A empresa fabricante deve apresentar Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais: Cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009, só será admi-
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tida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.
DA GARANTIA: declaração da empresa licitante, conferindo garantia do produto licitado contra defeitos de fabricação por no mínimo 12 (doze) meses. Esta garantia inclui defeitos de costura, colagem e
vulcanização que deverão ser refeitos sem qualquer ônus. A garantia não incluirá as despesas de
transporte, nem se aplicarão a defeitos decorrentes do desgaste natural ou danos resultantes de acidentes e uso inadequado da bota. Serviços executados por terceiros sem prévia autorização do fabricante poderão implicar na perda total da garantia. A vida útil se encerrará quando os componentes
do calçado, em decorrência do desgaste natural do seu uso, não apresentarem condições de desempenhar adequadamente suas funções.
DAS EMBALAGENS: Embalagem individual: Caixa de papelão acabamento de primeira qualidade,
com alça pra transporte, indicação externa da referência, numeração correspondente ao modelo embalado, nome e logomarca do fabricante e indicação da página (site) do fabricante na internet.
Embalagem Coletiva dos calçados: Em caixas de papelão ondulado com 83 centímetros de comprimento, 70 centímetros de altura e 34 centímetros de largura, elaborada com paredes duplas e triplas,
contendo fita de fechamento em papel com adesivo acqua grude o nome do fabricante na sua extremidade.
3. DA ENTREGA DOS MATERIAIS
3.1 A entrega dos materiais encerrar-se-á no prazo máximo de 90 (noventa) dias para equipamentos
importados, e de 60 (sessenta) dias para equipamentos de produção nacional; contados da assinatura do contrato e, observando os locais e endereços para entrega fornecidos pelo CBMRS Carazinho.
3.2 O CONTRATANTE emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo e restar
constatado ter a licitante cumprido suas obrigações e estar o objeto em condições de recebimento.
3.3 Na entrega não serão aceitas troca de marca ofertada na proposta.
3.4 O recebimento por parte do CONTRATANTE observará o estabelecido abaixo:
3.5 Do recebimento provisório: o objeto será recebido provisoriamente mediante recibo, no prazo
constante no item 3.1, para efeito de posterior verificação da conformidade do material entregue, de
acordo com a especificação constante deste Termo de Referência e a proposta da empresa vencedora.
3.6 Do recebimento definitivo: o objeto será recebido definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento provisório, após verificação da qualidade (adequação às especificações técnicas, constantes deste anexo), da quantidade e da garantia do material, após o aceite,
a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento.
3.7 O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento definitivo dos equipamentos;
3.8 No ato do recebimento, caso o material apresentado não estiver em conformidade com este Termo de Referência, o item será recusado total ou parcialmente conforme o caso, sem direito a indeniProcesso Licitatório n.º 161/2019
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zação à empresa vencedora.
3.9 Caso o objeto apresente defeito de fabricação, ou quaisquer defeitos que impossibilite seu uso, o
mesmo deverá ser substituído, no prazo máximo de até 90 (noventa) dias corridos, a partir da data
da comunicação feita pelo Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho.
3.10 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).
3.11 Frete e demais despesas inclusos no valor do objeto, devendo a empresa contratada entregá-lo
no endereço fornecido pelo CONTRATANTE.
3.12 Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes.
4. LOCAL DE ENTREGA
4.1 O local de entrega dos equipamentos e materiais é na sede do Corpo de Bombeiros Militar de
Carazinho, situado na Rua Itararé, nº 1424, Bairro Princesa, Carazinho-RS, CEP 99.500-000.
5 DA GARANTIA
5.1 Todos os objetos desta licitação devem ter prazo mínimo de garantia de 12 (doze) meses.
6. DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado conforme Decreto Executivo nº 011/2017, contado da data de liquidação da(s) nota(s) fiscal (ais) faturada(s).
6.2 O pagamento da(s) nota(s) fiscal (ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento previstos no edital.
7 ADJUDICAÇÃO
7.1 Menor preço por item.
QUANTITATIVO DOS MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS
ITEM

QUANTIDADE

UNIDADE

01

20

Unidade

MANGUEIRA 1.1/2 TIPO 4,15 m

02

01

Unidade

TRIPÉ DE SALVAMENTO EM ALTURA

03

02

Unidade

KED ADULTO

04

01

Unidade

KED INFANTIL

05

25

Par

JOELHEIRAS

06

12

Galão

LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA

07

25

Par

LUVAS DE RESGATE VEICULAR

08

04

Par

LUVAS DE COMBATE A INCÊNDIO

09

03

Conjunto

10

03

Par
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES
Carazinho – Capital da Hospitalidade e da Logística

ANEXO II
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 161/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 096/2019
Razão Social:
CNPJ:
Cidade/UF:
Endereço:

Telefone:
e-mail:

À Prefeitura Municipal de Carazinho,
Apresentamos nossa proposta referente ao Pregão Presencial n.º 096/2019, cujo objeto visa
a aquisição para o Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho de materiais para atender ocorrências
de incêndios em combustíveis líquidos, materiais para a atividade de atendimento pré-hospitalar e
equipamentos de proteção individual para combate a incêndios urbanos para o efetivo militar, de
acordo com a descrição no edital e seus anexos.
ITEM

QUANTIDADE

UNIDADE

DESCRIÇÃO

MARCA / MODELO

VALOR UNITÁRIO

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ (valor por extenso)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Forma de pagamento: conforme Decreto Executivo n.º 011/2017.
Prazo e local de entrega do objeto: no máximo 90 (noventa) dias para equipamentos importados, e de 60 (sessenta) dias para equipamentos de produção nacional, a partir da assinatura
do contrato. A CONTRATADA deve agendar com o Corpo de Bombeiros, a data e horário para entrega dos materiais e equipamentos.
Garantia: (________), de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência.
A licitante declara, expressamente, que os preços contidos na proposta acima incluem todos
os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos
de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, inclusive as decorrentes da garantia, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus
adicionais para o município de Carazinho.
__________, ____ de ________________ de 2019.
______________________________________
(Nome ou razão social licitante)
(Nome completo de seu representante legal)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES
Carazinho – Capital da Hospitalidade e da Logística

ANEXO III
CREDENCIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 096/2019

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) .........................................................................., portador(a) da Cédula de Identidade n.º .......................................... e CPF n.º .................................., a participar da licitação instaurada pelo município de Carazinho/RS, na modalidade de Pregão Presencial
n.º 096/2019, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se

em

nome

da

empresa

................................................................................,

CNPJ

n.º ................................................, bem como formular propostas e praticar os demais atos inerentes
ao certame.
..................., ............... de ................................ de 2019.
............................................................
Assinatura do dirigente da empresa
Nome do dirigente da empresa

Obs.: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
Este credenciamento deverá vir acompanhado obrigatoriamente, da documentação exigida no subitem 3.3 do edital.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES
Carazinho – Capital da Hospitalidade e da Logística

ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO
Processo Licitatório n.º 161/2019

Pregão Presencial n.º 096/2019

O MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ n.º 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264, Centro,
CEP 99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no CPF sob n.º
584.588.168-49, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa
…...................., inscrita no CNPJ n.º …............., estabelecida na Rua..…........, número …..., Bairro
…..........., no município de.......…..., CEP…............, telefone ….............., e-mail …................., neste
ato representada por …..............................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º.................... e
inscrito(a) no CPF sob n.º …................., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, é celebrado o presente contrato de compra discriminado na Cláusula Primeira - OBJETO, que será executado, em conformidade ao disposto no Decreto Municipal n.º 133/2002, Lei Federal n.º
10.520/2002, subsidiariamente à Lei Federal n.º 8.666/93, demais normas complementares, vinculado ao disposto no edital de Pregão Presencial n.° 096/2019 e à proposta vencedora, que se regerá
pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 Constitui o objeto deste processo a aquisição de materiais para atender ocorrências de incêndios
em combustíveis líquidos, materiais para a atividade de atendimento pré-hospitalar e equipamentos
de proteção individual para combate a incêndios urbanos para o efetivo militar, de acordo com a solicitação do Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho, através do Ofício nº 70-SCI Carazinho/1º Pel –
Carazinho/3ª CiaBM – Carazinho, conforme as condições e especificações constantes no edital Pregão Presencial n.º 096/2019 e seus anexos.
ITEM QUANTIDADE UNIDADE

DESCRIÇÃO

01

20

Unidade

MANGUEIRA 1.1/2 TIPO 4,15 m

02

01

Unidade

TRIPÉ DE SALVAMENTO EM ALTURA

03

02

Unidade

KED ADULTO

04

01

Unidade

KED INFANTIL

05

25

Par

JOELHEIRAS

06

12

Galão

LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA

07

25

Par

LUVAS DE RESGATE VEICULAR

08

04

Par

LUVAS DE COMBATE A INCÊNDIO

09

03

MARCA / MODELO /
VALOR
FABRICANTE
UNITÁRIO

Conjunto EPI COMBATE A INCÊNDIO BLUSÃO E CALÇA
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10

03

Par

BOTAS COMBATE A INCÊNDIO

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO
2.1 O prazo para entrega do equipamento é de no máximo 90 (noventa) dias para equipamentos importados, e de 60 (sessenta) dias para equipamentos de produção nacional, a partir da assinatura
do contrato.
2.2 A CONTRATADA deve agendar com o Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho, a data e horário
para a entrega dos materiais e equipamentos
2.3 A entrega deverá ser realizada na sede do Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho, situado na
Rua Itararé, nº 1424, Bairro Princesa, na cidade de Carazinho/RS, CEP 99.500-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA GARANTIA
3.1 A garantia abrange qualquer conserto/substituição dos materiais e equipamentos, sem acarretar
ônus para o CONTRATANTE, exceto se a ocorrência do dano se der por dolo, imperícia ou mau uso
por parte do CONTRATANTE.
3.2 O termo inicial do contrato será o de sua assinatura, com duração até o término do período de
garantia do objeto contratado que é de …............., após a data da entrega, conforme Proposta da
CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E PAGAMENTO
5.1 O valor global do presente contrato é de R$......................., aceito pela CONTRATADA, entendido
este preço justo e suficiente para a execução do presente objeto.
5.2 Os pagamentos serão efetuados conforme Decreto Executivo n.º 011/2017, após a entrega dos
materiais e equipamentos, conforme agendamento no Setor de Tesouraria do Município, mediante a
apresentação da Nota Fiscal devidamente vistada e carimbada pelo Comandante responsável do
Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho.
5.3 O pagamento será realizado através de depósito em conta corrente conforme dados fornecidos
pela CONTRATADA.
5.4 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE do
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a CONTRATADA com
juros de 0,5% ao mês, pro rata.
5.5 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.

CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES
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Pela inexecução total ou parcial do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantida prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:
Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 20 (vinte) dias, após o
qual será considerado inexecução contratual;
Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo
de 01 (um) ano;
Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.
Observação 1: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.
Observação 2: As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, a
critério exclusivo do MUNICÍPIO e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA
O termo inicial do contrato será o de sua assinatura, com duração até o término do período de garantia do objeto contratado que é de..............., após a data da entrega.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO
8.1 Será rescindido o presente contrato, nos seguintes casos:
a) por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIII do
art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, não cabendo indenização de qualquer
das partes;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio, não
cabendo indenização de qualquer das partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO
9.1 A fiscalização caberá diretamente ao Comandante responsável do Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho ou através de servidor formalmente designado, na forma do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando o fornecimento,
observando o contrato e os documentos que o integram.
9.2 A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, obrigando-se, desde
já, a licitante vencedora, deverá assegurar e facilitar o acesso da fiscalização a todos os elementos
que forem necessários ao desempenho de sua missão.
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9.3 A fiscalização terá plenos poderes para sustar o que não esteja sendo entregado dentro dos termos do contrato, solicitando providências da CONTRATADA.
9.4 Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.
9.5 A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA
11.02 GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL
11.02.06 SEGURANÇA PÚBLICA
11.02.06.181 POLICIAMENTO
11.02.06.181.1007 SEGURANÇA PÚBLICA
11.02.06.181.1007.2325 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CARAZINHO
34112/3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1700 FUNREBOM

11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA
11.02 GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL
11.02.06 SEGURANÇA PÚBLICA
11.02.06.181 POLICIAMENTO
11.02.06.181.1007 SEGURANÇA PÚBLICA
11.02.06.181.1007.2325 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CARAZINHO
34102/3.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1700 FUNREBOM

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
11.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal n° 8.666/93,
será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela CONTRATADA, desde
que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.
11.2 O preço ajustado no contrato será alterado quando ocorrer acréscimo ou supressão, ou no caso
de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente reconhecido em processo administrativo, respeitando-se os limites previstos em Lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes.
Carazinho (RS), .... de ................ de .....2019.

CONTRATANTE
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES
Carazinho – Capital da Hospitalidade e da Logística
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 096/2019.
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 161/2019.
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
(Razão Social da Empresa), estabelecida na.....(endereço completo)...., inscrita
no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR,
para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei,
que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.
Declaro sob as penas da lei a inexistência de impedimento legal para contratar
com a Administração Pública.
Por ser verdade assina a presente.

..................., ............... de ................................ de 2019.

_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES
Carazinho – Capital da Hospitalidade e da Logística

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR
PREGÃO PRESENCIAL N.º 096/2019
MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
DECLARAÇÃO
Ref.: (identificação da licitação)
................................., inscrito no CNPJ n.°..................., por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n. o............................ e do
CPF n.º........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.o 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

............................................
(Data)
............................................................
(Representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES
Carazinho – Capital da Hospitalidade e da Logística

ANEXO VII
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREGÃO PRESENCIAL N.º 096/2019

______________________________________________________________ (Nome da empresa)
sediada na ______________________________________________________________ (Endereço
completo) inscrita no CNPJ/MF sob o número ________________________, declara, sob as penas
da lei, que na presente data é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I, do artigo 3º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme o inciso II, do artigo 3º, da Lei Complementar n.º
123, de 14 de dezembro de 2006.

Declara ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º,
da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

__________________, _____ de _______ de 2019.

_____________________________________
Contador da empresa / Representante Legal
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES
Carazinho – Capital da Hospitalidade e da Logística

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 096/2019.
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 161/2019.
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

A empresa _____________, sediada no _________________________, declara sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos do
direito de participar de licitações no âmbito da Administração Pública Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade assina a presente.

..................., ............de ........................de 2019.

_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES
Carazinho – Capital da Hospitalidade e da Logística

PREGÃO PRESENCIAL N.º 096/2019
O Município de Carazinho/RS torna público a realização da seguinte licitação: aquisição para
o Corpo de Bombeiros de Carazinho de materiais para atender ocorrências de incêndios em combustíveis líquidos, materiais para a atividade de atendimento pré-hospitalar e equipamentos de proteção individual para combate a incêndios urbanos para o efetivo militar. Propostas e documentos serão recebidos em 08/11/2019, às 09 horas, na sala de reuniões do Departamento de Habitação.
Editais disponíveis no site do Município https://www.carazinho.rs.gov.br/portal/editais/1. Informações pelo telefone (54) 3331-2699 ou e-mail luiz_carlos@carazinho.rs.gov.br.
Carazinho, 15 de outubro de 2019.

MILTON SCHMITZ
Prefeito
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