
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 188/2018

Processo nº 16181/2018
Abertura: 28/09/2018
Horário:13h30min
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

                LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA, Prefeito de Tramandaí, no uso de suas atribuições, 
torna público, para conhecimento dos interessados que, na Prefeitura Municipal de Tramandaí, sito na Av. da 
Igreja nº 346, encontra-se aberta licitação na modalidade PREGÃO, nos termos da Lei nº 10.520 de 17-07-
2002, Decreto  Municipal  nº  2.740/2004, de 18 de Fevereiro  de 2004,  com aplicação subsidiária  da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como dos Decretos n° 3159/07, que regulamenta o 
Registro de Preços no Município de Tramandaí, e Decreto nº 3830/13, pela Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014,  Lei Complementar nº 155 de 27 
de outubro de 2016 e pelas condições deste Edital encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes 
de PROPOSTAS DE PREÇOS e de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e hora acima mencionados,  
no endereço supracitado, na Secretaria de Administração, sala de reuniões do Setor de Licitações.

1 -  DO OBJETO:  Constitui  objeto  da presente  licitação  a  aquisição  de  EPIs  e  uniformes,  conforme 
exigências/especificações abaixo e descrito no Anexo III.

1.1 – Das especificações/exigências:

1.1.1 – A empresa vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13 e 14 constantes no Anexo III 
deste Edital, deverá apresentar amostras de todos os tamanhos disponíveis de cada equipamento, em até 
10 (dez) dias após a sessão licitatória que a declarar vencedora, junto à sede do 9º Batalhão de Bombeiro 
Militar de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos, nº 1218, Bairro Tiroleza, no horário compreendido entre 
13h e 19h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, ficando responsável pelo recebimento o Comandante 1º 
Sgt Elísio Oliveira Lucrécio.

1.1.2 - Juntamente com a amostra, a vencedora do item nº 05 do Anexo III (bota tática) deverá apresentar:

1.1.2.1-   Laudos técnicos  originais,  ou  cópia  autenticada  (IPT –  Instituto  de  Pesquisas  Tecnológicas  – 
Instituto Brasileiro de Tecnologia do Calçado, ou outros laboratórios aptos para a realização destes testes),  
que o produto deve atender parâmetros mínimos de aprovação de todos os itens exigidos das normas 
ABNT, NBR 14834, 14835, 14836, 14837, 14838, 14839 E 14840.

1.1.2.2 - Laudos técnicos originais , ou cópia autenticada (IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IBTEC 
– Instituto Brasileiro de Tecnologia do Calçado, ou outros laboratórios aptos para realização destes testes)  
para execução dos testes especificados na Especificação Técnica. 

1.1.2.3 - Cadastro Técnico Federal  de Atividade Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos 
Ambientais:  Cuja  atividade  de  fabricação  ou  industrialização  é  enquadrada  no  anexo  II  da  Instituição 
Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/20019.

I - Somente será admitido a oferta de produtos cujo o fabricante seja regularmente registrado no Cadastro 
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais, instituído 
pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

1.1.2.4 – Certificado de garantia  ou carta assinada pelo fabricante do produto,  com firma reconhecida, 
conferindo a garantia  do produto licitado contra  defeitos  de fabricação por  no mínimo 12 meses.  Esta 
garantia inclui defeitos de costura, colagem e vulcanização que deverão ser refeitos sem qualquer ônus.

1.1.3 -  Juntamente com a amostra,  a  vencedora do item nº 06 do anexo III  (bota  de combate)  deverá 
apresentar: 

1.1.3.1 - 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,  
03 – Sobrebiqueira, 6 – Biqueira, 8 – Forro, 9 – Palmilha de Montagem, 10 – Palmilha de Conforto, 11 – 
Solado.
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1.1.3.2 - Certificado de Aprovação (C.A.) do Ministério do Trabalho e Emprego de que o calçado seja do tipo 
BOTA PARA USO NO COMBATE A INCÊNDIO.

1.1.3.3 -  Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais,  cuja  atividade  de  fabricação  ou  industrialização  é  enquadrada  no  Anexo  II  da  Instituição 
Normativa Ibama nº 31, de 03/12/2009.

I - Só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrato 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.

1.1.3.4  - Certificado de garantia  ou carta  assinada pelo  fabricante do produto,  com firma reconhecida, 
conferindo a garantia  do produto licitado contra  defeitos  de fabricação por  no mínimo 12 meses.  Esta 
garantia inclui defeitos de costura, colagem e vulcanização que deverão ser refeitos sem qualquer ônus.

1.1.3.5 – Deve ser entregue em embalagem individual, caixa de papelão acabamento de primeira qualidade, 
com  alça  para  transporte  ,  indicação  externa  da  referência,  numeração  correspondente  ao  modelo 
embalado, nome e logomarca do fabricante e indicação da página (site) do fabricante na internet.

1.1.3.6 - A bota deve possuir na parte lateral, um brasão do CBMRS  em material emborrachado, sendo 
fundido na cor preta e pictografia em alta na cor cinza médio, sendo que o brasão deve estar inserido na  
bota de tal forma que somente pode ser removido danificando estruturalmente o produto.

1.1.4 - Juntamente com a amostra, a vencedora do item nº 10 do Anexo III (Balanclava) deverá apresentar:

1.1.4.1 -  Certificação EN13911, CA 15.307

1.1.5 - Juntamente com a amostra, a vencedora do item 13 do Anexo III (Conjunto de combate)

1.1.5.1 - Certificado emitido por laboratório independente, de que o conjunto casaco e calça é certificado nas 
normas EN 469:2005+A1:2006 (Anexo B) com desempenho Xf2, Xr2, Y2,Z2, assim como as propriedades 
eletrostáticas conforme EN 1149-5

1.1.5.2 - Certificado de inspeção positivo de um órgão acreditado sobre a legibilidade das etiquetas após 30 
ciclos de lavagem a 60°C, conforme a EN ISO 6330.

1.1.5.3 - Certificado CE Marketing

1.1.5.4 - Tradução juramentada dos documentos em língua estrangeira

1.1.6 - Juntamente com a amostra, a vencedora do item nº 14 do Anexo III (Capacete) deverá apresentar:

1.1.6.1 - Documentos que comprovem que o casco atende aos requisitos da norma EN 443:2008 tipo B.

1.1.6.2 - Documentos que comprovem que a lente externa atende aos requisitos da norma EN 14458:2004.

1.1.6.3 - Documentos que comprovem que a lente externa atende aos requisitos da norma EN 14458:2004.

1.2 - A empresa que apresentar amostra, e a mesma não atenda as especificações técnicas exigidas, será 
desclassificada.

1.3 - A adjudicação do item ficará condicionada à aprovação da amostra pela equipe técnica, que emitirá um 
laudo técnico em até 10 (dez) dias após a apresentação da amostra.

1.4 – Após a emissão do laudo pela equipe técnca, as amostras serão devolvidas.

1.5 - Das condições para participação no certame:

1.5.1 - Poderão participar do certame todos os interessados que comprovarem através de documentação 
que:

a) As atividades da empresa sejam pertinentes ao objeto desta licitação.

b) Preencham as condições de credenciamento constantes deste Edital e seus Anexos.

1.5.2 - A participação nesta licitação significa:
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a) Que a empresa e as pessoas que a representam leram este Edital e conhecem e concordam plenamente 
com as instruções, deveres e direitos aqui descritos.

b) Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente a regulam.

c) Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens, das 
condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar 
suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o Edital, e demais documentos anexos.

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: Para participação no certame, a licitante, além de atender ao 
disposto no item 8 deste Edital, deverá apresentar a sua proposta de preços e documentos de habilitação 
em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, sobrescritos com os dizeres abaixo indicados:

MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ - RS
PREGÃO Nº 188/2018

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
NOME DO LICITANTE 

MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ - RS
PREGÃO Nº 188/2018

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
                          NOME DO LICITANTE                         

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:

3.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente ou através de 
seu  representante  que,  devidamente  identificado  e  credenciado,  será  o  único  admitido  a  intervir  no 
procedimento licitatório, no interesse do representado.

I  – Caso o representante seja sócio-gerente ou diretor da empresa, deverá apresentar Ato Constitutivo ou 
Estatuto ou Contrato Social ou Requerimento de Empresário conforme item 8.1.1.

II – Caso o representante não seja sócio-gerente ou diretor, o seu credenciamento far-se-á mediante:

a) Carta  de  Credenciamento,  conforme  Anexo  I,  assinada  pelo  representante  legal  da  empresa,  cuja 
comprovação  far-se-á  por  meio  da  apresentação  do  Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou  Contrato  Social  ou 
Requerimento de Empresário, conforme subitem 8.1.1, ou

b) Instrumento Público de Procuração, que conceda ao representante poderes legais; ou

c) Instrumento Particular de Procuração, que conceda ao representante poderes legais. Sendo que se for 
concedida por sócio-gerente ou diretor, esta condição deverá ser comprovada conforme descrito no subitem 
3.1.I.

I –  O Instrumento Particular de Procuração, acima citado, deverá conter as assinaturas reconhecidas em 
Cartório.

3.2 -  O credenciamento, juntamente com os documentos de sua comprovação,  autenticados, não serão 
devolvidos e deverão ser apresentados no início da Sessão Pública de Pregão, fora dos envelopes.

3.3 - Cada credenciado, munido de Cédula de Identidade e CPF, poderá representar mais de uma empresa,  
desde que estas não concorram para os mesmos itens, sob pena de desclassificação destes.

3.4 – O representante, munido de Cédula de Identidade e CPF, deverá apresentar um credenciamento para 
cada empresa que irá participar do certame. Não será aceito um único credenciamento contemplando duas 
ou mais empresas.

3.5 – Havendo interrupção da sessão licitatória,  por  motivos que se façam necessários,  e ocorrendo o 
impedimento do representante credenciado em dar continuidade à sua participação no certame, admitir – se 
– á a participação de novo representante, mediante apresentação de instrumento público ou particular de 
procuração, este último com assinatura reconhecida em cartório e documento de identidade.

a)  Será  permitida  a  apresentação  de  substabelecimento,  desde  que  o  instrumento  de  procuração  do 
representante credenciado lhe outorgue este poder.

I – O Substabelecimento, acima citado, deverá conter as assinaturas reconhecidas em Cartório.
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3.6 –  No momento do credenciamento, a licitante que se tratar de beneficiária da Lei Complementar nº 
123/06 e suas alterações, deverá apresentar declaração firmada pelo representante legal e por contador ou 
técnico contábil da licitante, sob as penas da Lei, conforme Anexo IV.

a) A declaração citada acima deverá conter  o  número de inscrição do profissional  no Conselho 
Regional de Contabilidade – CRC.

b) A licitante que se enquadrar no regime diferenciado e favorecido, previsto na Lei Complementar n° 123/06 
e suas alterações, e que possuir restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua 
habilitação condicionada à regulamentação da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
apresentação à Comissão de Pregão ou Pregoeiro (a),  em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da 
sessão pública que a declarar vencedora;

c) O prazo citado no subitem 3.6 “b” poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 
Administração, desde que seja requerido pela licitante durante o transcurso do respectivo prazo;

d) O benefício de que trata o subitem 3.6 “b”, não eximirá a licitante de apresentar na Sessão Pública todos 
os  documentos  exigidos  para  efeito  da comprovação de  regularidade fiscal  e/ou trabalhista,  ainda  que 
possua alguma restrição;

e) A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará decadência do direito à contratação.

3.7 – Tanto na Credencial, como no instrumento de Procuração (Público ou Particular), deverão constar, 
expressamente, os poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao 
certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

3.8 - Em atendimento ao disposto no inciso VII, do Artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, o representante legal 
credenciado apresentará nos moldes do Anexo II deste Edital,  fora dos envelopes, declaração que sua 
representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos no Edital.

I)  No caso de a empresa licitante deixar  de apresentar  a declaração acima citada,  o representante da 
empresa poderá fazê-la, de próprio punho, no momento do credenciamento.

3.9 - Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a 
presença da licitante ou de seu representante, devidamente credenciado.

3.10 –  As empresas que não enviarem representante legal na sessão pública deverão apresentar o Ato 
Constitutivo, Estatuto, Requerimento de Empresário ou Contrato Social, em vigor, acompanhado de todas as 
alterações  posteriores  quando  houver,  em  conformidade  com  subitem  8.1.1,  originais  ou  devidamente 
autenticados, juntamente com a declaração constante no subitem n° 3.8, fora dos envelopes, sob pena do 
não recebimento dos mesmos.

a) Em se tratando de empresa beneficiária da Lei  Complementar nº 123/06 e suas alterações deverá, 
também, apresentar  a declaração constante no subitem n° 3.6,  fora dos envelopes, para usufruir dos 
benefícios da referida Lei.

4 - DA PARTICIPAÇÃO DAS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006:

4.1 – Os itens n° 01 ao 12 e o item 14 do Anexo III são exclusivos às beneficiárias da Lei Complementar nº 
123/2006.

a) A comprovação  de  que  a  licitante  é  beneficiária  da  Lei  Complementar  nº  123/2014  será  realizada 
conforme versa o subitem 3.6 alínea 'a' do Edital.

4.1.1 - Consideram-se beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 aptas à participação no presente 
certame aquelas que preenchem os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não se 
enquadrem em nenhuma das situações descritas no Parágrafo Quarto do referido artigo 3º.

4.1.2 - Para o item n° 13 do Anexo III, poderão ir à lance todas as licitantes participantes. 

5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

5.1 - No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e demais 
pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs 01 – 
PROPOSTA DE PREÇOS e 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
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5.2 -  Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a  
participação  de  nenhum  licitante  retardatário,  ficando  estabelecido  como  relógio  oficial,  para 
consulta por parte da Comissão Licitante e por parte de interessados, o presente na sala de reuniões 
do Setor de Licitações da Secretaria Municipal de Administração.

5.3  - Posteriormente,  verificado  o  não  atendimento  dos  requisitos  previstos  para  habilitação,  conforme 
declaração apresentada na forma do item 3.9, sujeita-se a licitante às penalidades constantes deste Edital.

6 - PROPOSTA DE PREÇOS:

6.1 - As propostas  deverão ser  apresentadas,  preferencialmente, em papel  timbrado,  datilografadas ou 
impressas por meio eletrônico em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas,  obrigatoriamente sem 
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo 
representante legal da empresa, nos moldes sugeridos no Anexo III deste Edital, e deverá conter:

6.1.1 - Razão Social  completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) e 
nome da pessoa indicada para contatos.

6.1.2 -  Preço: A proposta deverá conter  MENOR VALOR DO ITEM OFERTADO (conforme as unidades e 
quantidades mencionadas no Anexo III), expresso em reais, à vista, com até 2 (duas) casas decimais 
após a vírgula.  

a) No  referido  preço  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.

b) Não serão aceitos valores acima dos constantes no Anexo III deste Edital.

c) A omissão de dados solicitados na alínea 6.1.2 do subitem 6.1 importará a desclassificação da empresa.

6.2 - A licitante deverá informar em sua proposta (Anexo III), a marca do produto cotado, sendo que será 
aceito somente uma marca por produto.

6.3  -  Prazo de validade da Proposta: A proposta  vigorará  pelo  prazo mínimo de 60 (sessenta)  dias, 
contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 
6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002.

6.4  -  Prazo  de  contrato:  O  prazo  do  Contrato  será  de  60  (sessenta)  dias,  a  contar  da  data  de  sua 
assinatura.

6.5 - Na omissão dos dados especificados na alínea 6.1.1 do subitem 6.1, considerar-se-á o constante da  
documentação de habilitação; e, no caso dos subitens 6.3 e 6.4, os prazos estipulados neste Edital, sem que 
importe em desclassificação da empresa.

6.6 - No caso da licitante apresentar a proposta de preços em formulário próprio, deverá obedecer ao 
descritivo item quanto à ordem, às quantidades e às características do mesmo.

a) A não observância do constante no subitem acima importará a desclassificação da proposta da empresa 
para o referido item e/ou lote.

6.7  –  Para  fins  de  adjudicação,  homologação  e  empenho,  o  preço  do  item  poderá  sofrer, 
automaticamente,  um pequeno decréscimo,  resultante  da necessidade de serem obtidos valores 
unitários  com  até  duas  casas  decimais,  sendo  que  serão  desconsideradas  todas  as  casas 
posteriores à segunda.

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

7.1 -  Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de menor 
valor, e os 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 do vencedor.

7.2 -  Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos,  
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

7.3 - No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 
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convidados,  individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos,  em valores distintos e 
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor.

7.4  -  Caso  duas  ou  mais  propostas  iniciais  apresentem  preços  iguais,  será  realizado  sorteio  para 
determinação da ordem de oferta dos lances.

7.5 -  A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na 
ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a ordem de classificação.

7.6 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

a) A vedação de que trata este item deve ser considerada também para o empate ficto de que trata o Artigo  
44, § 2° da LC 123/2006.

7.6.1  – Encerrada a etapa de lances e verificada a ocorrência de empate ficto, será assegurado, como 
critério  de  desempate,  a  preferência  de  contratação  às  licitantes  beneficiárias  da  Lei  Complementar 
123/2006 e suas alterações.

7.6.2 – Entendem – se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
licitantes sejam superior em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

7.6.3 – Considera – se encerrada a etapa de lances no momento em que restar apenas um proponente.

7.6.4 – Ocorrendo o empate ficto, proceder – se – á da seguinte forma:

a) A licitante beneficiária da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, detentora da proposta de menor 
valor, será convocada para apresentar, no prazo de até 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,  
nova proposta, inferior àquela considerada de menor preço;

b) Se a licitante não apresentar nova proposta inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 
classificação, igual direito as demais licitantes beneficiárias da Lei Complementar 123/2006 remanescentes, 
no mesmo prazo citado na alínea anterior.

7.7  -  Não poderá  haver  desistência  dos  lances  já  ofertados,  sujeitando-se  o  proponente desistente  às 
penalidades constantes no item 15 - DAS PENALIDADES deste Edital.

7.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito 
de ordenação das propostas.

7.9 -  Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido melhor preço.

7.10 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes não 
manifestarem interesse em apresentar novos lances.

7.11 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 
Pregoeiro  verificará  a  aceitabilidade  da  proposta  de  valor  mais  baixo,  comparando-o  com  os  valores 
consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.

7.12 -  A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.  Será declarado 
vencedor, o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço 
de mercado e ofertar o menor preço por item.

a)  Em se tratando de MEI (Micro Empreendedor Individual) será considerado, para fins de julgamento da 
proposta, a cota patronal de 20% (vinte por cento), conforme Instrução Normativa RFB nº 971/2009.

I – Após encerrada a fase de lances, será acrescido a cota patronal de 20% (vinte por cento), podendo a MEI 
decair da condição de primeira colocada.

7.13 - Serão desclassificadas:

a)  as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que contiverem 
opções de preços  alternativos  ou acima do constante  no Anexo  III;  as  que  forem omissas  em pontos 
essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como 
as que não atenderem aos requisitos do item 6.
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b) as propostas com valores manifestamente inexequíveis.

7.14 - Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital.

7.15 - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro  dos  licitantes  credenciados,  das  propostas  escritas  e  verbais  apresentadas,  na  ordem  de 
classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.

7.16 -  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.

7.17 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação 
dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

8 - DA HABILITAÇÃO:

8.1 -  Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os 
seguintes documentos, autenticados por cartório ou por funcionário qualificado do Setor de Licitações 
desta Prefeitura:

Da Habilitação Jurídica

8.1.1 - Ato Constitutivo, estatuto, requerimento de empresário ou contrato social, em vigor, acompanhado de 
todas as alterações posteriores, quando houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando 
de sociedades comerciais; acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de 
seus atuais administradores;  inscrição do ato constitutivo,  no caso de sociedade civil,  acompanhada de 
prova  da diretoria  em exercício;  ou decreto  de autorização,  em se  tratando de empresa  ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, em vigor.

a) A licitante poderá apresentar a versão consolidada do documento solicitado no subitem 8.1.1, devendo 
este vir acompanhado de todas as alterações posteriores.

I – Em se tratando de Requerimento de Empresário deverão ser apresentados, obrigatoriamente, todos os 
atos da empresa, incluindo-se a Constituição e todas as alterações posteriores.

II – Em se tratando de  transformação societária deverão ser  apresentados,  obrigatoriamente,  o ato  de 
transformação e todas as alterações posteriores.

b) Ficará dispensada do documento solicitado no subitem 8.1.1 a licitante que já tiver apresentado, no 
presente certame, para fins de comprovação junto ao credenciamento.

c) As empresas portadoras do CRC (Certificado de Registro Cadastral), expedido pela Prefeitura Municipal 
de Tramandaí, poderão usá-lo em substituição aos documentos referidos nos subitens 8.1.5 à 8.1.10, desde 
que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja dentro do prazo de validade. 
Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios exigidos para o cadastro esteja com o prazo de validade 
expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente, sob pena de inabilitação.

8.1.2 - Declaração de que está cumprindo com o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
assinada pelo representante legal da licitante, conforme Anexo V.

8.1.3 - Declaração de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública 
(conforme Anexo VI), conforme disposto no Art. 87, IV da Lei 8.666/93, sob as penas da Lei, devidamente  
firmada pelo representante legal da licitante.

8.1.4 – Declaração de que não está impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública (conforme 
Anexo VII), conforme disposto no Art. 9 da Lei 8.666/93, sob as penas da Lei, devidamente firmada pelo 
representante legal da licitante.

Da Habilitação Fiscal

8.1.5 – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

8.1.6 - Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual (Tributos Diversos).

8.1.7  – Prova  de  Regularidade  com a  Fazenda Municipal,  em vigor,  conforme  legislação  tributária  do 
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Município expedidor da empresa que ora se habilita para este certame, em conformidade com o subitem 8.4.

8.1.8 - Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

8.1.9 –  Inscrição no CNPJ (com data de emissão de, no máximo, 180 dias retroativos).

Da Habilitação Trabalhista

8.1.10 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.2 -  Os documentos fiscais expedidos pela internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia 
reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade por meio de 
consulta realizada pelo Pregoeiro.

8.3 - O envelope de documentação deste Pregão, que não for aberto, ficará em poder do Pregoeiro pelo 
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele 
período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

8.4  - À exceção das Certidões Negativas Federais, cujo próprio teor informa que são válidas tanto para 
matriz quanto para filiais, todos os documentos exigidos nesta licitação deverão ser pertinentes à razão 
social que ora se habilita, ou seja, ao mesmo CNPJ.

8.5 - As Certidões mencionadas nos subitem 8.1.5 a 8.1.10, que não expressarem o prazo de validade, 
deverão ter a data de expedição não superior a 6 (seis) meses.

8.6 - Não serão admitidos documentos com rasuras.

8.7 - Nenhum destes documentos poderá estar vencido antes da data da abertura da presente licitação.

a) Excetuam-se os documentos fiscais, porventura vencidos, apresentados pelas licitantes beneficiárias da 
LC nº 123/2006.

9 - DA ADJUDICAÇÃO:

9.1 -  Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital,  a licitante será declarada vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

9.2 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará 
as ofertas subseqüentes 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, o Pregoeiro  
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço.

9.3  -  Encerrado  o  julgamento  das  propostas  e  da  habilitação,  o  Pregoeiro  proclamará  a  vencedora, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, 
esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de 
recurso por parte do licitante.

9.4 - Constará na Ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que 
todas os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso 
no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata  
do processo.

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

10.1 - Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, 
terá ele o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de recurso.

10.2 - Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias para 
apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

10.3 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

10.4 -  As razões e contrarrazões do recurso deverão ser  encaminhadas,  por escrito,  ao Pregoeiro,  no 
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.

10.5 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.
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10.6  - Caso  as  licitantes  interponham  recursos  administrativos  por  meio  de  e-mail,  estes  deverão  ser  
transmitidos ao Pregoeiro dentro do prazo recursal e seus originais serem entregues junto à recepção do 
Setor de Licitações ou encaminhados pelos Correios, em até 02 (dois) dias úteis da data do término do 
prazo referido, sob pena de ser considerado deserto ou prejudicado. 

10.7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11 – DA ENTREGA :

11.1 – A entrega deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias após a emissão do empenho, na Avenida 
Fernandes Bastos , nº 1218 – Tiroleza – Tramandaí/RS, no horário compreendido entre às 8:00h às 11:30h e 
das 13:30hs às 18:00hs, de segunda a sexta-feira, livre das despesas de frete. 

11.2 – O 1º Sargento QPBM Elísio Oliveira Lucrécio ficará responsável pelo recebimento do material.

11.3 – A entrega dos objetos deste Edital deverá ser livre das despesas de frete.

11.4 - A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 
 
12 - DO PAGAMENTO: 

12.1 - O pagamento será realizado 10 (dias) dias após a entrega dos materiais mediante apresentação da 
nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria Municipal da Fazenda.

12.2 -  A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de 
Tramandaí e conter, em local de fácil visualização, a indicação do n.º do processo, nº do Pregão e da Nota 
de Empenho,  nº  do convênio e deve ser  entregue juntamente com atestado de recebimento dos bens 
adquiridos  com data, identificação dos responsáveis pelo recebimento e assinatura, a fim de se acelerar o 
trâmite de liberação do documento fiscal para pagamento.

12.3 -  O fornecedor deverá anexar,  a cada nota fiscal  emitida, os seguintes documentos,  com data de 
validade vigente, em cumprimento ao Decreto nº 4257/2017 de 08 de março de 2017:

- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
- Cópia da GFIP (mês anterior);
- Contra-cheques pagos constantes na GFIP (mês anterior).

12.4 – O (s) pagamento (s) não será (ão) liberado (s) se houver descumprimento da exigência constante no  
subitem 12.3 acima.

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.1 -  Os recursos necessários para a execução da presente contratação correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária:

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
050304.122.138.2010 – Manutenção do FUREBOM
3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo
3.3.90.30.28.00.00 – Material de Proteção e Segurança
3.3.90.30.23.00.00 – Uniformes Tecidos e Aviamentos

14 – DA CONTRATAÇÃO:

14.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 03 (três) dias úteis, convocará a 
vencedora para assinar o contrato sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93.

14.2 - Se, dentro do prazo de 03 (três) dias, o convocado não  assinar o contrato, a Administração convocará  
as licitantes  remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura, em igual prazo, nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços; ou então revogará a Licitação, 
sem prejuízo de pena de multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato e mais sanções 
previstas no artigo 87 da Lei n° 8.666/93.

14.3 –  A servidora Luciana Petró ficará responsável pela fiscalização do contrato oriundo deste Pregão e o 
1º Sargento QPBM Elísio Oliveira Lucrécio ficará responsável pelo recebimento do material.
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15 - DAS PENALIDADES:

15.1 - A recusa pelo fornecedor em entregar o equipamento adjudicado acarretará a multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da proposta.

15.2 - O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (meio por cento), por 
dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.

15.3 -  O não cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da obrigação.

15.4 -  Nos termos do artigo 7º da Lei  nº  10.520,  de 17-07-2002,  o licitante,  sem prejuízo das demais  
cominações legais  e contratuais,  poderá ficar,  pelo  prazo de até  05 (cinco)  anos,  impedido de licitar  e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, 
nos casos de:
                          a) não celebrar o contrato;

b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após encerrada a fase de lances;
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução do contrato;
h) falhar na execução do contrato.

15.5  -  Na  aplicação  das  penalidades  previstas  no  Edital,  o  Município  considerará,  motivadamente,  a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de 
aplicá-las,  se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput",  da Lei nº 
8.666/93.

15.6 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

15.7 -  Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

16.1 -  Quaisquer impugnações, informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes 
de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, formalmente, em um único momento, após 
a leitura na íntegra do Edital e todos os seus anexos, ao Município de Tramandaí, Setor de Licitações, sito 
na Av.  da Igreja, nº 346, CEP: 95590-000, ou pelo e-mail  licitacoes.tramandai@gmail.com,  no horário 
compreendido entre 13h e 19h,  em papel timbrado da empresa, com todos os dados pertinentes à 
solicitante,  tais  como:  telefone,  e-mail,  razão social  completa,  CNPJ,  devidamente  assinada pelo 
representante legal da empresa, até o dia 25/09/2018, sendo obrigatório o envio da via original pelos 
Correios.

a) Deixando de constar quaisquer dos dados acima citados a solicitação será desconsiderada.

16.2  -  Os  questionamentos  recebidos  e  as  respectivas  respostas  com  relação  ao  presente  Pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, Setor de Licitações.

16.3 -  Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato  superveniente  que  impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para 
o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüentes aos ora fixados.

16.4 -  Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua documentação o 
endereço, os números de fax e telefone, e e-mail.

16.5  -  Todos  os  documentos  exigidos  para  esta  licitação,  excetuando-se  aqueles  retirados  via 
internet,  somente  poderão  ser  apresentados  em  fotocópia  se  autenticada  em  cartório,  ou  por 
funcionário qualificado do Setor de Licitações desta Prefeitura, ou, ainda, por publicação em órgão 
da imprensa oficial, em conformidade ao art. 32 da Lei 8.666/93; ressalvada, por opção da licitante, a 
apresentação em sua forma original. 

a)  Documentos  apresentados  através  de  cópias  simples  importarão  a  exclusão  da  licitante  do 
certame.
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b)  A autenticação  dos  documentos  feita  pelo  Setor  de  Licitações  desta  Prefeitura,  deverá  ser 
solicitada até  o dia 25/09/2018 à data marcada para abertura da presente licitação, não sendo feita 
nenhuma autenticação na data da abertura.

16.6 - O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município de Tramandaí, 
dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sobre o valor inicial contratado.

16.7 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

16.8 - A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em 
despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93).
 
16.9 - As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação.

16.10 - A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste Edital, bem como das normas 
legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas 
as disposições contidas nesta licitação.

16.11  -  O Pregoeiro  e  Equipe  de  Apoio,  no  julgamento  de  aceitabilidade  dos  valores  propostos  pelas 
licitantes, reserva-se o direito de solicitar parecer, aprovação ou desaprovação, à Secretaria originária do 
processo,  postergando  a  decisão  final  acerca  de  um  ou  mais  itens,  ou  acerca  do  valor  global  e, 
posteriormente, procedendo à informação dos interessados.

16.12  -  Após  ser  apregoada  a  sessão  licitatória,  não  serão  admitidas  licitantes  retardatárias, 
tampouco  envelopes  para  inclusão  ao  certame;  ficando  estabelecido  como  relógio  oficial,  para 
consulta por parte da Comissão Licitante e por parte de empresas, o presente na sala de reuniões do 
Setor de Licitações da Secretaria Municipal de Administração.

a) As licitantes deverão estar com os envelopes lacrados no momento que acessarem a sala de 
reuniões.

16.13 – Não será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas exigidos neste Edital e 
não apresentados na sessão pública, salvo o disposto no Art. 48, § 3º da Lei 8.666/93 e suas alterações e no  
Art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/06 e suas alterações.

16.14  -  Durante  a  sessão  licitatória  os  aparelhos  celulares  e  outros  aparelhos  eletrônicos  deverão 
permanecer desligados.

16.15 – São anexos deste Edital:

                        ANEXO I - MODELO DE CREDENCIAMENTO
                        ANEXO II - MODELO DE HABILITAÇÃO

                        ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
                        ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO (LC nº 123/2006)

                        ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO (artigo 7º, inciso XXXIII da CF)
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO ART. 87 LEI 8.666/93
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO ART. 9 LEI 8.666/93

           ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO       

       
16.16 -  Fica eleito,  de comum acordo entre as partes,  o Foro da Comarca de Tramandaí,  para dirimir 
quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer,  
por mais privilegiado que seja.
               

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 11 de setembro de 2018.

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito
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ANEXO I

PREGÃO Nº 188/2018

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da Cédula de Identidade nº 
__________,  órgão  emissor  ____,  Estado  ____  e  do  CPF  nº  __________,  data  de  nascimento 
___/___/____,  residente  e  domiciliado  à  Rua/Avenida  ____________________________,  nº  _____, 
complemento  _______,  Bairro  _____________________,  Município  __________________________--, 
Estado _________________---, CEP ________-_____, a participar da licitação instaurada pelo Município de 
Tramandaí, na modalidade de Pregão, sob o nº 188/2018, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 
outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa____________________, CNPJ nº 
__________, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local e data.

_______________________________

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa

_________________________
Nome do dirigente da empresa
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ANEXO II 

PREGÃO Nº 188/2018

                                                                                 DECLARAÇÃO
                                                    (Exigida pelo inciso VII, do Art. 4º da Lei nº 10.520/02)

                                Tendo examinado o Edital, nós abaixo-assinados, declaramos junto ao Pregoeiro da  
Prefeitura  Municipal  de  Tramandaí  que  cumprimos  plenamente  os  requisitos  de  habilitação,  com  os 
documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do envelope 
nº 2 (Documentos de Habilitação), em conformidade com o Inciso VII, do Art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de  
julho de 2002, para participação no Pregão nº 188/2018. 

                                                        --------------------------, -- de -- de 2018.

                                                        ________________________________
                                                              Assinatura e carimbo da empresa
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ANEXO III 

PREGÃO Nº 188/2018

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

             

        Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão nº 188/2018, acatando todas as 
estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo.

Razão Social:
Endereço:
Município:
Estado:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
CEP:
Telefone/fax:
E-mail:
Contato:

Item Descrição do Objeto Quantidade
Destinado a 
participação 

de:

Valor 
unitário 

estimado

Valor 
unitário 
cotado

1 

ABRIGO  PARA  BOMBEIROS 
COMPOSTO  DE  JAQUETA  DE  COR 
AZUL  MARINHO  E  MANGA  E 
RECORTE  FRONTAL  NA  COR 
VERMELHA,  OS  QUAIS  POSSUEM 
LISTRAS  BRANCAS  DE  UM 
CENTÍMETRO  DE  LARGURA  DE 
ACORDO COM A GRADUAÇÃO, DUAS 
LISTRAS PARA OFICIAS, UMA LISTRA 
PARA  SARGENTO  E  SEM  LISTRAS 
PARA PRAÇAS  NO  PUNHO  HÁ  UMA 
RIBANA  VERMELHA  DE  CINCO 
CENTÍMETROS DE ALTURA DUPLA HÁ 
TAMBÉM,  UM BOLSO  LATERAL COM 
CATORZE  CENTÍMETROS  DE 
ABERTURA,  COM  PESPONTO  A 
FRENTE  POSSUI  UM  BORDADO  DO 
BRASÃO OFICIAL DOS BOMBEIROS E 
AS  COSTAS  POSSUI  UM  BORDADO 
ESCRITO  CBMRS  DE  DEZESSETE 
CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO E 
TRÊS  E  MEIO  DE  ALTURA  EM 
VERMELHO  E,  LOGO  ABAIXO:  ESTÁ 
BORDADO  CORPO  DE  BOMBEIROS 
MILITAR,  TAMBÉM  DE  DEZESSETE 
CENTÍMETROS  DE  COMPRIMENTO, 
PORÉM UM DE ALTURA, A JAQUETA É 
FECHADA  COM  ZÍPER  DE  NYLON 

33 unidades Beneficiárias da 
LC 123/2006

262,00
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DENTADO DE CINCO MILÍMETROS DE 
LARGURA  E  PESPONTADA  NAS 
CAVAS, RECORTES GOLA E ZÍPER NA 
CINTURA  HÁ  UMA  RIBANA  AZUL 
MARINHO  DE  CINCO  CENTÍMETROS 
DE  ALTURA,  CALÇA  DE  COR  AZUL 
MARINHO  COM  LISTRA  LATERAL 
VERTICAL  VERMELHA  DE  OITO 
CENTÍMETROS  DE  LARGURA  COM 
LISTRAS  BRANCAS  DE  UM 
CENTÍMETRO  DE  LARGURA  DE 
ACORDO COM A GRADUAÇÃO, DUAS 
LISTRAS  PARA OFICIAIS,  UMA LISTA 
PARA SARGENTOS  E  SEM  LISTRAS 
PARA  PRAÇAS  A  PEÇA  É  TODA 
COSTURADA  COM  PESPONTO  DE 
CINCO  MILÍMETROS  DE  LARGURA 
INCLUSIVE  NOS  GANCHOS  POSSUI 
UM BOLSO EM CADA LATERAL COM 
CATORZE  CENTÍMETROS  DE 
ABERTURA  TAMBÉM  COM 
PESPONTO,  JÁ O BOLSO TRASEIRO 
É  COM  PESPONTO  DUPLO  E  COM 
VELCRO PARA FECHAR NA BOCADAS 
PERNAS  DA  CALÇA  HÁ  ZÍPERS 
VERMELHOS  DE  VINTE  E  CINCO 
CENTÍMETROS  DE  ALTURA  A 
CINTURA É PESPONTADA COM TRÊS 
COSTURAS  E  NELA  HÁ 
INTERNAMENTE  UM  ELÁTICO  DE 
QUATRO  CENTÍMETROS  DE 
LARGURA COM CORDÃO INTERNO, O 
QUAL SE TEM ACESSO ATRAVÉS DE 
UMA  ABERTURA  DE  CASINHA  NA 
BOCA DA CALÇA HÁ UMA BAINHA DE 
VINTE  E  CINCO  MILÍMETROS  COM 
PESPONTO.
Marca:

2 CALÇÃO BOMBEIROS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA  COR  AZUL  MARINHO  COM 
LISTRAS  LATERAL  VERTICAL 
VERMELHA DE  OITO  CENTÍMETROS 
DE  LARGURA,  COM  LISTRAS 
BRANCAS DE UM CENTÍMETROS DE 
LARGURA  DE  ACORDO  COM  A 
GRADUAÇÃO,  DUAS  LISTRAS  PARA 
OFICIAIS,  UMA  LISTA  PARA 
SARGENTO  E  SEM  LISTRAS  PARA 
PRAÇAS CORTE ARREDONDADO NA 
BOCA DAS PERNAS FACILITANDO O 
MOVIMENTO  A  CINTURA  É 
PESPONTADA COM TRÊS COSTURAS 
E  NELA  HÁ  INTERNAMENTE,  UM 
ELÁSTICO  DE  QUATRO 
CENTÍMETROS  DE  LARGURA  COM 
CORDÃO INTERNO O QUAL SE TEM 
ACESSO  ATRAVÉS  DE  UMA 
ABERTURA  DE  CASINHA  NO  LADO 
ESQUERDO  SUPERIOR  TEM  UM 
BOLSO  COM  FECHAMENTO  COM 
ZÍPER NYLON 3MM E DE 10 CM DE 
COMPRIMENTO  SUNGA  AZUL 
MARINHO INTERNA 100% POLIAMIDA 
EM ELÁSTICO DE 1 CM NAS PERNAS 
FORRO  PRÓPRIO  TECIDO  DE 
REFORÇO  NA  VIRILHA.  UNIFORME 

33 unidades Beneficiárias da 
LC 123/2006

70,33
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PARA  CORPO  DE  BOMBEIROS  - 
SOLICITAÇÃO:  201740157  PA: 
16181/2018  368 12.144,00.
Marca:

03 JAQUETA  REVERSÍVEL  MODELO 
PARKA  PARA  O  CORPO  DE 
BOMBEIROS.  JAQUETA REVERSÍVEL 
MODELO  PARKA  COM  CAPUZ 
DESTACAVEL  CONFECCIONADA  EM 
TECIDO  SEICHELES  IMPERMEÁVEL 
COM  2  CAMADAS  DE  RESINA 
SINTÉTICA  UM  LADO  DA  JAQUETA 
ONDE VAI O CAPUZ DESTACÁVEL NA 
COR  AZUL  MARINHO  NOITE  E  DO 
OUTRO  LADO  A  COR  É  AMARELO 
LIMÃO,  ENTRE  OS  DOIS  LADOS  DO 
SEICHELES  É  COLOCADO  UMA 
MANTA ACRÍLICA DE GRAMATURA 80 
COM  APROXIMADAMENTE  3  CM  DE 
ESPESSURA,  O  LADO  AZUL  É 
COMPOSTO  DE  02  BOLSOS 
EMBUTIDOS  NA  ALTURA  DO  PEITO 
DIREITO  E  ESQUERDO  COM 
FECHAMENTO  POR ZIPER DE 15CM 
COBERTO  NA ALTURA DA CINTURA, 
DOIS  BOLSOS  EMBUTIDOS  NA 
VERTICAL COM ABERTURA DE 17 CM
FECHADOS  POR  ZÍPER  TAMPADOS 
POR  LAPELA  INVERTIDA  NOS 
PUNHOS, O AJUSTE DA LARGURA É 
FEITO  POR  TIRA  DE  2CM  DE 
LARGURA E VELCRO
NO LADO AZUL MARINHO UMA TIRA 
DE PROTEÇÃO DO ZÍPER DE 5CM
FRONTAL  QUE  VAI  EM  TODA  A 
EXTENSÃO DO MESMO E FECHADO 
POR  BOTÕES  DE  PRESSÃO  NOS 
BRAÇOS A 3 CM DO OMBRO NO LADO 
DIREITO,  SERÁ  SERIGRAFADO  A 
BANDEIRA DO RS NAS MEDIDAS DE 7 
CM  DE  LARGURA  POR  5  CM  DE 
ALTURA NO  BRAÇO  ESQUERDO  NA 
MESMA  ALTURA  DO  OMBRO 
SERIGRAFADO  DO  BRASÃO  DOS 
BOMBEIROS COM 7,5CM DE
CIRCUNFERÊNCIA  NO  LADO 
AMARELO NOS BRAÇOS A 3 CM DO 
OMBRO  DO  LADO  DIREITO,  SERÁ 
SERIGRAFADO  A  BANDEIRA DO  RS 
NAS MEDIDAS DE 7 CM DE LARGURA 
POR  5  CM  DE  ALTURA NO  BRAÇO 
ESQUERDO  NA MESMA ALTURA DO 
OMBRO  SERIGRAFIA  DO  BRASÃO 
DOS  BOMBEIROS  COM  7,5  CM  DE 
CIRCUNFERÊNCIA  NAS  COSTAS 
SERIGRAFIA  NA  COR  PRATA 
MEDINDO 25  CM DE LARGURA POR 
7,5  CM  DE  ALTURA  AS  PALAVRAS 
CBMRS  E  BAIXO  CORPO  DE 
BOMBEIROS MILITAR NA ALTURA DO 
PEITO  ESQUERDO,  UM  BOLSO 
EMBUTIDO COM FECHAMENTO POR 
ZÍPER PARA GUARDAR O CAPUZ NA 
ALTURA DA CINTURA DOIS  BOLSOS 
EMBUTIDOS  NA  VERTICAL  COM 
ABERTURA  DE  17  CM  FECHADOS 

33 unidades Beneficiárias da 
LC 123/2006

368,00
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POR ZÍPER TAMPADOS POR LAPELA 
INVERTIDA REFLETIVO DE 5  CM DE 
LARGURA COBERTO POR PLÁSTICO
TRANSPARENTE  CRISTAL  E 
ACABAMENTO  POR  DEBRUM 
MARINHO DE 0,5 CM DE CADA LADO 
COSTURADO  EM  TODA  A 
CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA E NA 
ALTURA  DOS  PUNHOS  NO  LADO 
EXTERNO  NOS  PUNHOS  O  AJUSTE 
DE LARGURA É FEITO POR TIRA DE 2 
CM  DE  LARGURA  E  VELCRO, 
CONFORME  ARTE  DOS BOMBEIROS 
DISPONIBILIZADA JUNTO AO EDITAL
Marca:

04

CAMISETA  BOMBEIROS  MANGA 
CURTA  CONFECCIONADA  NA  COR 
VERMELHA  EM  POLIVISCOSE  65% 
POLIÉSTER  E  35%  VISCOSE  DE 
PRIMEIRA QUALIDADE,  ANTI-PILLING 
DE  CORTE  RETO,  GOLA  OLÍMPICA 
COM RIBANA DE NO MÍNIMO 2 CM DE 
LARGURA,  NO  PEITO  LADO 
ESQUERDO  EM  SERIGRAFIA  O 
BRASÃO DE ARMAS DO CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL. NAS COSTAS 
CENTRALIZADO  EM  AMARELO  A 
DESCRIÇÃO  CBMRS  E  ABAIXO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Marca:

66 unidades Beneficiárias da 
LC 123/2006

52,00

05 BOTA  TÁTICA  CONFECCIONADA EM 
COURO  NOBUCK  HIDROFUGADO, 
SEM  MARCAS  ISENTA DE  CORTES, 
FUROS,  CICATRIZES,  BEM  COMO 
SINAIS  DE  PARASITAS,  OU  SEJA, 
CARRAPATOS,  BERNES  E  OUTROS 
DEFEITOS  PROVOCADOS  POR 
RISCOS  DE  CERCA,  CHIFRADAS, 
MARCAS  DE  FOGO,  ETC.  COM 
ESPESSURA  ENTRE  1,8  E  2,0 
MILÍMETROS, CANO EM TECIDO TIPO 
CORDURA OU SIMILAR,  COLARINHO 
E LÍNGUA EM NAPA VESTUÁRIO COM 
ESPESSURA  ENTE  0,8  E  1,1  MM, 
PASSADORES,  GANCHOS  E 
TRAVADORES EM POLÍMERO /NYLON 
FIXADOS  ATRAVÉS  DE  REBITES, 
SENDO  LINHA  DE  DOIS  GANCHOS 
ARTICULADOS  FIXADOS  NA  PARTE 
SUPERIOR  DO  CANO,  LINHA  DE 
CINCO PASSADORES FIXADOS NAS
GÁSPEAS E LINHA DE UM TRAVADOR 
COM  DENTES  INTERNOS  FIXADOS 
NA ÁREA DE ARTICULAÇÃO DE CADA 
PÉ; FORRAÇÃO CONFECCIONADA EM
TECIDO  POLIAMIDA/POLIÉSTER, 
CONSTRUÍDO  EM  SISTEMA  DE 
BOOTIE (BOTINHA) COM MEMBRANA 
POLIÉSTER  NÃO  POROSO, 
ELÁSTICO,  COM  TRATAMENTO 
HIDROFILICO, 100% IMPERMEÁVEL E 
RESPIRÁVEL  DEVENDO  POSSUIR 
PERMEABILIDADE  AO  VAPOR  DE 
ÁGUA,  SELADO  POR  FITA  MICRO 
POROSA  IMPERMÉAVEL,  TERMO 

33 pares Beneficiárias da 
LC 123/2006

624,60
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SELADA ESPECÍFICA PARA SELAGEM 
DE  MEMBRANAS  RESPIRÁVEIS, 
BIQUEIRA  CONFECCIONADA  EM 
MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA 
RESISTÊNCIA,  SOBRE-BIQUEIRA  EM 
BORRACHA 1,5 MM FIXADA ATRAVÉS 
DE  VULCANIZAÇÃO  ENVOLVENDO 
TODO CALÇADO (BICOS, LATERAIS E 
TRASEIRA); SOLADO COMPOSTO EM 
BIOCOMPONENTE  SENDO  PRIMEIRA 
CAMADA DE CONTATO  AO PISO EM 
BORRACHA  ULTRAGRIP  PARA 
MELHOR  ADERÊNCIA  E 
DESEMPENHO,  PLATAFORMA  DE 
TECNOLOGIA  ESTABILIZADORA  DO 
CAMINHAR  E  CANAIS  PARA  FLUXO 
CONTÍNUO  DE  ÁGUA,  SEGUNDA 
CAMADA EM  ENTRESSOLA EM  EVA 
TERMO-CONFORMADO  PARA MAIOR 
ABSORÇÃO  DE  IMPACTO 
DISTRIBUIÇÃO  DO  PESO,  LEVEZA, 
ISOLAMENTO  TÉRMICO,  PALMILHA 
DE  MONTAGEM DA PLATAFORMA AO 
CABEDAL  EM  MATERIAL  SINTÉTICO 
RESINADO  DE  ALTA  RESISTÊNCIA, 
COM 2,5 MM DE ESPESSURA E QUE 
NÃO  TEM  SUAS  CARACTERÍSTICAS 
AFETADAS PELA UMIDADE; PLANILHA 
DE  CONFORTO  MOLDADA  EM 
ETILENO-ACETATO  DE  VINIL  (EVA) 
REVESTIDA  COM  TECIDO  DE 
POLIÉSTER,  COM  COMPONENTES 
BACTERICIDAS,  FUNGICIDAS  E  DE 
REDUÇÃO DE ODORES.
Marca:

06 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  antichamas  fixados  por 

20 pares Beneficiárias da 
LC 123/2006

951,00
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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.
Marca:

07 EQUIPAMENTO  DE  PROTEÇÃO 
RESPIRATÓRIA,  RESPIRADOR  DE 
ADUÇÃO  DE  AR  TIPO  MÁSCARA 
AUTÔNOMA  DE  AR  COMPRIMIDO 
C/CIRCUITO  ABERTO  DE  DEMANDA 
C/PRESSÃO  POSITIVA.  CONTÉM:  1 
PEÇA FACIAL INTEIRA, 1 VÁLVULA DE 
DEMANDA, 1  MANGUEIRA DE MÉDIA 
PRESSÃO,  1  DISPOSITIVO  DE 
REDUÇÃO  DE  PRESSÃO,  1 
MANÔMETRO  COM  ALARME,  1 
SISTEMA DE ARREIOS E 1 CILINDRO. 
PEÇA  FACIAL  EM  BORRACHA  E 
POSSUI  NA  PARTE  CENTRAL 
INFERIOR  SISTEMA  DE  BOCAL  EM 
CUJA  PARTE  TRASEIRA  HÁ  O 
DIAGRAMA DE VOZ E SE ENCAIXA 1 
MASCARILHA COM  2  VÁLVULAS  DE 
INALAÇÃO NA PARTE SUPERIOR. NA 
PARTE INFERIOR DO SISTEMA HÁ 1 
VÁLVULA DE EXALAÇÃO P/PRESSÃO
POSITIVA.  A  PEÇA  POSSUI  VISOR 
TRANSPARENTE  FIXADO  POR  ARO 
PLÁSTICO.  AS  BORDAS  DO  ARO 
POSSUEM  6  PONTOS  DE  FIXAÇÃO, 
SENDO  EM  4  DESSES  PONTOS 
PRENDE-SE 1  TIRANTE C/  1  TOUCA 
QUE  POSSUI  1  SISTEMA  DE 
PRESILHAS  METÁLICAS  P/AJUSTE 
RÁPIDO. NOS OUTROS 2
PONTOS,  DA  PARTE  INFERIOR  DA 
BORDA,  HÁ  1  TIRA  DE 
NUCA/DESCANSO.  A  PARTE 
SUPERIOR  DO  SIST.  DO  BOCAL 
POSSUI SIST. DE ENCAIXE TIPO
BAIONETA,  ONDE  É  CONECTADA  1 
VÁLVULA DE DEMANDA QUE POSSUI, 
NA PARTE  DIANTEIRA,  1  BOTÃO  P/ 

4 unidades Beneficiárias da 
LC 123/2006

7.250,00
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ACIONAMENTO  EM  CASO  DE 
NECESSIDADE  E/OU  TRAVAMENTO 
DA SAÍDA DO AR E NA LATERAL HÁ 
OUTRO BOTÃO P/LIBERAÇÃO DO AR. 
A VÁLVULA POSSUI TAMBÉM 1 SAÍDA 
LATERAL  C/CONEXÃO  METÁLICA 
P/FIXAÇÃO  DE  1  DAS 
EXTREMIDADES. DA MANGUEIRA DE 
MÉDIA PRESSÃO. A OUTRA EXTREM. 
DA  MANGUEIRA  POSSUI  SIST.  DE 
BICO  TIPO  ENGATE  RÁPIDO  QUE  É 
CONECTADO  A  OUTRA  MANGUEIRA 
DE MÉDIA PRESSÃO, FIXADA A UMA 
DAS  SAÍDAS  DO  REDUTOR  DE 
PRESSÃO. O REDUTOR DE PRESSÃO 
POSSUI  2  SAÍDAS  E  É  PRESO  A 1 
SUPORTE ANATÔMICO EM PLÁSTICO 
RESISTENTE  A  CHAMAS 
DENOMINADO ARREIO. EM UMA DAS 
SAÍDAS DO REDUTOR FIXA-SE 1 DAS 
EXTREM. DE 1 MANGUEIRA DE MÉDIA 
PRESSÃO. NA OUTRA EXTREM. HÁ 1 
MANÔMETRO  INDICADOR  DE 
PRESSÃO  C/ESCALA 
FLUORESCENTE E DISPOSITIVO DE
ALARME  SONORO.  O  SUPORTE 
POSSUI  SISTEMA  DE  FITAS 
AJUSTÁVEIS  P/FIXAÇÃO  DO 
CILINDRO  C/AR  RESPIRÁVEL  E 
POSSUI,  NA  PARTEINFERIOR  SIST. 
ALMOFADAS  C/CINTO,  PRESO  AO 
SUPORTE C/FIVELAS PLÁSTICAS DE
AJUSTE RÁPIDO. O CINTO POSSUI 1 
FIVELA  METÁLICA  DE  AJUSTE 
RÁPIDO
Marca:

08 CAPACETE CLASSE A TIPO III  FEITO 
EM  POLIPROPILENO:  O  CASCO 
EXTERNO  APRESENTA UM  SISTEMA 
PARA  USO  DE  LANTERNAS  COM 
QUATRO  PONTOS  DE  ENCAIXE, 
CAPAZES  DE  ACEITAR  QUALQUER 
MODELO  DE  LANTERNA PARA USO 
NA  CABEÇA  DO  MERCADO.  O 
CASACO  EXTERNO  APRESENTA UM 
SISTEMA DE VENTILAÇÃO COM DEZ 
SAÍDAS DE AR, GARANTINDO MÁXIMA 
VENTILAÇÃO  E  CONFORTO  AO 
USUÁRIO.  O  SISTEMA  DE 
VENTILAÇÃO  APRESENTA  GRADES 
ANTI-INTRUSÃO  FEITAS  EM 
ALUMÍNIO,  IMPEDINDO  QUE  ENTRE 
PEDRAS E DETRITOS NO CAPACETE. 
O  CASCO  EXTERNO  APRESENTA 
PONTOS DE FIXAÇÃO PARA O VISOR 
E  ADAPTADORES  DE  PROTETORES 
AURICULARES, O CAPACETE POSSUI
PROTETORES PARA ESTES PONTOS, 
GARANTINDO  SUA  PROTEÇÃO 
QUANDO  NÃO  ESTIVER EM USO,  O 
CASACO  EXTERNO  CUMPRE  OS 
REQUISITOS DA EN12492.  O CASCO 
INTERNO DO CAPACETE É FEITO EM
POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE, 
GARANTINDO MAIOR ABSORÇÃO DE
CHOQUES  MECÂNICOS.  O  CASCO 
INTERNO  POSSUI  DUTOS  PARA 

20 unidades Beneficiárias da 
LC 123/2006

715,00
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RECICLAGEM E CIRCULAÇÃO DE AR 
ENTRE  O  CASCO  INTERNO  E  A 
CABEÇA  DO  USUÁRIO  EXISTE  UM 
ESTOFAMENTO  INTERNO 
CONSTITUÍDO  POR  TRÊS  PARTES: 
FRONTAL,  CENTRAL E TRASEIRA.  O 
ESTOFAMENTO  INTERNO  É  TOTAL 
REMOVÍVEL  E  CAPAZ  DE  SER 
LAVADO  EM  MÁQUINAS.  O 
ESTOFAMENTO INTERNO É FEITO DE 
UM  TECIDO  ANTI-TRANSPIRANTE 
TRATADO  EM  POLYGIENE,  INIBINDO 
PERMANENTEMENTE  O 
CRESCIMENTO  DE  BACTÉRIAS 
CAUSADORAS  DE  ODOR, 
PROPORCIONANDO  MAIOR 
SENSAÇÃO  DE  FRESCOR, 
ELIMINAÇÃO  DE  ODORES, 
INTEGRIDADE  E  PRESERVAÇÃO  DO 
MATERIAL  E  REDUÇÃO  DA 
FREQUÊNCIA  DE  LAVAGEM.  A 
QUEIXEIRA  DO  CAPACETE 
APRESENTA  NO  MÍNIMO  QUATRO 
PONTOS  DE  FIXAÇÃO,  TODOS  OS 
PONTOS  SÃO  FIXADOS  AO  CASCO 
SEM  REBITES  METÁLICOS.  A 
QUEIXARIA POSSUI  TRAVAMENTO  E 
ABERTURA  RÁPIDOS  COM  UM 
SISTEMA  DE  LIBERAÇÃO  DE 
SEGURANÇA  EM  CONFORMIDADE 
COM  A  EN  12492.  A  QUEIXEIRA 
POSSUI  DOIS  REGULADORES 
LATERAIS  FEITOS  EM  POLIETILENO 
MACIO, GARANTINDO CONFORTO AO 
USUÁRIO  E  CONTROLANDO  O 
COMPRIMENTO  DAS  TIRAS  EM  UM 
DOS REGULADORES LATERAIS ESTÁ 
PRESENTE  UM  ANEL  PARA 
POSSIBILITAR  AO  USUÁRIO 
SEGURAR SEU CAPACETE NO CINTO. 
O  CAPACETE  É  DE  TAMANHO 
UNIVERSAL,  PODENDO  ALCANÇAR 
NO  MÍNIMO  51  CM  ATÉ  62CM  NO 
MÁXIMO. O SISTEMA DE AJUSTE DO 
CAPACETE É LOCALIZADO NA PARTE 
TRASEIRA DO CAPACETE E É CAPAZ 
DE SER UTILIZADO ATÉ COM LUCAS . 
O  SISTEMA  DE  AJUSTE  DO 
CAPACETE  É  CAPAZ  DE  REALIZAR 
MOVIMENTAÇÃO  VERTICAL,  SENDO 
VAPAZ  DE  SE  ADAPTAR  AOS  MAIS 
VARIADOS FORMATOS DE CABEÇA. O 
PESO  TOTAL  DO  CAPACETE  SEM 
ACESSÓRIOS É DE 420G
Marca:

9 LANTERNA  DE  CABEÇA,  TIPO 
MINEIRO,  COM 3  LEDS,  4  FUNÇÕES 
DE  LUZ,  ALCANCE  DE  ATÉ  55M,  90 
LUMENS  E  ATÉ  20  HORAS  DE 
AUTONOMIA.  RESISTÊNCIA  A  ÁGUA 
(IPX-4)  AJUSTE  INCORPORADO, 
PESO DE APENAS 40g. ALIMENTAÇÃO 
COM  3  PILHAS  TIPO  AAA  (NÃO 
INCLUSAS).  PODE  SER  USADA  EM 
CAPACETES  OU  DIRETAMENTE  NA 
CABEÇA. TAMBÉM FUNCIONA COMO 
LANTERNA DE  MÃO  OU  FIXADA EM 

20 unidades Beneficiárias da 
LC 123/2006

293,57
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SUPERFÍCIE  COM  FITAS  AUTO-
ADESIVAS
Marca:

10

BALACLAVA  CAMADA  SIMPLES 
ABERTURA FACIAL  Confeccionada em 
malha  de  fibra  aramida,  reforço  do 
próprio  material  costurado.  Bainha  na 
parte  inferior.  Gramatura  300  g/m². 
Certificação EN13911. 

CA 15.307
APLICAÇÕES IDEAIS 
Combate a incêndio estrutural 
Resistente a temperaturas de até 250 °C 
de aproximação 
Marca:

20 unidades Beneficiárias da 
LC 123/2006

88,94

11

ADAPTADOR  METÁLICO  PARA 
LANTERNA, PARA USO DA LANTERNA 
DUALIE 3AA E PROPOLYMER 4AA LED 
EM CAPACETE.
Marca:

20 unidades Beneficiárias da 
LC 123/2006

62,04

12

ÓCULOS  DE  SEGURANÇA  AMPLA 
VISÃO. COM VENTILAÇÃO  INDIRETA, 
LENTES  EM  POLICARBONATO.  O 
AJUSTE A FACE DO USUÁRIO É FEITO 
ATRAVÉS  DE  ELÁSTICO.  O  VISOR 
POSSUI  A  UM  TRATAMENTO  ANTI-
EMBAÇANTE  PARA  PREVENIR  O 
EMBAÇAMENTO.  PERMITE 
SOBREPOSIÇÃO DE ÓCULOS.  PODE 
SER APLICADO NOS MERCADOS DE
CONSTRUÇÃO  CIVIL,  INDÚSTRIAS 
QUÍMICAS  E  PETROQUIMICAS, 
MINERAÇÃO E INDÚSTRIA EM GERAL, 
ONDE HAJA A NECESSIDADE DE
PROTEGER  OS  OLHOS  CONTRA 
IMPACTOS, RISCO DE RESPINGOS E
POEIRAS.  DEVE  SER  UTILIZADO 
MEDIANTE  O  CONHECIMENTO  E 
APROVAÇÃO  DAS  ÁREAS  DE 
HIGIENE,  SEGURANÇA  E  MEDICINA 
DO  TRABALHO  OU  RESPONSÁVEL 
PELA EMPRESA. POR SE TRATAR DE 
UM  EPI  É  DE  USO  PESSOAL  E 
INSTRANSFERÍVEL.  PESO 
APROXIMADO  120G  COMPOSIÇÃO 
POLICARBONATO E PVC
Marca:

20 unidades Beneficiárias da 
LC 123/2006

92,11

13 VESTIMENTA  DE  COMBATE  A 
INCÊNDIO  Conjunto  de  proteção  para 
combate a incêndio estrutural composto 
por calça e casaco. Camada externa “rip 
stop”  na  cor  preta  composta  por  59% 
para-aramida + 40% meta-aramida +1% 
de  anti-estático,  barreira  de  vapor 
composta por PTFE dublado com feltro 
de aramida e aramida filamentada, forro 
para conforto à pele composto por 51% 
meta-aramida  +  49%  viscose  FR. 
Gramatura 565 g/m². Confeccionado de 
acordo com a norma EN 469 certificado 
e classificado nos parâmetros de nível 2 
para  todos  os  requisitos.  Com  CE 
Marking. Casaco com fechamento frontal 

20 unidades Todas 
empresas

7.127,26
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duplo: zíper com sistema de emergência 
coberto por aba de tempestade fechada 
com argola e gancho. Gola alta com aba 
ajustada  com velcro  para  cobertura  do 
pescoço  do  usuário.  Dois  bolsos 
externos  chapados  com  aba  de 
fechamento e sistema para drenagem de 
líquido na parte frontal inferior. Um bolso 
interno do lado esquerdo para rádio. Um 
bolso interno na altura do peito entre a 
camada externa e a barreira de umidade 
para  colocação  de  celular.  Punhos  em 
malha  de  aramida  e  sistema  de 
contenção  de  líquido  nos  punhos  em 
PTFE  “poço  d’água”,  com  fechamento 
por tira do mesmo material da camada 
externa. Forro fixo com abertura na barra 
através  de  zíper  para  inspeção  das 
camadas internas. Bolso sanfonado com 
drenagem de  líquido  no lado  esquerdo 
na  altura  do  peito  com  aba  de 
fechamento  para  fixação  de  radio  HT. 
Dispositivo para fixação lanterna no peito 
lado direito tipo envelope sanfonado com 
tampa.  Fita  retrorefletiva  e  fluorescente 
50  mm  (amarelo-prata-amarelo)  nas 
mangas, tórax e pélvis. Com reforço de 
aramida  siliconada  anti  chamas  nos 
ombros e cotovelos coberto por tecido rip 
stop na mesma composição da camada 
externa.  Prolongamento  das  axilas  e 
sanfona  nas  costas  para  não  restringir 
mobilidade.  Com dispositivo  de resgate 
por  arrasto  (DRD)  confeccionado  em 
aramida  localizado  entre  a  camada 
externa  e  o  forro  formando  uma  alça 
embaixo  dos  braços,  com  saída  nas 
costas  (região  da  nuca)  protegida  por 
lapela  e  velcro.  Costuras  com linha de 
aramida.  Identificação  do  Corpo  de 
Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul 
em  material  retrorefletivo  estampado  a 
quente  na  parte  superior  das  costas. 
Nome  do  combatente  estampando  em 
tarja  removível  centralizada  na  parte 
traseira  abaixo  da  cintura.  Bandeira  do 
estado do Rio Grande do Sul bordado no 
braço  direito  e  Brasão  dos  Bombeiros 
Militares do Rio Grande do Sul aplicado 
no  braço  esquerdo,  ambos  acima  da 
faixaCalça  com  suspensório  50  mm 
modelo “H” com proteção de ombros em 
PU,  regulagem  no  peito  tipo 
paraquedista  e  fixação  na  calça  com 
engate  rápido.  Braguilha  com 
fechamento duplo (zíper/lapela de argola 
e  gancho).  Regulagem  externa  de 
cintura nas laterais. Reforço de aramida 
nos joelhos e na região interna da bainha 
(calcanhar) para reduzir o desgaste por 
abrasão, coberto por tecido rip stop na 
mesma composição da camada externa. 
Bolsos laterais externos sanfonados com 
drenagem de líquido. Faixas refletivas 50 
mm  ao  redor  das  penas  posicionadas 
abaixo  do  joelho.  Pala  traseira  em 
formato de trapézio reforçada com duas 
camadas  de  espuma  para  melhor 
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conforto ao contato com EPRA. Costuras
com linha de aramida

Marca:

14 CAPACETE
Esta  especificação  estabelece  as 
condições  mínimas  exigíveis  para  o 
fornecimento  de  capacete  contra 
incêndios para o uso em operações de 
combate a incêndios. O capacete deverá 
oferecer proteção integral do crânio e da 
face contra chamas,
calor  radiante,  impactos,  partículas 
volantes,  respingos  de  líquidos 
aquecidos,  respingos  de  produtos 
químicos  e  eletricidade.  O  capacete 
deverá  possuir  uma  estrutura  mínima 
composta  de  casco  externo  e  interno, 
viseira interna e externa, proteção para a 
nuca  e  acessórios,  todos  visando  à 
proteção do combatente ao fogo e em 
conformidade  com  as  informações  da 
especificação  técnica  a  seguir.  O 
capacete  deve  ter  dois  tamanhos  para 
atender  as  variadas  medidas 
antropométricas  dos  usuários.  O 
capacete  de  tamanho  médio  deve 
atender as pessoas com a circunferência
craniana de 52 cm a 62 cm e o tamanho 
grande deve atender as pessoas com a
circunferência  craniana de 57 cm a 65 
cm. 
Casco  (estrutura  externa)  O  casco 
deverá  ser  totalmente  injetado  em 
material  termoplástico  para  altas 
temperaturas  sendo  auto-extinguível, 
não podendo conter em sua composição 
fibras naturais ou sintéticas aglomeradas 
por  meio  de  resinas,  prejudiciais  à 
dissipação da energia de impactos e que 
transfere  o  excesso  de  energia  para  a 
cabeça e a coluna cervival  do usuário. 
Também  não  pode  ser  condutor  de 
eletricidade,  ter  alta  resistência  a 
agentes químicos, à abrasão e impactos 
mecânicos.  A superfície  do  casco  não 
deverá  possuir  saliência  externa  que 
dificulte  o  escoamento  de  um  objeto 
proveniente de queda por sua superfície 
e que aumente assim a concentração de 
energia  nesse  ponto.  O  casco  deverá 
oferecer resistência química, isolamento 
térmico,  ótima  absorção  a  impactos  e 
possuir  desenho  ergonômico  que  não 
atrapalhe os movimentos da cabeça do 
usuário, permitindo total compatibilidade 
com a peça facial do EPR de qualquer 
fabricante  (equipamento  de  proteção 
respiratória  -  máscara  autônoma).  Sua 
estrutura  externa  deverá  possuir  uma 
crista longitudinal (quebra telha) na parte
superior  do  casco  para  proteger  o 
usuário  contra  impactos  ou  queda  de 
materiais. O casco deverá permitir o uso 
de  dispositivos  de  fixação  externa  que 
sejam compatíveis com peças faciais de 
EPR de qualquer fabricante. Os pontos 

20 unidades Beneficiárias da 
LC 123/2006

2.736,26
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de  fixação  deverão  ser  localizados  em 
ambas  as  laterais.  O  casco  deverá 
atender  aos  requisitos  da  norma  EN 
443:2008  tipo  B  (casco  de  cobertura 
total).  Deverá  possuir  fixado  ao  casco 
um  adaptador  para  lanternas,  disposto 
na  lateral  direita.   Deverão  ser 
apresentados  documentos  que 
comprovem  que  o  casco  atende  aos 
requisitos da norma EN 443:2008 tipo B.
Casco  (estrutura  interna)  Internamente 
deverá  existir  uma  espuma  rígida  de 
poliuretano que cobrirá a parte superior, 
frontal,  posterior  e  laterais  parciais  do 
crânio,  com  o  objetivo  de  proteger  a 
cabeça  do  usuário  contra  impactos  e 
contra  o  aquecimento  decorrente  da 
exposição  a  altas  temperaturas.  A 
espuma  rigida  de  poliuretano  deverá 
conter reforço em para-aramida em toda 
a parte superior do cranio.  A disposição 
desta  espuma  no  interior  do  casco 
deverá  permitir  a  sua  ventilação  para 
que  não  ocorra  o  excesso  de  suor. 
Internamente o casco deverá dispor de 
um espaço em ambas as laterais para a
acomodação  de  fones  de  ouvido  e 
microfones, compatíveis com os rádios
padronizados  e  utilizados  pela 
Corporação.  O  casco  deverá  dispor 
internamente de uma proteção para os 
ossos temporais (têmporas), em ambas 
as  laterais  internas,  que  deverão  ser 
revestidas  em  tecido  anti-chama  para 
evitar o contato do casco com os ossos 
temporais  do  usuário.  Suspensão 
ejugular  Internamente  o  casco  deverá 
dispor  de  uma  suspensão  com  ajuste 
traseiro  e  dianteiro  independentes, 
assegurando uma melhor distribuiçao de 
peso do capacete e reduzindo a fadiga 
no pescoço do usuário. Esta suspensão 
deverá  ser  fixada  a  estrutura  do 
capacete por meio de 04 (quatro) pontos 
e  possuir  carneira  revestida  em  tecido 
antichama para melhor se acomodar ao 
redor do perímetro cefálico.
A  catraca  de  ajuste  deverá  estar 
localizada na parte traseira do capacete, 
fixada  na  suspensão  e  integralmente 
exposta,  permitindo  ao  usuário  que  a 
gire  sem  restrições,  promovendo  um 
ajuste fácil e rápido mesmo com luvas. A 
jugular  deverá  ser  fixada  em  03  (três) 
pontos distintos: 02 (dois) pontos laterais
junto  às  têmporas  e  01  (um)  ponto 
posterior,  todos  fixados  na  estrutura 
interna  do  capacete.  Deverá  ser 
ajustável e possuir  fecho com fivela de 
engate  rápido  que  permita  uma  rápida 
abertura  e  fechamento,  se  necessário. 
Visando facilitar a identificação e otimizar 
tempos de montagem e manutenção, as 
partes ajustáveis poderão se apresentar 
em cores diferenciadas das demais.  O 
casco  deverá  conter  espaços 
demarcados  para  inserção  de  fitas 
refletivas na parte traseira. Lente externa
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A lente externa deverá ser produzida em 
policarbonato  com  revestimento 
metalizado  dourado  composto  de 
multiplas  camadas  aplicadas  na  lente 
para  altas  temperaturas.  Deverá  ser 
resistente  a  respingos  de  líquidos,  ser 
anti embaçante e possuir tratamento anti 
riscos.  Quando em uso sem peça facial 
o visor abaixado deverá cobrir totalmente 
a  face  do  usuário,  incluindo  a  região 
abaixo  do  queixo  minimizando  a 
exposição  da referida  parte  durante  as 
operações  de  combate  a  incêndio.  O 
comprimento  mínimo  da  lente  externa 
deverá ser de 20 centímetros contados a 
partir da borda externa do casco, em sua 
área  frontal  central.   Quando  em  uso 
com  peça  facial  do  EPR  o  capacete 
deverá  permitir  que  o  visor  seja 
abaixado, protegendo assim o campo de 
visão  do  usuário.  Deverá  possuir  um 
sistema de trava superior e inferior para 
evitar  a  abertura  ou  fechamento 
acidentais.  Deverá  possuir  qualidade 
óptica  que  evite  distorções.  A  lente 
externa deverá atender aos requisitos da 
norma  EN  14458:2004.   Deverão  ser 
apresentados  documentos  que 
comprovem que a lente externa atende 
aos requisitos da norma EN 14458:2004.
Lente interna A lente interna deverá ser 
cristalina,  incolor,  produzida  em 
policarbonato, com espessura mínima de 
1,0  milímetro  e  qualidade  óptica  que 
evite  distorções.  Deverá  possuir 
tratamento anti-risco.  Deverá possuir o 
formato  de  óculos,  permitindo  a 
acomodação do nariz e ajustando-se ao 
contorno  do  rosto  oferecendo  proteção 
contra  partículas  volantes.  Deverá 
possuir em ambas extremidades pontos 
de  apoio  integrados  à  lente  que 
permitam  que  ela  seja  abaixada  ou 
levantada manualmente ou pelo sistema 
de alavanca externa.  Deverá permitir  o 
uso  simultâneo  com  a  viseira  externa. 
Deverá dispor de ajuste que permita ao 
usuário à utilização conjunta com óculos 
graduado A lente  quando não utilizada, 
deverá  permitir  a  sua  acomodação  no 
interior  do  capacete  em  sua  área 
superior-frontal.  A lente  interna  deverá 
atender  aos  requisitos  da  norma  EN 
14458:2004,  gravados  em  caracteres 
indeléveis.  Deverão  ser  apresentados 
documentos que comprovem que a lente 
externa atende aos requisitos da norma 
EN 14458:2004.
Protetor  de  nuca  O  protetor  de  nuca 
deverá  oferecer  proteção  integral  da 
nuca  do  usuário.  Deverá  ser  fixado ao 
casco  por  meio  de  pinos  travantes 
produzidos  em  plástico  de  engenharia. 
Deverá  ser  fabricado  em material  anti-
chama aluminizado Peso 8.1 O peso do 
capacete sem acessórios deverá ser no 
máximo  entre  1.650  gramas  com  uma 
tolerância de + 10 gramas
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Marca:

                 -------------------------, -- de ---------------- de 2018.               
 

________________________________
Assinatura e carimbo da empresa
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ANEXO IV

Ao Pregoeiro

DECLARAÇÃO

Tendo  examinado  o  Edital,  nós  abaixo-assinados,  declaramos,  sob  as  penas  da  Lei,  junto  ao 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tramandaí, que somos beneficiários da Lei Complementar nº 123/2006 
e suas alterações, para participação no Pregão de nº 188/2018.

(      ) ME – Micro empresa
(      ) EPP – Empresa de Pequeno Porte
(      ) MEI – Micro Empreendedor Individual
(      ) Cooperativa que se enquadre na receita de ME ou EPP
(      ) Agricultor rural pessoa física ou Agricultor familiar conceituado na Lei nº 11.326/2006

         --------------------------, -- de -- de 2018.

                                                          ________________________________
                                                             Assinatura e carimbo da empresa

________________________________
Assinatura e CRC do profissional 
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Ao Pregoeiro

ANEXO V

DECL ARAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a 
modalidade de  Pregão Presencial nº 188/2018  que, em cumprimento ao inciso XXXIII,  do artigo 7º da 
Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, não possuímos em nosso quadro 
funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores  
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 
anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

                                                       --------------------------, -- de -- de 2018.

                                                        ________________________________
                                                              Assinatura e carimbo da empresa
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ANEXO VI

Ao Pregoeiro

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, sob as penas da Lei, na qualidade de licitante do procedimento 
licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial nº 188/2018 que, em cumprimento ao disposto no Art. 87, 
IV da Lei 8.666/93, não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

--------------------------, -- de -- de 2018.

Assinatura e carimbo da empresa
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ANEXO VII

Ao Pregoeiro

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, sob as penas da Lei, na qualidade de licitante do procedimento 
licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial nº 188/2018 que, em cumprimento ao disposto no Art. 9 
da Lei 8.666/93, não somos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

--------------------------, -- de -- de 2018.

Assinatura e carimbo da empresa
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ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL N° 188/2018

MINUTA DE CONTRATO Nº             /2018

"CONTRATO  QUE  FAZEM  DE  UM 
LADO O MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ E 
DE OUTRO A EMPRESA ''

O MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ, pessoa jurídica de direito 
público interno, criado pela Lei nº. 5.037, inscrito no CNPJ sob o nº  88771001/0001-80, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA, com poderes que 
lhe   são   conferidos  pelo  art.  106  da  Lei  Orgânica  do  Município,   doravante  denominado 
simplesmente  CONTRATANTE  e a empresa 

,doravante denominada simplesmente CONTRATADA.
Declaram  por este instrumento e na melhor forma de direito, 

ter justo e acertado  entre si o  presente  contrato  de aquisição de materiais,  mediante as cláusulas e  
condições  a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto
 
O objeto do presente contrato corporifica-se na aquisição  de equipamentos de proteção individual  
(EPIs)  e  uniformes,  para  uso  em  serviço  no  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  conforme 
especificações/considerações abaixo e descrição na Cláusula Terceira deste contrato.

-Especificações/Considerações:
1 – A empresa vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13 e 14 constantes no Anexo III 
deste Edital, deverá apresentar amostras de todos os tamanhos disponíveis de cada equipamento, em 
até 10 (dez) dias após a sessão licitatória que a declarar vencedora, junto à sede do 9º Batalhão de  
Bombeiro Militar de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos, nº 1218, Bairro Tiroleza, no horário  
compreendido entre  13h e  19h,  de  segunda a  sexta-feira,  em dias  úteis,  ficando responsável  pelo 
recebimento o Comandante 1º Sgt Elísio Oliveira Lucrécio.

2 - Juntamente com a amostra, a vencedora do item nº 05 do Anexo III (bota tática) deverá apresentar:

2.1-   Laudos técnicos originais, ou cópia autenticada (IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas – 
Instituto Brasileiro de Tecnologia do Calçado, ou outros laboratórios aptos para a realização destes 
testes), que o produto deve atender parâmetros mínimos de aprovação de todos os itens exigidos das 
normas ABNT, NBR 14834, 14835, 14836, 14837, 14838, 14839 E 14840.

2.2 - Laudos técnicos originais , ou cópia autenticada (IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas,  
IBTEC – Instituto Brasileiro de Tecnologia do Calçado, ou outros laboratórios aptos para realização 
destes testes) para execução dos testes especificados na Especificação Técnica. 

2.3 - Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos 
Ambientais: Cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no anexo II da Instituição 
Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/20019.

I - Somente será  admitido a oferta de produtos cujo o fabricante seja  regularmente  registrado no  
Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  ou  Utilizadores  de  Recursos 
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Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

2.4 – Certificado de garantia ou carta assinada pelo fabricante do produto, com firma reconhecida,  
conferindo a garantia do produto licitado contra defeitos de fabricação por no mínimo 12 meses. Esta 
garantia inclui  defeitos de costura, colagem e vulcanização que deverão ser refeitos sem qualquer 
ônus.

3 -  Juntamente com a amostra, a vencedora do item nº 06 do anexo III (bota de combate) deverá  
apresentar: 

3.1 - 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, 03 – Sobrebiqueira, 6 – Biqueira, 8 – Forro, 9 – Palmilha de Montagem, 10 – Palmilha de  
Conforto, 11 – Solado.

3.2 - Certificado de Aprovação (C.A.) do Ministério do Trabalho e Emprego de que o calçado seja do  
tipo BOTA PARA USO NO COMBATE A INCÊNDIO.

3.3 - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos  
Ambientais, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo II da Instituição  
Normativa Ibama nº 31, de 03/12/2009.

I - Só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrato 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.

3.4 - Certificado de garantia ou carta assinada pelo fabricante do produto, com firma reconhecida,  
conferindo a garantia do produto licitado contra defeitos de fabricação por no mínimo 12 meses. Esta 
garantia inclui  defeitos de costura, colagem e vulcanização que deverão ser refeitos sem qualquer 
ônus.

3.5  – Deve  ser  entregue  em  embalagem  individual,  caixa  de  papelão  acabamento  de  primeira 
qualidade, com alça para transporte , indicação externa da referência, numeração correspondente ao  
modelo embalado,  nome e  logomarca do fabricante  e indicação da página (site)  do fabricante  na 
internet.

3.6 - A bota deve possuir na parte lateral, um brasão do CBMRS  em material emborrachado, sendo 
fundido na cor preta e pictografia em alta na cor cinza médio, sendo que o brasão deve estar inserido  
na bota de tal forma que somente pode ser removido danificando estruturalmente o produto.

4 - Juntamente com a amostra, a vencedora do item nº 10 do Anexo III (Balanclava) deverá apresentar:

4.1 -  Certificação EN13911, CA 15.307

5 - Juntamente com a amostra, a vencedora do item 13 do Anexo III (Conjunto de combate)

5.1 - Certificado emitido por laboratório independente, de que o conjunto casaco e calça é certificado 
nas normas EN 469:2005+A1:2006 (Anexo B) com desempenho Xf2, Xr2, Y2,Z2, assim como as 
propriedades eletrostáticas conforme EN 1149-5

5.2 - Certificado de inspeção positivo de um órgão acreditado sobre a legibilidade das etiquetas após 
30 ciclos de lavagem a 60°C, conforme a EN ISO 6330.

5.3 - Certificado CE Marketing

5.4 - Tradução juramentada dos documentos em língua estrangeira

6 - Juntamente com a amostra, a vencedora do item nº 14 do Anexo III (Capacete) deverá apresentar:

6.1 - Documentos que comprovem que o casco atende aos requisitos da norma EN 443:2008 tipo B.
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6.2 - Documentos que comprovem que a lente externa atende aos requisitos da norma EN 14458:2004.

6.3 - Documentos que comprovem que a lente externa atende aos requisitos da norma EN 14458:2004.

7 - A empresa que apresentar amostra, e a mesma não atenda as especificações técnicas exigidas, será 
desclassificada.

8 - A adjudicação do item ficará condicionada à aprovação da amostra pela equipe técnica, que emitirá  
um laudo técnico em até 10 (dez) dias após a apresentação da amostra.

9 – Após a emissão do laudo pela equipe técnca, as amostras serão devolvidas.

Parágrafo  1°: Ficará  responsável  pela  fiscalização  do  contrato  a 
servidora  Luciana  Petró  e,  responsável  pelo  recebimento  dos 
materiais, 1º Sgt QPBM Elísio Oliveira Lucréscio, conforme Portaria 
nº /2018, datada de .

Parágrafo 2°: A entrega deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias 
após a emissão do empenho, na Av. Fenandes Bastos, 1218 – Tiroleza, 
no horário compreendido entre 08h e 11h30min e das 13h30min às 
18h, de segunda a sexta-feira, livre das despesa e frete.

Parágrafo  2°: Faz  parte  integrante  deste  contrato  o  Processo  de 
Licitação nº       /2018, na modalidade Pregão Presencial.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Fundamento Legal

O  presente  contrato tem origem  em  licitação,  na modalidade  de  
Pregão e se fundamenta na  Lei  Federal  nº.  10.520/02 e no Decreto Municipal nº 2.740/2004, com 
aplicação  subsidiária  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,   com  suas  alterações  posteriores.  -  Processo  
Administrativo nº 16181/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Preço e Forma de Pagamento

O  CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA os  valores  abaixo 
discriminados:

Item Descrição do Produto Qtde/Un Destinado a 
Partic. de: Valor Un

1 Abrigo para bombeiros composto de jaqueta de cor 
azul  marinho  e  manga  e  recorte  frontal  na  cor 
vermelha, os quais possuem listras brancas de um 
centímetro de largura de acordo com a graduação, 
duas listras para oficias, uma listra para sargento e 
sem listras  para  praças  no  punho  há  uma  ribana 
vermelha de cinco centímetros de altura dupla há 
também, um bolso lateral com catorze centímetros 
de  abertura,  com  pesponto  a  frente  possui  um 
bordado do brasão oficial dos bombeiros e as costas 
possui  um  bordado  escrito  cbmrs  de  dezessete 
centímetros de comprimento e três e meio de altura 
em vermelho e, logo abaixo: está bordado corpo de 
bombeiros  militar,  também  de  dezessete 
centímetros de comprimento, porém um de altura, a 
jaqueta é fechada com zíper de nylon dentado de 
cinco milímetros de largura e pespontada nas cavas, 
recortes gola e zíper na cintura há uma ribana azul 
marinho de cinco  centímetros  de  altura,  calça  de 

33 
unidades

Beneficiárias 

da LC 

123/2006
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cor  azul  marinho  com  listra  lateral  vertical 
vermelha de oito centímetros de largura com listras 
brancas de um centímetro de largura de acordo com 
a  graduação,  duas  listras  para  oficiais,  uma  lista 
para sargentos  e  sem listras  para praças  a  peça é 
toda costurada com pesponto de cinco milímetros 
de largura inclusive nos ganchos possui um bolso 
em cada lateral com catorze centímetros de abertura 
também com pesponto,  já  o bolso traseiro é com 
pesponto  duplo  e  com  velcro  para  fechar  na 
bocadas  pernas  da  calça  há  zípers  vermelhos  de 
vinte  e  cinco  centímetros  de  altura  a  cintura  é 
pespontada  com  três  costuras  e  nela  há 
internamente um elático de quatro centímetros de 
largura com cordão interno, o qual se tem acesso 
através de uma abertura de casinha na boca da calça 
há  uma  bainha  de  vinte  e  cinco  milímetros  com 
pesponto.
Marca:

2

Calção  bombeiros  de  educação  física  cor  azul 
marinho  com  listras  lateral  vertical  vermelha  de 
oito centímetros de largura, com listras brancas de 
um  centímetros  de  largura  de  acordo  com  a 
graduação, duas listras para oficiais, uma lista para 
sargento  e  sem  listras  para  praças  corte 
arredondado  na  boca  das  pernas  facilitando  o 
movimento  a  cintura  é  pespontada  com  três 
costuras  e  nela  há  internamente,  um elástico  de 
quatro centímetros de largura com cordão interno o 
qual  se  tem  acesso  através  de  uma  abertura  de 
casinha  no  lado  esquerdo superior  tem um bolso 
com fechamento com zíper nylon 3mm e de 10 cm 
de comprimento sunga azul marinho interna 100% 
poliamida  em elástico  de  1  cm nas  pernas  forro 
próprio tecido de reforço na virilha. Uniforme para 
corpo de  bombeiros  - solicitação:  201740157 pa: 
16181/2018  368 12.144,00.
Marca:

33 
unidades

Beneficiárias 

da LC 

123/2006

03 Jaqueta  reversível  modelo  parka  para  o corpo de 
bombeiros.  Jaqueta  reversível  modelo  parka  com 
capuz destacavel confeccionada em tecido seicheles 
impermeável com 2 camadas de resina sintética um 
lado da jaqueta onde vai o capuz destacável na cor 
azul marinho noite e do outro lado a cor é amarelo 
limão, entre os dois lados do seicheles é colocado 
uma  manta  acrílica  de  gramatura  80  com 
aproximadamente 3 cm de espessura, o lado azul é 
composto de 02 bolsos embutidos na altura do peito 
direito  e  esquerdo  com fechamento  por  ziper  de 
15cm  coberto  na  altura  da  cintura,  dois  bolsos 
embutidos  na  vertical  com  abertura  de  17  cm 
fechados  por  zíper  tampados  por  lapela  invertida 
nos punhos, o ajuste da largura é feito por tira de 
2cm de largura e velcro no lado azul marinho uma 
tira de proteção do zíper de 5cm frontal que vai em 
toda a extensão do mesmo e fechado por botões de 
pressão  nos  braços  a  3  cm  do  ombro  no  lado 

33 
unidades

Beneficiárias 

da LC 

123/2006
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direito,  será  serigrafado  a  bandeira  do  rs  nas 
medidas de 7 cm de largura por 5 cm de altura no 
braço  esquerdo  na  mesma  altura  do  ombro 
serigrafado do brasão dos bombeiros com 7,5cm de 
circunferência no lado amarelo nos braços a 3 cm 
do  ombro  do  lado  direito,  será  serigrafado  a 
bandeira do rs nas medidas de 7 cm de largura por 5 
cm de altura no braço esquerdo na mesma altura do 
ombro serigrafia do brasão dos bombeiros com 7,5 
cm de circunferência  nas  costas  serigrafia  na cor 
prata  medindo  25  cm de  largura  por  7,5  cm de 
altura  as  palavras  cbmrs  e  baixo  corpo  de 
bombeiros militar na altura do peito esquerdo, um 
bolso  embutido  com  fechamento  por  zíper  para 
guardar  o  capuz  na  altura  da  cintura  dois  bolsos 
embutidos  na  vertical  com  abertura  de  17  cm 
fechados  por  zíper  tampados  por  lapela  invertida 
refletivo de 5 cm de largura  coberto por  plástico 
transparente  cristal  e  acabamento  por  debrum 
marinho de 0,5 cm de cada lado costurado em toda 
a circunferência da cintura e na altura dos punhos 
no lado externo nos punhos o ajuste de largura é 
feito por tira de 2 cm de largura e velcro, conforme 
arte dos bombeiros disponibilizada junto ao edital
Marca:

04

Camiseta bombeiros manga curta confeccionada na 
cor  vermelha em poliviscose 65% poliéster e 35% 
viscose de primeira qualidade, anti-pilling de corte 
reto, gola olímpica com ribana de no mínimo 2 cm 
de largura, no peito lado esquerdo em serigrafia o 
brasão de armas do corpo de bombeiros militar do 
estado do rio grande do sul. Nas costas centralizado 
em amarelo a descrição cbmrs e abaixo corpo de 
bombeiros militar
Marca:

66 
unidades

Beneficiárias 

da LC 

123/2006

05 Bota  tática  confeccionada  em  couro  nobuck 
hidrofugado,  sem marcas  isenta  de  cortes,  furos, 
cicatrizes,  bem como sinais  de parasitas,  ou seja, 
carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por 
riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc. Com 
espessura  entre  1,8  e  2,0  milímetros,  cano  em 
tecido tipo cordura  ou similar,  colarinho e  língua 
em napa  vestuário  com espessura  ente  0,8  e  1,1 
mm,  passadores,  ganchos  e  travadores  em 
polímero  /nylon fixados através  de rebites,  sendo 
linha de dois ganchos articulados fixados na parte 
superior do cano, linha de cinco passadores fixados 
nas  gáspeas  e  linha  de  um travador  com dentes 
internos fixados na área de articulação de cada pé; 
forração  confeccionada  em  tecido 
poliamida/poliéster,  construído  em  sistema  de 
bootie  (botinha)  com  membrana  poliéster  não 
poroso, elástico, com tratamento hidrofilico, 100% 
impermeável  e  respirável  devendo  possuir 
permeabilidade  ao  vapor  de água,  selado por  fita 
micro porosa imperméavel, termo selada específica 
para  selagem de  membranas  respiráveis,  biqueira 
confeccionada  em  material  termoplástico  de  alta 
resistência,  sobre-biqueira  em  borracha  1,5  mm 

33 pares Beneficiárias 

da LC 

123/2006
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fixada  através  de  vulcanização  envolvendo  todo 
calçado (bicos, laterais e traseira); solado composto 
em  biocomponente  sendo  primeira  camada  de 
contato ao piso em borracha ultragrip para melhor 
aderência e desempenho, plataforma de tecnologia 
estabilizadora  do  caminhar  e  canais  para  fluxo 
contínuo de água,  segunda  camada em entressola 
em eva termo-conformado para maior absorção de 
impacto  distribuição  do  peso,  leveza,  isolamento 
térmico,  palmilha de  montagem da plataforma ao 
cabedal  em  material  sintético  resinado  de  alta 
resistência, com 2,5 mm de espessura e que não tem 
suas características afetadas pela umidade; planilha 
de  conforto  moldada  em etileno-acetato  de  vinil 
(eva)  revestida  com  tecido  de  poliéster,  com 
componentes bactericidas, fungicidas e de redução 
de odores.
Marca:

06 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 
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 

20 pares Beneficiárias 

da LC 

123/2006
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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.
Marca:

07

Equipamento de proteção respiratória, respirador de 
adução  de  ar  tipo  máscara  autônoma  de  ar 
comprimido c/circuito aberto de demanda c/pressão 
positiva. Contém: 1 peça facial inteira, 1 válvula de 
demanda,  1  mangueira  de  média  pressão,  1 
dispositivo  de  redução  de  pressão,  1  manômetro 
com alarme, 1 sistema de arreios e 1 cilindro. Peça 
facial em borracha e possui na parte central inferior 
sistema  de  bocal  em  cuja  parte  traseira  há  o 
diagrama de voz e se encaixa 1 mascarilha com 2 
válvulas  de  inalação  na  parte  superior.  Na  parte 
inferior  do  sistema  há  1  válvula  de  exalação 
p/pressão positiva. A peça possui visor transparente 
fixado por aro plástico. As bordas do aro possuem 6 
pontos  de  fixação,  sendo  em  4  desses  pontos 
prende-se 1 tirante c/ 1 touca que possui 1 sistema 
de presilhas metálicas p/ajuste rápido. Nos outros 2
Pontos,  da  parte  inferior  da  borda,  há  1  tira  de 
nuca/descanso. A parte superior do sist.  Do bocal 
possui  sist.de  encaixe  tipo  Baioneta,  onde  é 
conectada  1  válvula  de  demanda  que  possui,  na 
parte dianteira, 1 botão p/ acionamento em caso de 
necessidade  e/ou  travamento  da  saída  do  ar  e  na 
lateral há outro botão p/liberação do ar. A válvula 
possui  também 1 saída lateral  c/conexão metálica 
p/fixação de 1 das extremidades. Da mangueira de 
média  pressão.  A  outra  extrem.  Da  mangueira 
possui  sist.  De  bico  tipo  engate  rápido  que  é 
conectado  a  outra  mangueira  de  média  pressão, 
fixada a uma das saídas do redutor de pressão. O 
redutor  de pressão possui  2  saídas  e é  preso a  1 
suporte anatômico em plástico resistente a chamas 
denominado arreio. Em uma das saídas do redutor 
fixa-se  1  das  extrem.  de  1  mangueira  de  média 
pressão.  Na  outra  extrem.  há  1  manômetro 
indicador  de  pressão  c/escala  fluorescente  e 
dispositivo  de  Alarme  sonoro.  O  suporte  possui 
sistema de fitas ajustáveis p/fixação do cilindro c/ar 
respirável e possui, na parte inferior sist. almofadas 
c/cinto,  preso  ao  suporte  c/fivelas  plásticas  de 
ajuste rápido. O cinto possui 1 fivela metálica de 
ajuste rápido
Marca:

4 
unidades

Beneficiárias 

da LC 

123/2006

08 Capacete classe a tipo iii feito em polipropileno: o 
casco  externo  apresenta  um sistema  para  uso  de 
lanternas com quatro pontos de encaixe, capazes de 
aceitar  qualquer  modelo  de  lanterna  para  uso  na 
cabeça do mercado. O casaco externo apresenta um 
sistema  de  ventilação  com  dez  saídas  de  ar, 
garantindo  máxima  ventilação  e  conforto  ao 
usuário. O sistema de ventilação apresenta grades 

20 
unidades

Beneficiárias 

da LC 

123/2006
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anti-intrusão  feitas  em  alumínio,  impedindo  que 
entre pedras e detritos no capacete. O casco externo 
apresenta  pontos  de  fixação  para  o  visor  e 
adaptadores  de  protetores  auriculares,  o  capacete 
possui protetores para estes pontos, garantindo sua 
proteção  quando  não  estiver  em  uso,  o  casaco 
externo cumpre os requisitos da EN12492. O casco 
interno do capacete é feito em Poliestireno de alta 
densidade,  garantindo maior  absorção de choques 
mecânicos.  O  casco  interno  possui  dutos  para 
reciclagem e circulação de ar entre o casco interno 
e  a  cabeça  do  usuário  existe  um  estofamento 
interno constituído por três partes: frontal, central e 
traseira. O estofamento interno é total removível e 
capaz de ser lavado em máquinas. O estofamento 
interno  é  feito  de  um  tecido  anti-transpirante 
tratado em polygiene, inibindo permanentemente o 
crescimento  de  bactérias  causadoras  de  odor, 
proporcionando  maior  sensação  de  frescor, 
eliminação de odores, integridade e preservação do 
material  e  redução  da  frequência  de  lavagem.  A 
queixeira do capacete apresenta no mínimo quatro 
pontos de fixação, todos os pontos são fixados ao 
casco  sem  rebites  metálicos.  A queixaria  possui 
travamento e abertura rápidos com um sistema de 
liberação de segurança em conformidade com a en 
12492. A queixeira possui dois reguladores laterais 
feitos em polietileno macio, garantindo conforto ao 
usuário e controlando o comprimento das tiras em 
um dos reguladores laterais está presente um anel 
para possibilitar ao usuário segurar seu capacete no 
cinto. O capacete é de tamanho universal, podendo 
alcançar no mínimo 51 cm até 62cm no máximo. O 
sistema de ajuste do capacete é localizado na parte 
traseira do capacete e é capaz de ser utilizado até 
com luca . O sistema de ajuste do capacete é capaz 
de realizar movimentação vertical, sendo vapaz de 
se adaptar aos mais variados formatos de cabeça. O 
peso total do capacete sem acessórios é de 420g
Marca:

9

Lanterna  de  cabeça,  tipo  mineiro,  com 3  leds,  4 
funções de luz, alcance de até 55m, 90 lumens e até 
20 horas de autonomia. Resistência a água (ipx-4) 
ajuste  incorporado,  peso  de  apenas  40g. 
Alimentação com 3 pilhas tipo aaa (não inclusas). 
Pode  ser  usada  em capacetes  ou  diretamente  na 
cabeça. Também funciona como lanterna de mão ou 
fixada em superfície com fitas auto-adesivas
Marca:

20 
unidades

Beneficiárias 

da LC 

123/2006

10 Balaclava  camada  simples  abertura  facial 
confeccionada em malha de fibra aramida, reforço 
do  próprio  material  costurado.  Bainha  na  parte 
inferior.  Gramatura  300  g/m².  Certificação 
EN13911. 
CA 15.307
Aplicações ideais 
Combate a incêndio estrutural 

20 
unidades

Beneficiárias 

da LC 

123/2006
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Resistente  a  temperaturas  de  até  250  °c  de 
aproximação 
Marca:

11

Adaptador  metálico  para  lanterna,  para  uso  da 
lanterna  dualie  3aa  e  propolymer  4aa  led  em 
capacete.
Marca:

20 
unidades

Beneficiárias 

da LC 

123/2006

12

Óculos de segurança ampla visão. Com ventilação 
indireta, lentes em policarbonato. O ajuste a face do 
usuário é feito através de elástico. O visor possui a 
um  tratamento  anti-embaçante  para  prevenir  o 
embaçamento.  Permite  sobreposição  de  óculos. 
Pode  ser  aplicado  nos  mercados  de  construção 
civil,  indústrias  químicas  e  petroquimicas, 
mineração  e  indústria  em  geral,  onde  haja  a 
necessidade de proteger os olhos contra impactos, 
risco  de  respingos  e  poeiras.  Deve  ser  utilizado 
mediante o conhecimento e aprovação das áreas de 
higiene,  segurança  e  medicina  do  trabalho  ou 
responsável pela empresa. Por se tratar de um epi é 
de uso pessoal e instransferível. Peso aproximado 
120g composição policarbonato e PVC
Marca:

20 
unidades

Beneficiárias 

da LC 

123/2006

13 Vestimenta  de  combate  a  incêndio  conjunto  de 
proteção  para  combate  a  incêndio  estrutural 
composto por calça e casaco. Camada externa “rip 
stop” na cor preta composta por 59% para-aramida 
+ 40% meta-aramida +1% de anti-estático, barreira 
de vapor composta por ptfe dublado com feltro de 
aramida e aramida filamentada, forro para conforto 
à  pele  composto  por  51%  meta-aramida  +  49% 
viscose fr. Gramatura 565 g/m². Confeccionado de 
acordo  com  a  norma  en  469  certificado  e 
classificado nos parâmetros de nível 2 para todos os 
requisitos.  Com  ce  marking.  Casaco  com 
fechamento  frontal  duplo:  zíper  com  sistema  de 
emergência coberto por aba de tempestade fechada 
com argola e gancho. Gola alta com aba ajustada 
com velcro para cobertura do pescoço do usuário. 
Dois  bolsos  externos  chapados  com  aba  de 
fechamento e sistema para drenagem de líquido na 
parte  frontal  inferior.  Um bolso  interno  do  lado 
esquerdo para rádio. Um bolso interno na altura do 
peito  entre  a  camada  externa  e  a  barreira  de 
umidade  para  colocação  de  celular.  Punhos  em 
malha de aramida e sistema de contenção de líquido 
nos  punhos  em  ptfe  “poço  d’água”,  com 
fechamento por tira do mesmo material da camada 
externa. Forro fixo com abertura na barra através de 
zíper  para  inspeção  das  camadas  internas.  Bolso 
sanfonado  com  drenagem  de  líquido  no  lado 
esquerdo na altura do peito com aba de fechamento 
para fixação de radio ht.  Dispositivo para fixação 
lanterna  no  peito  lado  direito  tipo  envelope 
sanfonado  com  tampa.  Fita  retrorefletiva  e 
fluorescente  50  mm  (amarelo-prata-amarelo)  nas 
mangas,  tórax  e  pélvis.  Com reforço  de  aramida 

20 
unidades

Todas 

empresas
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siliconada  anti  chamas  nos  ombros  e  cotovelos 
coberto por tecido rip stop na mesma composição 
da  camada  externa.  Prolongamento  das  axilas  e 
sanfona nas costas para não restringir mobilidade. 
Com  dispositivo  de  resgate  por  arrasto  (drd) 
confeccionado  em  aramida  localizado  entre  a 
camada  externa  e  o  forro  formando  uma  alça 
embaixo dos braços, com saída nas costas (região 
da  nuca)  protegida  por  lapela  e  velcro.  Costuras 
com linha de aramida.  Identificação do Corpo de 
Bombeiros  Militar  do  Rio  Grande  do  Sul  em 
material retrorefletivo estampado a quente na parte 
superior  das  costas.  Nome  do  combatente 
estampando  em  tarja  removível  centralizada  na 
parte traseira abaixo da cintura. Bandeira do estado 
do Rio Grande do Sul bordado no braço direito e 
Brasão dos Bombeiros Militares do Rio Grande do 
Sul  aplicado no braço esquerdo,  ambos acima da 
faixaCalça  com suspensório  50  mm modelo  “H” 
com  proteção  de  ombros  em  PU,  regulagem  no 
peito  tipo  paraquedista  e  fixação  na  calça  com 
engate  rápido.  Braguilha  com  fechamento  duplo 
(zíper/lapela  de  argola  e  gancho).  Regulagem 
externa de cintura nas laterais. Reforço de aramida 
nos  joelhos  e  na  região  interna  da  bainha 
(calcanhar)  para  reduzir  o  desgaste  por  abrasão, 
coberto por tecido rip stop na mesma composição 
da  camada  externa.  Bolsos  laterais  externos 
sanfonados  com  drenagem  de  líquido.  Faixas 
refletivas 50 mm ao redor das penas posicionadas 
abaixo  do  joelho.  Pala  traseira  em  formato  de 
trapézio  reforçada  com duas  camadas  de  espuma 
para  melhor  conforto  ao  contato  com  EPRA. 
Costuras com linha de aramida
Marca:

14 CAPACETE
Esta especificação estabelece as condições mínimas 
exigíveis  para  o fornecimento  de  capacete  contra 
incêndios para o uso em operações de combate a 
incêndios.  O  capacete  deverá  oferecer  proteção 
integral  do crânio e da face contra chamas,  calor 
radiante,  impactos,  partículas  volantes,  respingos 
de  líquidos  aquecidos,  respingos  de  produtos 
químicos e eletricidade. O capacete deverá possuir 
uma estrutura mínima composta de casco externo e 
interno,  viseira interna e externa,  proteção para a 
nuca  e  acessórios,  todos  visando  à  proteção  do 
combatente  ao  fogo  e  em conformidade  com as 
informações  da  especificação  técnica  a  seguir.  O 
capacete  deve  ter  dois  tamanhos  para  atender  as 
variadas medidas antropométricas dos usuários. O 
capacete de tamanho médio deve atender as pessoas 
com a circunferência craniana de 52 cm a 62 cm e o 
tamanho  grande  deve  atender  as  pessoas  com  a 
circunferência craniana de 57 cm a 65 cm. 
Casco  (estrutura  externa)  O  casco  deverá  ser 
totalmente injetado em material termoplástico para 
altas  temperaturas  sendo  auto-extinguível,  não 
podendo conter em sua composição fibras naturais 

20 
unidades

Beneficiárias 

da LC 

123/2006
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ou  sintéticas  aglomeradas  por  meio  de  resinas, 
prejudiciais à dissipação da energia de impactos e 
que transfere o excesso de energia para a cabeça e a 
coluna cervival do usuário. Também não pode ser 
condutor  de  eletricidade,  ter  alta  resistência  a 
agentes químicos, à abrasão e impactos mecânicos. 
A superfície do casco não deverá possuir saliência 
externa  que  dificulte  o  escoamento de um objeto 
proveniente  de  queda  por  sua  superfície  e  que 
aumente  assim  a  concentração  de  energia  nesse 
ponto. O casco deverá oferecer resistência química, 
isolamento  térmico,  ótima  absorção  a  impactos  e 
possuir  desenho ergonômico que não atrapalhe os 
movimentos da cabeça do usuário, permitindo total 
compatibilidade  com  a  peça  facial  do  EPR  de 
qualquer  fabricante  (equipamento  de  proteção 
respiratória  -  máscara  autônoma).  Sua  estrutura 
externa  deverá  possuir  uma  crista  longitudinal 
(quebra  telha)  na  parte  superior  do  casco  para 
proteger  o  usuário  contra  impactos  ou  queda  de 
materiais.  O  casco  deverá  permitir  o  uso  de 
dispositivos  de  fixação  externa  que  sejam 
compatíveis com peças faciais de EPR de qualquer 
fabricante.  Os  pontos  de  fixação  deverão  ser 
localizados em ambas as laterais.  O casco deverá 
atender aos requisitos da norma EN 443:2008 tipo 
B (casco de cobertura total). Deverá possuir fixado 
ao casco um adaptador para lanternas, disposto na 
lateral  direita.   Deverão  ser  apresentados 
documentos  que  comprovem que  o  casco  atende 
aos requisitos da norma EN 443:2008 tipo B.
Casco  (estrutura  interna)  Internamente  deverá 
existir  uma  espuma  rígida  de  poliuretano  que 
cobrirá a parte superior, frontal, posterior e laterais 
parciais  do  crânio,  com o  objetivo  de  proteger  a 
cabeça  do  usuário  contra  impactos  e  contra  o 
aquecimento  decorrente  da  exposição  a  altas 
temperaturas.  A  espuma  rigida  de  poliuretano 
deverá conter reforço em para-aramida em toda a 
parte  superior  do  cranio.   A  disposição  desta 
espuma no interior do casco deverá permitir a sua 
ventilação para que não ocorra o excesso de suor. 
Internamente o casco deverá dispor de um espaço 
em ambas as laterais para a acomodação de fones 
de ouvido e microfones, compatíveis com os rádios
padronizados e utilizados pela Corporação. O casco 
deverá dispor  internamente  de uma proteção para 
os ossos temporais (têmporas), em ambas as laterais 
internas, que deverão ser revestidas em tecido anti-
chama para evitar o contato do casco com os ossos 
temporais  do  usuário.  Suspensão  ejugular 
Internamente  o  casco  deverá  dispor  de  uma 
suspensão  com  ajuste  traseiro  e  dianteiro 
independentes,  assegurando  uma  melhor 
distribuiçao  de  peso  do  capacete  e  reduzindo  a 
fadiga  no  pescoço  do  usuário.  Esta  suspensão 
deverá ser fixada a estrutura do capacete por meio 
de 04 (quatro) pontos e possuir carneira revestida 
em tecido antichama para melhor se acomodar ao 
redor do perímetro cefálico.
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A catraca de ajuste deverá estar localizada na parte 
traseira  do  capacete,  fixada  na  suspensão  e 
integralmente exposta, permitindo ao usuário que a 
gire sem restrições, promovendo um ajuste fácil e 
rápido  mesmo  com  luvas.  A jugular  deverá  ser 
fixada  em  03  (três)  pontos  distintos:  02  (dois) 
pontos laterais
junto às têmporas e 01 (um) ponto posterior, todos 
fixados na estrutura interna do capacete. Deverá ser 
ajustável  e  possuir  fecho  com  fivela  de  engate 
rápido  que  permita  uma  rápida  abertura  e 
fechamento,  se  necessário.  Visando  facilitar  a 
identificação  e  otimizar  tempos  de  montagem  e 
manutenção,  as  partes  ajustáveis  poderão  se 
apresentar em cores diferenciadas das demais.  O 
casco  deverá  conter  espaços  demarcados  para 
inserção de fitas refletivas na parte traseira. Lente 
externa
A  lente  externa  deverá  ser  produzida  em 
policarbonato  com  revestimento  metalizado 
dourado composto de multiplas camadas aplicadas 
na  lente  para  altas  temperaturas.  Deverá  ser 
resistente  a  respingos  de  líquidos,  ser  anti 
embaçante  e  possuir  tratamento  anti  riscos. 
Quando em uso sem peça facial  o visor abaixado 
deverá  cobrir  totalmente  a  face  do  usuário, 
incluindo a região abaixo do queixo minimizando a 
exposição da referida parte durante as operações de 
combate  a  incêndio.  O  comprimento  mínimo  da 
lente externa deverá ser de 20 centímetros contados 
a  partir  da  borda  externa  do  casco,  em sua  área 
frontal central.  Quando em uso com peça facial do 
EPR o  capacete  deverá  permitir  que  o  visor  seja 
abaixado,  protegendo assim o campo de visão do 
usuário.  Deverá  possuir  um  sistema  de  trava 
superior  e  inferior  para  evitar  a  abertura  ou 
fechamento  acidentais.  Deverá  possuir  qualidade 
óptica que evite distorções. A lente externa deverá 
atender  aos  requisitos  da  norma  EN 14458:2004. 
Deverão  ser  apresentados  documentos  que 
comprovem  que  a  lente  externa  atende  aos 
requisitos da norma EN 14458:2004.
Lente interna A lente interna deverá ser cristalina, 
incolor, produzida em policarbonato, com espessura 
mínima  de  1,0  milímetro  e  qualidade  óptica  que 
evite  distorções.  Deverá  possuir  tratamento  anti-
risco.   Deverá  possuir  o  formato  de  óculos, 
permitindo a acomodação do nariz e ajustando-se 
ao  contorno  do  rosto  oferecendo  proteção  contra 
partículas  volantes.  Deverá  possuir  em  ambas 
extremidades  pontos  de  apoio  integrados  à  lente 
que permitam que ela seja abaixada ou levantada 
manualmente ou pelo sistema de alavanca externa. 
Deverá  permitir  o  uso  simultâneo  com a  viseira 
externa.  Deverá  dispor  de  ajuste  que  permita  ao 
usuário à utilização conjunta com óculos graduado 
A lente quando não utilizada, deverá permitir a sua 
acomodação no  interior  do  capacete  em sua  área 
superior-frontal. A lente interna deverá atender aos 
requisitos da norma EN 14458:2004, gravados em 
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caracteres  indeléveis.  Deverão  ser  apresentados 
documentos  que  comprovem que  a  lente  externa 
atende aos requisitos da norma EN 14458:2004.
Protetor  de  nuca.  O  protetor  de  nuca  deverá 
oferecer  proteção  integral  da  nuca  do  usuário. 
Deverá  ser  fixado  ao  casco  por  meio  de  pinos 
travantes  produzidos  em  plástico  de  engenharia. 
Deverá  ser  fabricado  em  material  anti-chama 
aluminizado  Peso  8.1  O  peso  do  capacete  sem 
acessórios  deverá  ser  no  máximo  entre  1.650 
gramas com uma tolerância de + 10 gramas
Marca:

VALOR TOTAL: R$

Parágrafo 1º:  O pagamento será efetuado 10 (dez) dias após a 
entrega dos materiais, juntamente com nota fiscal a qual deverá 
estar  devidamente  autorizada  pela  Secretaria  Municipal  da 
Fazenda.

CLÁUSULA QUARTA: Da Manutenção do Equilíbrio Econômico Financeiro

O presente contrato poderá ser  alterado para restabelecer a relação 
que  as  partes  pactuaram  inicialmente  entre  os  encargos  da  Contratada  e  a  retribuição  da  
Administração  para  a  justa  remuneração  dos  produtos,  visando  à  manutenção  do  equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, conforme possibilita o art. 65, II, d), da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA:  Do Prazo 

O prazo do contrato será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
assinatura. 

CLÁUSULA SEXTA: Da Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da 
Dotação Orçamentária :
05 – Secretaria Municipal da Fazenda
050304.122.138.2010  – Manut. do FUNREBOM 
3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo
3.3.90.30.28.00.00 – Material de Proteção e Segurança
3.3.90.30.23.00.00 – Uniformes Tecidos e Aviamentos

CLÁUSULA SÉTIMA: Da Fiscalização

O  CONTRATANTE  exercerá  ampla  fiscalização  nos  materiais 
entregues, o que, em hipótese alguma, eximirá a CONTRATADA da responsabilidade  exclusiva por  
danos causados a terceiros por defeito e/ou alterações nos materiais adquiridos.

CLÁUSULA OITAVA: Das Penalidades
         
- A recusa pela contratada em entregar os objetos contratados acarretará a multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da proposta;

- O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega acarretará a multa de 0,5 (meio por cento) , por  
dia de atraso, limitado  ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato.
- O não cumprimento de obrigação acessória sujeitará a contratada à multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da obrigação.
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- Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520,  de 17/07/2002, a contratada, sem prejuízo das demais  
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedida de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciada do Cadastro do  
Município, nos casos de:
a) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
b) comportamento inidôneo;
c) cometimento de fraude fiscal;
d) fraudar a execução do contrato;
e)  falhar na execução do contrato;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução do contrato;
h) falhar na execução do contrato.

- Na aplicação das penalidades previstas, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da  
falta,  seus  efeitos,  bem  como  os  antecedentes  da  contratada,  podendo  deixar  de  aplicá-las,  se 
admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.

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

b) Nenhum pagamento  será  efetuado,  enquanto  pendente  de  liquidação  qualquer  obrigação 
financeira que for imposta à contratada em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

c)

CLÁUSULA NONA: Da Rescisão  (art.79,da Lei 8.666/93 e alterações da Lei nº. 8.883/94).

1 - Amigável,  por  acordo entre as partes,  reduzida a termo no processo da  licitação,  desde que haja  
conveniência para  a Administração.
2 - Determinada  por  ato unilateral e escrito da Administração, nos  casos  enumerados nos incisos I a  
XII e XVII do  artigo 78.
3 - Judicial, nos termos da  legislação.  

CLÁUSULA DÉCIMA:  Dos Privilégios do Município
        

A CONTRATADA reconhece  que  o  CONTRATANTE compareceu 
nesse negócio como agente de interesse público,  motivo por que  admite   que  quaisquer  dúvidas  na  
interpretação  deste contrato sejam  dirimidas em favor do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Das Condições de Habilitação

A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do 
contrato, todas as condições de habilitação exigidas para a presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Casos Omissos
        

Os  casos  omissos no  presente  instrumento  serão resolvidos de 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93,  arts. 54 e seguintes, com alterações da Lei nº. 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Do Foro

As  partes  contratantes elegem o foro da Comarca  de  Tramandaí, 
para  a composição de qualquer lide  resultante  deste contrato,  renunciando a qualquer outro por  
mais privilegiado  que possa ser.

E,  por  estarem assim acordados  e  contratados,  assinam o  presente 
instrumento em 06 (seis) vias  de igual teor e forma, na presença das testemunhas              signatárias.

Tramandaí, de 2018. 
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LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito  Municipal

  Contratada          

Fiscal do contrato: ___________________________
Luciana Petró

Testemunhas:

.....................

.....................

 

EMR                                              
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