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PROCESSO Nº 108/2021 

RERRATIFICADO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021  

 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E 

 EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

O MUNICÍPIO DE LAGES – PREFEITURA / CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE 

SANTA CATARINA, torna público, para ciência dos interessados, que por intermédio de seu 

Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, realizará licitação na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO. 

 

A presente licitação, cujo tipo é o de MENOR PREÇO POR ITEM, será conduzida pelo(a) 

Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, regida pela Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 

Municipal nº 7.014/03, pelo Decreto 10.024/19, pela Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/18, 

pela Lei Complementar nº 123/06 e Alterações Posteriores e por este Edital e seu(s) anexo(s), com 

aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares. O provedor do sistema 

eletrônico adotado pela PREFEITURA para a realização deste certame é o COMPRASNET – 

www.gov.br/compras 

 

Para participar deste pregão, dever-se-á observar os seguintes critérios: 

 

➢ Todos os horários estabelecidos neste Edital obedecerão, para todos os efeitos, o 

horário de Brasília – DF. 

 

➢ MODO DE DISPUTA: ABERTO 

 

• As PROPOSTAS COMERCIAIS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser 

enviados até as 09:00 horas do dia 05/08/2021, exclusivamente por meio eletrônico, conforme 

subitem 5.1 deste edital. 

 

• A SESSÃO PÚBLICA, se iniciará às 09:00 horas do dia 05/08/2021, no endereço eletrônico 

www.gov.br/compras 

 

• Poderá ser apresentado PEDIDO DE ESCLARECIMENTO e IMPUGNAÇÃO ao Edital 

deste Pregão até as 23:59 horas do dia 30/07/2021, nos termos do Decreto 10.024/19 e 

Diplomas Complementares, por uma das formas a seguir: 

• Em meio físico, dirigida à Secretaria Municipal de Administração, aos cuidados do(a) 

Pregoeiro(a), obrigatoriamente via Setor de Protocolo; 

• Via e-mail: pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br 

 

1.  DO OBJETO: 

1.1 Registro de Preços para a Aquisição de Materiais e Equipamentos Operacionais para o Corpo de 

Bombeiros Militar de Santa Catarina, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I 

– Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital; 

1.2 Os quantitativos do objeto licitado estão classificados com observância dos termos dispostos no 

inciso I, do artigo 48 da LC 123/06 e alterações posteriores, destinados exclusivamente à 

participação de Microempresas e Empresa de Pequeno Porte. 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1 Poderão participar da presente licitação, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

consoante Lei Complementar 123/2006, legalmente constituídas no ramo de atividade do objeto, 

que satisfaçam as condições do presente Edital, com observância ao disposto no subitem 1.2 do 

Edital; 

2.2 Não poderão participar Empresas que estejam sob processo de falência, ou concordata ou em 

regime de recuperação extrajudicial, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas, impedidas ou 

declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública, Direta ou Indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados e dos Municípios, desde 

que o ato tenha sido publicado em imprensa oficial, pelo órgão autor da sanção ou Responsável; 

2.3 Não poderá participar, direta ou indiretamente nesta licitação, servidor ou dirigente da Prefeitura 

do Município de Lages, seja da administração direta ou indireta, bem como os demais 

impedimentos constantes do art.9º, da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

2.4 A participação na presente Licitação, enseja a aceitação plena das condições prescritas neste 

Edital e em seu(s) anexo(s).  

 

3. DO CADASTRO NO SICAF E CREDENCIAMENTO 

3.1 Para participar deste pregão o interessado deverá estar regularmente credenciado no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018. 

3.2 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente 

PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as 

orientações que seguem no link: https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf-digital, até o 

terceiro dia útil a data do recebimento das propostas. 

3.3 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao Portal 

COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão. 

3.4 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 

dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica; 

3.5 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.6 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

3.7 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

3.8 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

3.8.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

3.9 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf-digital
http://www.gov.br/compras
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3.9.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

3.9.1.1 Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

3.9.1.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte. 

3.9.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

3.9.3 Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

3.9.4 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores;  

3.9.5 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

3.9.6 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

3.9.7 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

3.9.8 Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da 

Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.10 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4. DO SISTEMA ELETRÔNICO 

4.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e seus lances; 

4.2 Se o site do Compras Governamentais ficar inacessível por problemas operacionais, com a 

desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será 

suspenso e retomado após comunicação, via e-mail ou sistema, aos participantes; 

4.3 No caso de desconexão apenas do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva, o sistema 

eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o(a) 

Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados; 

4.3.1 Quando a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 minutos, a 

sessão do pregão será suspensa e reiniciada após 24 (vinte e quatro) horas da comunicação aos 

participantes; 

4.4 Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, 

responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, de sua desconexão ou pelo(a) pregoeiro(a) via CHAT; 

4.5 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao COMPRASNET 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

4.6 O credenciamento junto ao SICAF implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de 

sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
mailto:e-M@ail
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5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

5.1 Os licitantes encaminharão a proposta comercial e todos os documentos de habilitação 

exclusivamente por meio do sistema, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 6 deste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha; 

5.3 A Proposta de Preço é o valor que deve ser digitado no sistema, corresponde aos valores que 

constam da Proposta Comercial; 

5.4 O VALOR lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercial deverão ser 

coincidentes; 

5.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. Após a abertura, não será mais 

possível o envio dos documentos de habilitação, admitindo-se apenas o envio de documentos 

complementares, caso solicitados pelo(a) pregoeiro(a), nos termos do subitem 8.3; 

5.6 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes do sistema; 

5.7 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006; 

5.8 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade do licitante, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

5.9 A Proposta Comercial deve ser formulada constando nome e endereço completo (comercial e 

eletrônico), redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem 

entrelinhas, contendo a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se 

constar a qualificação do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou Procurador), 

de preferência em papel timbrado da empresa, contendo os seguintes elementos: 

5.9.1 O(s) preço(s) deverá(ão) ser cotado(s) por item, em moeda nacional, com, no máximo, duas 

casas decimais depois da vírgula e nele já deverão estar incluídos toda incidência de impostos, 

transportes, custos diretos e indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos 

decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do objeto deste Edital; 

5.9.2 O(s) produto(s)/serviços(s) deverá(ão) ser cotado(s) com marca e descrito(s) com as 

especificações necessárias para facilitar sua identificação com os requisitos constantes do Edital; 

5.9.3 O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da 

data definida para abertura do certame. Caso não conste na proposta o prazo acima referido, esta 

será considerada válida pelo referido período; 

 

6. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A HABILITAÇÃO: 

6.1 Para fins de habilitação no certame, os licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos à 

regularidade jurídica, fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, conforme abaixo:

  

• DA REGULARIDADE JURÍDICA: 

6.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores ou Cópia da última Alteração Consolidada 

e das alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado, em se tratando de Firma 

Individual, o Registro Comercial e, no caso de Sociedade por Ações, o Ato Constitutivo/Estatuto 

acompanhado da Ata da Assembleia que elegeu a diretoria em exercício; 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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6.1.2 Comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através da 

Certidão Simplificada, com emissão não superior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura 

da licitação, expedida pela Junta Comercial do Estado, para fins de aplicação dos procedimentos 

definidos na LC nº 123/06 e Alterações Posteriores; 

6.1.3 Comprovação da condição de Microempreendedor Individual (MEI), enquadrado, mediante 

apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), 

disponibilizado no site do Portal do Empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br), para fins 

de aplicação dos procedimentos definidos na LC nº 123/06 e Alterações Posteriores. 

 

• DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

6.1.4 Comprovante de inscrição no CNPJ; 

6.1.5 Cópia do Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes, se houver; 

6.1.6 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do Domicílio Sede do licitante; 

6.1.7 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

6.1.8 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e Previdenciária, 

compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional; 

6.1.9 Prova de Regularidade com FGTS; 

6.1.10 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43. 

 

• DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

6.1.11 Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial, em vigência, acompanhada da certidão de registro no sistema Eproc, se exigida. 

 

Notas: 

- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 90 (noventa) dias, 

contados da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet;  

- Para instruir e complementar o Processo Licitatório, fica facultado ao Pregoeiro, consultar o site 

oficial disponibilizado para confirmar e ou extrair via de certidão indispensável para regularizar 

documento apresentado com insuficiência, desde que não altere a sua validade jurídica;  

- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão 

estar em nome desta; 

- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a filial, todos os documentos deverão 

estar em nome desta; 

- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, 

matriz e filiais, serão aceitos pelo(a) Pregoeiro(a) para efeito de julgamento, independentemente da 

inscrição do CNPJ do Proponente. 

 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1 Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o(a) Pregoeiro(a) 

verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

7.1.1 Também será desclassificada a proposta de preço (eletrônica) que identifique o licitante; 

7.1.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes; 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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7.1.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação; 

7.2 O licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedido de participar da sessão de lances, 

podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame, 

conforme item 10 deste edital; 

7.3 O sistema organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em 

ordem crescente de preços; 

7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes; 

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 

no registro; 

7.6 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item; 

7.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital; 

7.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema; 

7.9 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 

(um centavo); 

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações; 

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) 

minutos do período de duração da sessão pública; 

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários; 

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente; 

7.14 Encerrada a fase competitiva, sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 

de lances, em prol da consecução do melhor preço; 

7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar; 

7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante; 

7.17 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta; 

7.18 No caso de Propostas com valores iguais, aplicar-se-á o disposto nos Artigos 36 e 37 do 

Decreto 10024/19; 

7.19 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor não for 

aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a 

proposta ou lance subsequente, na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade, 

procedendo ao julgamento da habilitação e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta 

que atenda a todas as exigências do Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e, caso 

não haja manifestação motivada de intenção de recurso, a ele será adjudicado o objeto da licitação 

definido neste Edital e seu(s) anexo(s); 
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7.20 No julgamento das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os 

participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação; 

7.21 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro negociará com o licitante 

que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 

em condições diferentes das previstas neste Edital; 

7.22 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes; 

7.23 O(a) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 

for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados; 

7.24 Serão consideradas desclassificadas as propostas que, após a etapa de negociação, permaneçam 

acima do valor máximo aceitável; 

7.25 A bem dos serviços, o(a) Pregoeiro(a), se julgar conveniente, reserva-se ao direito de 

suspender a licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e 

desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente; 

7.26 Se todas as propostas forem desclassificadas, o(a) Pregoeiro(a) poderá fixar aos licitantes o 

prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da 

desclassificação, consoante art. 48 da Lei 8.666/93 e diplomas complementares. 

 

8. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 

8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF; 

b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br); 

8.1.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas; 

8.1.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros; 

8.1.3 O licitante poderá ser convocado para manifestação previamente à sua desclassificação; 

8.1.4 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação; 

8.1.5 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente; 

8.2 Caso atendidas as condições de participação, o(a) Pregoeiro(a) verificará o atendimento das 

condições de habilitação do licitante detentor do melhor preço, mediante a análise da documentação 

encaminhada na forma do item 6; 

8.3 Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da 

proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo de até 

02 (duas) horas, após solicitação do(a) pregoeiro(a), observado o prazo disposto no § 2º do art. 38, 

do Decreto 10024/19; 

8.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que as certidões 

apresentem alguma restrição, hipótese em que será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, mediante comunicação eletrônica a todos os participantes, prorrogável por 

igual período, a critério da Administração, desde que requerida pelo licitante, mediante justificativa; 

8.5 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado ao(à) Pregoeiro(a), 

convocar a ME/EPP remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e o 

limite de classificação; 

8.6 Constatado o atendimento pleno pelo licitante das exigências de habilitação previstas neste 

Edital, este será declarado vencedor do certame, iniciando-se, por conseguinte, o prazo recursal; 

8.7 No julgamento da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não 

altere(m) a substância do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhe(s) validade e eficácia 

para fins de habilitação; 

8.8 Se, todos os licitantes forem inabilitados, fica facultado ao(à) Pregoeiro(a) a aplicação das 

disposições do art. 48 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 

 

9. DOS RECURSOS: 

9.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista do licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema; 

9.2 À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo(a) pregoeiro(a) será 

concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar Razões de Recurso, facultando-se aos demais 

licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses; 

9.3 Os recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados por meio eletrônico, via sistema 

Comprasnet, em campo próprio. 

9.4 A falta de manifestação motivada do licitante, no prazo estabelecido no item 9.1, importará na 

decadência do direito de recurso ficando o(a) pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto ao 

licitante declarado vencedor; 

9.5 Da decisão em grau de recurso dar-se-á conhecimento através do site da Prefeitura e, aos 

interessados, por meio de comunicação por e-mail; 

9.6 Não será(ao) conhecido(s) o(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) apresentado(s) fora do prazo 

legal e/ou subscrito(s) por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 

para responder pelo licitante; 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

10.1 Havendo interposição de recurso(s), o(s) mesmo(s) será(ao) analisado(s) pelo(a) pregoeiro(a) 

que o(s) submeterá ao Secretário de Administração, para decisão quanto à adjudicação do objeto e à 

homologação do resultado e dos procedimentos licitatórios, decorrentes. Se, ao contrário, não 

houver interposição de recurso, caberá ao(à) pregoeiro(a) a adjudicação. 

 

11.  DAS OBRIGAÇÕES: 

• DA(S) EMPRESA(S) REGISTRADA(S): 

11.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e da Ata de 

Registro de Preço, decorrente; 
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11.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 15 (quinze) dias a 

contar da data do seu recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver a Ata de Registro de 

Preços dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando a empresa às penalidades legalmente estabelecidas; 

11.3 Respeitar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os termos do Edital e de 

seu(s) Anexo(s); 

11.4 Manter, durante toda a execução a Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

 

• DO CONTRATANTE: 

11.5 Encaminhar à Empresa Registrada a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 30 

(trinta) dias, contados da data da Homologação;  

11.6 Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 

contados da data da sua emissão; 

11.7 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 

11.8 Realizar a gestão dos Contratos através do Sr. Mateus Muniz Corradini – email 

5b4ch@cbm.sc.gov.br, tendo como substituto o Sr. Clayton Costa, email 5b4aux@cbm.sc.gov.br. 

 

12. DO(S) PRAZO(S) E LOCAL(IS): 

12.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente; 

12.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de 

Preços; 

12.3 De Entrega(s)/Local(is): em até 90(noventa) dias para os itens  14 e 15 e, em até 30 (trinta) 

para os demais itens, a contar da data da(s) solicitação(ões), nos locais indicados no Anexo I – 

Termo de Referência do Edital. 

12.4 Do Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da 

Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em 

consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito; 

12.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 

 

13. DO(S) PAGAMENTO(S): 

13.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) entrega(s), à vista da(s) Nota(s) Fiscal(is), 

decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

13.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 

comprovação de que os serviços foram executados de acordo com as condições previstas, 

estabelecidas no Contrato/Ata, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao Processo; 

13.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de 

atualização financeira é o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93. 

 

14. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

14.1 O objeto desta licitação, será contratado com recursos: 100% próprios, provisionados na conta 

Materiais e Equipamentos Operacionais, Código de despesa 137; elemento de despesa 33903028. 

14.2 Valor Total Estimado Máximo: R$ 191.956,59 (cento e noventa e um mil, novecentos e 

cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). 

 

15. DA REVISÃO DOS PREÇOS: 

15.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 

no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 

gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores; 
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15.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 

a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 

15.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido 

de fornecimento; 

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 

15.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata 

de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa; 

15.5 Caso o Município de Lages já tenha emitido a Nota de Empenho respectiva, para que a 

Empresa realize a entrega do produto, e a Empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, 

esta não incidirá sobre o pedido já formalizado e empenhado; 

15.6 O Município de Lages terá o prazo de até 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão 

recebidos. Durante esse período a Empresa deverá efetuar a(s) entrega(s) do(s) pedido(s) pelo preço 

registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Município. 

 

16. DO REGISTRO DE PREÇOS 

16.1 O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal 

de preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de materiais, para contratações futuras; 

16.2 A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as 

condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, 

fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento 

convocatório e nas respectivas propostas aduzidas; 

16.3 Órgão Gerenciador é órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução 

do conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da 

futura Ata de Registro de Preços; 

16.4 Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa da 

presente licitação especial para Registro de Preços, bem como integre a futura Ata de Registro de 

Preços; 

16.5 O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Prefeitura do Município de Lages; 

16.6 A existência de Registro de Preços não obriga o Município a firmar as contratações que deles 

poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a contratação pretendida, 

sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de 

condições; 

 

17. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador; 

17.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso 

da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 

possibilidade de adesão; 
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17.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador 

e órgãos participantes; 

17.4 As aquisições ou contratações adicionais acima citadas não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

17.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 

participantes que aderirem; 

17.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata; 

17.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 

relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 

18. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

18.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e Diplomas 

Complementares, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02; 

18.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 

defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 

18.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

a) por razão de interesse público;  

b) a pedido do fornecedor.  

 

19. DA CONTRATAÇÃO 

19.1 Homologado o resultado da licitação, o Município de Lages, respeitada a ordem de 

classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para 

assinatura da Ata de Registro de Preços, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá 

efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas; 

19.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio da Ata de 

Registro de Preços e emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 

19.3 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no 

prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

19.4 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento da autorização de 

fornecimento pelo fornecedor; 

19.5 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, 

mesmo que as entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento; 
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19.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 

registrado em igualdade de condições. 

 

20. DAS SANÇÕES: 

20.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial da Ata de 

Registro de Preços enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei; 

20.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, pelo adjudicatário, poderão ser 

aplicadas as penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada 

em valor de 10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 

20.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado 

dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 

o Município, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 

20.4 No caso de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços ou, deixar de apresentar 

documentos solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem 

prejuízo da aplicação de multa de 10% (dez por cento) da sua Proposta de Preços e das demais 

sanções previstas em lei, o Município se reserva ao direito de convocar outro licitante, observada a 

ordem de classificação, hipótese em que a(o) pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com o 

licitante para obtenção de preço menor; 

20.5 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pelo 

licitante, poderá ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da 

Administração, isolada ou cumulativamente: 

a) Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória. Cancelamento do registro na 

Ata; 

b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública 

por prazo de até 5 (cinco) anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será 

concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois 

de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

21. DAS DEMAIS CONDIÇÕES: 

21.1 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; 

21.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário; 

21.3 É facultado ao(à) pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta e/ou da 

documentação de habilitação, com exceção das obtidas através de diligência; 

21.4 Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a 

indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas 

à sessão pública do pregão; 

21.5 Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no site oficial da prefeitura de Lages e 

no Diário oficial do Município; 
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21.6 No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as 

propostas porventura encaminhados continuam válidas; 

21.7 Havendo republicação do edital, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, 

permanecendo válido apenas o credenciamento do(s) licitante(s); 

21.8 Os esclarecimentos acerca desta licitação serão disponibilizados no site oficial da Prefeitura do 

Município de Lages; 

21.9 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação, tais 

como elaboração e encaminhamento de suas propostas e dos documentos exigidos neste Edital; 

21.10 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente na 

PREFEITURA; 

21.11 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a); 

21.12 O Edital encontra-se disponível no site: http://www.lages.sc.gov.br. 

 

22. DO DIREITO DE RESERVA: 

22.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse 

público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do 

art. 49 da Lei de Licitações; 

22.2 O(s) produto(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, as 

especificações do Edital e seu(s) anexo(s), não será(ão) aceito(s), sem atribuição de qualquer ônus 

ao Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 

 

23. DA PUBLICIDADE: 

23.1 ATA(S) / ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO 

• Site Oficial da Prefeitura: www.lages.sc.gov.br, no campo apropriado configurado na página da 

disponibilização dos editais; 

• Fly-Transparência; 

 

23.2 CONTRATOS 

• O termo de contrato no Fly-Transparência com automaticidade a formalização, via site Oficial da 

Prefeitura: www.lages.sc.gov.br; 

• O espelho, na Imprensa Oficial do Município – DOM e/ou imprensa oficial do(s) ente(s) 

detentor(es) do(s) recurso(s) financeiro(s); 

 

24. DO FORO: 

Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 

porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do licitante. 

  
 

Lages, 22 de Junho de 2021 

 

 

William Schoenardie 

Pregoeiro 

 

 

Fabiano Marcelino de Sá 

Diretor de Licitações e Contratos 

 

Antônio Cesar Alves de Arruda 

Secretário de Administração e Fazenda 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

REF.:  Pregão Eletrônico nº 112/2021 – PML  

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR DE SANTA CATARINA 

 

• RELAÇÃO DE ITENS: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTD. 

 VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ACEITÁVEL  

VALOR TOTAL 
MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

1 

Polia dupla paralela oscilante. 
Características: Polia dupla oscilante para trabalhos verticais de alta 
resistência, em duralumínio. Deverá ter as duas roldanas internas de 2" 
rolamentadas. Ter uma carga ruptura igual ou superior a 36KN, com 
Destorcedor e Detentor duplo Duralumínio para evitar que os cabos 
torçam. Deverá possuir certificação: NFPA. 

UND 2 R$ 452,50 R$ 905,00 

2 

Corda/cabo de salvamento 12mm semi-estática. 
Características: Corda semi-estática com capa poliéster e alma 
poliamida, para uso em acesso por cordas, trabalho em altura, espaços 
confinados e resgate. Deverá obedecer os padrões internacionais da 
norma européia EN-1891. O diâmetro deverá ser de 12mm com carga 
de ruptura igual ou superior a 32KN. 

M 400 R$ 14,27 R$ 5.708,00 

3 

Descensor autoblocante com função anti-pânico.  
Características: Para cabos de 12mm. Com alavanca para controlar a 
descida e bloqueio. Com mordente interno que bloqueia a corda se 
esta for colocada no aparelho de forma inadequada. Demais 
características conforme Termo de referência. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que couber. 

UND 3 R$ 1.885,67 R$ 5.657,01 

4 

Polia blocante.  
Características: Polia dupla axial, auto blocante, com placas oscilantes, 
fabricada em alumínio, com buchas de bronze, para cordas de 10 a 
13mm de diâmetro. Com sistema de bloqueio dentado, o que a torna 
prática e fácil de liberar. Alça para prender um cordelete e usá-la a 
distância, além de um ponto de conexão inferior (load becket). Sua 
resistência deverá ser de no mínimo 40KN. De acordo com EN 12278, 
EN 567 E NFPA1983. Certificação CE 0120. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que couber. 

UND 2 R$ 1.525,93 R$ 3.051,86 

5 

Capacete proteção multifunção com visor full face.  
Características: Capacete classe a Tipo III. Casco externo em 
polipropileno. Sistema para uso de lanternas com quatro pontos de 
encaixe. O capacete deverá conter um protetor facial Full Face 
fabricado em metal com transmissão mínima de luz de 50% e contorno 
da viseira feito de borracha. Deverá possuir também adaptadores para 
fixação do visor de proteção no capacete feito em plástico resistente. 
Demais características conforme Termo de referência. Em 
conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que 
couber. 

UND 10 R$ 1.772,00 R$ 17.720,00 

6 

Laço cambão para captura de animais.  
Características: confeccionado em alumínio anodizado com proteção 
parcial de plástico e com cabo em aço inox plastificado; com dispositivo 
de travamento e soltura do laço de forma rápida e segura. 

UND 2 R$ 623,33 R$ 1.246,66 
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Comprimento mínimo de 150cm. Em conformidade com o INMETRO e 
com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

7 

Prancha de transporte curta (meia maca). 
Características: Prancha curta de Salvamento Veicular e primeiros 
socorros, confeccionada em polietileno rígido transparente de no 
mínimo 5 mm e alta resistência. Sem materiais presos a sua 
composição, com no mínimo 05 furos para pega das mãos, utilizado 
para sustentação da vítima no desencarceramento veicular. Dimensões 
800 x 400 mm, parte da cabeça de 200 mm com recorte. Em 
conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas 
normas da ABNT no que couber. 

UND 4 R$ 600,00 R$ 2.400,00 

8 

CONE REFLETIVO DE SINALIZA 75Cm -  Cone de sinalização flexível 
(emborrachado) refletivo 75cm NBR 15071/2015 e NBR 14644/2013. 
Modelo de altíssima qualidade e resistência, de plástico macio, que 
permite o cone ser dobrado sem quebrar, cor laranja, altura de 75cm. 
Deve possuir mínimo duas fitas refletivas de alta intensidade na cor 
branca tipo colmeia com largura das mínima de 10cm. 

UND 20 R$ 188,33 R$ 3.766,60 

9 

SOPROVARREDOR (Semelhante ao Guarany Motor TK 65) – 
Soprovarredor, motor com suporte costal, estrutura ergonômica; 
motor 2 tempos refrigerado a ar, cilindrada mínima de 64,7 cc,  
potência de 4,6HP, rotação mínima de 2.600 RPM e máxima de 7.300 
RPM, ignição eletrônica, partida autoenrolavel (retrátil) nível de ruído 
máximo de 98± 1 (dB), estrutura de suporte (chassi) confeccionado em 
plástico reforçado, com propriedades mecânicas e dimensões 
adequadas a sustentação do conjunto motoventilador, através de 
coxins antivibratórios. Face de contato com as costas do operador 
deverá possuir almofada de encosto, cinto de sustentação peitoral e 
abdominal, com fivelas reguláveis para melhor conforto durante o 
trabalho. Tanque de combustível de no mínimo 2 litros dotado de 
válvula de respiro. Ventoinha (turbina) centrifuga de alto rendimento 
acoplado ao eixo do motor, que produza um volume de ar de ar 
mínimo de 20 m³/min e velocidade de saída do ar de no mínimo 97 
M/S. 

UND 2 R$ 4.611,73 R$ 9.223,46 

10 
CONJUNTO PARA CHUVA  EM RIP STOP - PADRÃO CBMSC 
Características: Conforme Termo de Referência.  

CJT 30 R$ 385,67 R$ 11.570,10 

11 BALACLAVA Características: Conforme Termo de Referência UND 30 R$ 303,67 R$ 9.110,10 

12 
 LUVA DE COMBATE A INCÊNDIO Características: Conforme Termo de 
Referência 

PAR 30 R$ 708,00 R$ 21.240,00 

13 
CONJUNTO EPI MULTIMISSÃO Características: Conforme Termo de 
Referência.  

CJT 20 R$ 2.925,33 R$ 58.506,60 

14 
MÁSCARA DE MERGULHO FULLFACE C/ TRANSMISSOR Características: 
Conforme Termo de Referência.  

UND 2 R$ 15.486,83 R$ 30.973,67 

15 
ROUPA SECA PARA MERGULHO Características: Conforme Termo de 
Referência.  

UND 2 R$ 5.438,77 R$ 10.877,53 

 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO MÁXIMO: R$ 191.956,59 
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NOTA: Em caso de divergência entre os itens do Edital e do portal de compras, prevalecem as 

informações constantes do Edital. 

 

 

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

 A empresa a ser contratada deverá ser especializada no fornecimento de materiais e 

equipamentos de uso operacional. 

 O prazo de entrega dos materiais e equipamentos é em até 90(noventa) dias para os itens  14 

e 15 e, em até 30 (trinta) para os demais itens, contados do(a) recebimento da nota de empenho, 

tendo como local de entrega o endereço do 5º Batalhão de Bombeiros Militar localizado na Rua 

Mato Grosso, 171, Bairro São Cristóvão,  CEP 88509-220. A entrega deverá ser realizada no Setor 

de Logística e Finanças no horário das 13:00 às 18:00 de Segunda a sexta feira. 

 Os materiais e equipamentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação da contratada, às custas da empresa 

vencedora, sem prejuízo da aplicação das penalidades  

 Os materiais e equipamentos serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  

 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  

 A Instituição reserva-se o direito de liberar a Nota Fiscal para pagamento, após o 

responsável pelo recebimento aferir a quantidade, qualidade e adequação dos materiais entregues. 

   Os produtos deverão ter prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, 

contados a partir da entrega e aceitação definitiva pela fiscalização.  

 Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que, porventura, 

ocorrerem serão de responsabilidade da empresa vencedora. 

 

 

 

EXIGÊNCIAS 

 

Item Descrição 

01 
POLIA DUPLA PARALELA OSCILANTE – Polia dupla oscilante para trabalhos verticais de alta resistência, em duralumínio. Deverá ter 

as duas roldanas internas de 2" rolamentadas. Ter uma carga ruptura igual ou superior a 36KN, com Destorcedor e Detentor duplo 
Duralumínio para evitar que os cabos torçam. Deverá possuir certificação: NFPA. 

02 

CORDA/CABO DE SALVAMENTO 12mm SEMI ESTÁTICA (CERTIFICADO) – Corda semi-estática com capa poliéster e alma 

poliamida, para uso em acesso por cordas, trabalho em altura, espaços confinados e resgate. Deverá obedecer os padrões internacionais da 

norma européia EN-1891. O diâmetro deverá ser de 12mm com carga de ruptura igual ou superior a 32KN. Fracionamento mínimo de 100 
(cem) metros. 

03 

DESCENSOR AUTOBLOCANTE - Função antipânico. Para cabos de 12mm. o equipamento deverá possuir uma alavanca a qual é possível 

controlar a descida da seguinte forma: puxando a alavanca até um ponto intermediário, o equipamento libera a descida do usuário; puxando 

demais ou soltando a alavanca, o equipamento trava, assegurando a vida do usuário; com esta mesma alavanca, é possível posicioná-la na 
função “lock” onde garante que o equipamento estará bloqueado, na função “ store”, a qual o equipamento deve ser armazenado e ainda na 

posição “ belay”, a qual possibilita dar segurança ao escalador; deverá possui mordente interno, que bloqueia a corda se a mesma for colocada 

no aparelho de forma inadequada; Na ponta da alavanca, deverá possuir um botão de cor diferente da alavanca que ao pressionar, facilita a 
progressão lateral, preso a corda. 

04 

POLIA BLOCANTE DUPLA - Polia dupla axial, auto blocante, com placas oscilantes, fabricada em alumínio, com buchas de bronze, para 

cordas de 10 a 13mm de diâmetro. seu corpo robusto possui sistema de bloqueio dentado, o que a torna prática e fácil de liberar. Possuir alça 

para prender um cordelete e usá-la a distância, além de um ponto de conexão inferior (load becket). Sua resistência deverá ser de no mínimo 
40KN. De acordo com EN 12278, EN 567 E NFPA1983. CERTIFICAÇÃO: CE 0120. 
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05 

CAPACETE PROTEÇÃO MULTIFUNÇÃO com visor full face- capacete classe a tipo III, casco externo do capacete feito de 

polipropileno, sistema para uso de lanternas com quatro pontos de encaixe, os pontos   capazes de aceitar qualquer modelo de lanterna para uso 
na cabeça do mercado. Deverá apresentar pontos de fixação para o visor e adaptadores de protetores auriculares, o capacete deverá possuir 

protetores para estes pontos, garantindo sua proteção quando não estiver em uso. O casco externo deverá cumprir os requisitos da EN 12492. O 

casco interno do capacete deverá ser feito em poliestireno de alta densidade, garantindo maior absorção de choques mecânicos. Entre o casco 
interno e a cabeça do usuário deverá existir um estofamento interno constituído por no mínimo três partes: frontal, central e traseira. O 

estofamento interno deverá ser totalmente removível e capaz de ser lavado em máquinas. O estofamento interno deverá ser feito em 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 

deverá apresentar no mínimo quatro pontos de fixação, todos os pontos deverão ser  fixados ao casco sem rebites metálicos. A queixeira deverá 

possui dois reguladores laterais feitos em polietileno macio, garantindo conforto ao usuário e controlando o comprimento das tiras. O capacete 
deverá ser de tamanho universal, podendo alcançar no mínimo 51cm até 62 cm no máximo. Os sistema de ajuste do capacete localizado na 

parte traseira do capacete deverá ser  capaz de ser utilizado com luvas. O capacete deverá conter um visor de tela (protetor facial) Full Face 

fabricado em metal  com transmissão mínima de luz de 50% e contorno da viseira feito de borracha. Deverá possuir também adaptadores para 
fixação do visor de proteção no capacete feito em plástico resistente todos do mesmo fabricante. Deverá possuir bolsa fechada para 

armazenamento.  

06 LAÇO CAMBÃO PARA CAPTURA DE ANIMAIS: Confeccionado em alumínio de alta resistência com   cabo em aço plastificado e 

dispositivo de travamento e soltura do laço de forma rápida e segura; Tamanho: mínimo de 150 cm de comprimento. 

07 

PRANCHA DE TRANSPORTE CURTA (MEIA -MACA) - Prancha curta de Salvamento Veicular e primeiros socorros, confeccionada em 
acrílico rígido transparente de no mínimo 10 mm e alta resistência. Sem materiais presos a sua composição, com no mínimo 04 furos para pega 

das mãos e mais 4 furos para passagem de tirante de cabeça,  utilizado para sustentação da vítima no desencarceramento veicular. Dimensões 

800 x 400 mm, parte da cabeça de 230 mm com recorte conforme projeto abaixo. 
 

08 

CONE REFLETIVO DE SINALIZA 75Cm -  Cone de sinalização fabricado em material flexível emborrachado com 2 faixas refletivas 
medindo 75cm de altura (NBR 15071/2015 e NBR 14644/2013). Modelo de altíssima qualidade e resistência, flexível, que permite o cone ser 

dobrado sem quebrar. Fabricado na cor laranja, altura de 75cm, (com variações de até 6%). Deve possuir mínimo duas faixas refletivas de alta 

intensidade na cor branca tipo colmeia com largura das mínima de 10cm (com variações de até 10%). 

09 

SOPROVARREDOR (Semelhante ao Guarany Motor TK 65) – Soprovarredor, motor com suporte costal, estrutura ergonômica; motor 2 
tempos refrigerado a ar, cilindrada mínima de 64,7 cc,  potência de 4,6HP, rotação mínima de 2.600 RPM e máxima de 7.300 RPM, ignição 

eletrônica, partida autoenrolavel (retrátil) nível de ruído máximo de 98± 1 (dB), estrutura de suporte (chassi) confeccionado em plástico 

reforçado, com propriedades mecânicas e dimensões adequadas a sustentação do conjunto motoventilador, através de coxins antivibratórios. 
Face de contato com as costas do operador deverá possuir almofada de encosto, cinto de sustentação peitoral e abdominal, com fivelas 

reguláveis para melhor conforto durante o trabalho. Tanque de combustível de no mínimo 2 litros dotado de válvula de respiro.  Ventoinha 

(turbina) centrifuga de alto rendimento acoplado ao eixo do motor, que produza um volume de ar de ar mínimo de 20 m³/min e velocidade de 
saída do ar de no mínimo 97 M/S. 

10 CONJUNTO PARA CHUVA  EM RIP STOP - PADRÃO CBMSC 
Características: Conforme Termo de Referência. 

11 CAPUZ - BALACLAVA  
Características: Conforme Termo de Referência. 

12 LUVA DE COMBATE A INCÊNDIO 
Características: Conforme Termo de Referência. 

13 CONJUNTO EPI MULTIMISSÃO 
Características: Conforme Termo de Referência. 

14 MÁSCARA DE MERGULHO FULLFACE C/ TRANSMISSOR 
Características: Conforme Termo de Referência. 

15 ROUPA SECA PARA MERGULHO 
Características: Conforme Termo de Referência. 
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3. Especificações dos Itens 10, 11, 12, 13, 14, e 15 

 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 10 - CONJUNTO PARA CHUVA  EM RIP STOP 

 Conjunto Ventilado Impermeável confeccionado em nylon rip stop emborrachado(tecido 

composto de 55% Poliamida e 45% PVC com gramatura de 155 gr/m², e espessura de 0.23mm),na 

cor amarela. Fechamento com costuras duplas usando linha de poliamida n°60,fechamento em 

overlock de 5 fios e pesponto em máquina reta, impermeabilização através de processo de termo 

fusão de uma película de PVC a temperatura de 650°,proporcionando completa impermeabilização 

nas costuras. 

 O conjunto deverá possuir ventilação na parte anterior e posterior do tórax, constituída por 

furos circulares de aproximadamente 10 mm, cobertos por pala confeccionada com o mesmo Nylon 

emborrachado, deve possuir fechamento frontal com dois zíperes de nylon na cor amarela, com 

aproximadamente 60 cm de comprimento.  

 O material refletivo (microprismático) deverá ser preferencialmente marca 3M com largura 

de 50 mm, retendo a sua cor típica durante o dia e sua retrorefletividade durante a noite, durante a 

vida útil da roupa em que estiver aplicada, deverá ser leve e flexível e possuir elevado brilho 

retrorefletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a 

temperaturas de contato de até 260 º C. O material refletivo deverá ser constituído de micro esferas 

de vidro de grande angularidade, expostas e agregadas em resina aplicada a tecido composto de 

65% poliéster e 35% algodão, com refletibilidade de no mínimo 570 candelas/lux/m2.  

 O processo de impermeabilização com a película de PVC deve deixar ascosturas com a 

mesma base química do restante do tecido, deve ter durabilidade e proteção muito superior a solda 

eletrônica ou processos de impermeabilização através de adesivos aquosos a base de PU, as costuras 

duplas devem tornar as costuras extremamente resistentes à tração. O conjunto deve possuir 

ventilação que auxilia na evaporação do suor sem que haja risco algum de vazamento, devido a sua 

pala de proteção, seus zíperes devem proporcionar total proteção frontal à entrada de água.  

 O conjunto deve ter a inscrição” BOMBEIRO MILITAR SANTA CATARINA”, conforme 

portaria CBM, em letras refletivas impressas na cor prata, nas costas da jaqueta. Na  parte frontal do 

conjunto, Brasão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina 

 

- Laudo, certificações e documentos do item 10 – CONJUNTO PARA CHUVA  EM RIP STOP 

 a) Laudo de identificação do tecido: Atestando tratar-se 55% poliamida, e 45%policloreto de 

vinila(PVC); 

 b) Laudo de identificação da gramatura do tecido, atestando tratar-se de tecido com 

gramatura de 155 gr/m2 com tolerância de 3 % + -. 

 c) Laudo de identificação da espessura do tecido, atestando tratar-se de tecido com a 

espessura de 0,23 mm, tolerância de 1% +.-. 

 d) Laudo de resistência a água e agentes de limpeza: comprovando resistência a água e 

agentes de limpeza como Detergente neutro, sabão em pó 6g/L e água sanitária 2,0% cloro ativo 

p/p. 

 e) laudo do tecido: atestando a resistência à penetração de água, conforme norma BS 3424, 

método 29ª (baixa pressão); 

 f) laudo das costuras (juntas de união entre as peças): atestando a resistência à penetração de 

água, conforme norma BS 3424, método 29ª (baixa pressão); 

 g) Certificado de Aprovação emitido pelo MTE. 
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ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 11 - BALACLAVA 

 Capuz de proteção tipo balaclava para combate a incêndio, confeccionado em tecido de 

Poliacrilonitrilo oxidado ou tecido com polibenziminazol (PBI), com camada dupla e gramatura 

máxima de 450 g/m², costuras em fios de meta-aramida ou similar resistente a chamas, babador 

longo para cobertura do peito,  

 Deve possuir abertura frontal elástica sanfonada para uso sobre a máscara facial de EPR, que 

permita rápida colocação (não será admitida balaclava com abertura convencional que perca a 

característica original com o uso, ficando frouxa para colocação sobre a máscara do EPR).  O 

objetivo na utilização é a colocação da máscara facial diretamente na pele do usuário, com a 

balaclava sendo vestida em seguida por cima da máscara. 

- Laudo, certificações e documentos do item 11 – BALACLAVA 

 a)Juntamente com a documentação de habilitação deverão ser apresentado documentação 

que comprove  que o equipamento atende umas das seguintes normas: NFPA 1971, UL, EN 13911, 

NFPA 70E. 

 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 12 - LUVA DE COMBATE A INCÊNDIO 

 Luva polivalente de combate a incêndio confeccionada em couro ou tecido de meta-aramida 

e para-aramida, tecidos estes que devem ser inerentemente resistentes às chamas, com reforço 

externo e com cinco dedos; 

 A luva deverá apresentar um forro interno de proteção ao calor em para-aramida de no 

mínimo 300g/m². O punho deverá possuir tecido elástico de material antichama tipo malha ou no 

mesmo tecido da luva, ou seja em aramida, neste caso com uma cinta de ajuste para garantir a 

fixação/regulagem de pressão da mesma ao punho do usuário; a costura do punho com a estrutura 

interna da luva deverá ter acabamento com viés, a fim de, eliminar excessos e rebarbas internas; 

 A luva deverá contar com uma membrana que apresente, simultaneamente, 

impermeabilidade de fora para dentro e respirabilidade de dentro para fora, localizada entre o forro 

interno de para-aramida e a camada externa. As costuras da membrana deverão ser seladas e se o 

material externo da luva for em couro, deverá apresentar dispositivo anti retração em caso de 

flashover. Caso a luva seja em tecido aramida e meta-aramida, torna-se desnecessário este 

dispositivo pelo fato do próprio tecido dispor destas propriedades (conforto e proteção). 

 As costuras que juntam o punho ao dorso e as que juntam a palma ao dorso deverão ter 

resistência mínima de 350 Newton. 

 A luva deverá possuir etiqueta fixada no seu interior com o tamanho, nome do fabricante, 

pictogramas de instrução de lavagem, referência à Norma EN 659 na qual a luva deverá estar 

certificada bem como o pictograma da figura ilustrativa 04. As luvas deverão possuir certificado EN 

659 + A1:2008 ou atualização posterior; 

 Para fins de referência, a extensão da luva, da ponta do dedo médio ao limite do punho, a 

medida “A” (Figura 1) deverá ter entre 31 cm e 32 cm no tamanho 8, entre 32 cm e 33 cm no 

tamanho 9, caso a proponente tenha grade diferente ao exigido, a distribuição da grade deve seguir 

os parâmetros equivalentes.  

 As luvas deverão estar disponíveis ao menos nos tamanhos 8, 9, 10 e 11 e 12. A medição de 

comprimento deverá obedecer aos critérios constantes na figura ilustrativa 05. 

  

Figuras Ilustrativas 1, 2 e 3. 
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Figura Ilustrativa 04 

 

 

   

 

Figura ilustrativa 05 

    
 

 Para solicitação dos tamanhos das luvas o usuário (Contratante) deverá proceder conforme 

figura ilustrativa 5, acima: usar uma fita métrica e tirar a medida da circunferência da mão seguindo 

a linha horizontal, representado pela letra ”A”, depois conferir a medida e indicar o tamanho 

conforme tabela abaixo: 

 Grade de tamanho das luvas 

Tamanho das luvas 

Tamanho 

 

pequeno 

(Small) 

médio 

(Medium) 

grande 

(large) 

grande 

(x-large) 

Extra grande 

(xx-large) 

Tamanho 

numérico 

 

8 
9 10 11 12 

         

Centímetros 
 

20 
23 25 28 30 

         

 Exigência de performance e índices de desempenhos mínimos. 

 Todos os padrões de desempenho abaixo descritos deverão ser certificados, conforme sege: 

• No mínimo, nível 3 para resistência a abrasão (desgaste);  

• No mínimo, nível 3 para resistência ao rasgo;   
• No mínimo nível 3 para perfuração (punção); 
• No mínimo, nível 5 para resistência ao corte;  
• No mínimo, nível 4 para a resistência à chama (inflamabilidade); 
• Resistência ao calor de contato ≥ 10 segundos em 250°C (molhada/seca); 

• No mínimo, resistência ao calor convectivo (HTI24) ≥ 13 segundos (classe  nível 3);  
• No mínimo, proteção contra calor irradiante (RHTI24) ≥ 23 segundos;  
• No mínimo, nível 4 com relação à destreza, com certificação EN 659. 

 Deverão ser entregues em embalagens individuais com indicação externa da referência 

da numeração correspondente, do nome e da logomarca do fabricante; 
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- Laudo, certificações e documentos do item 12 - LUVA DE COMBATE A INCÊNDIO 

 a) Juntamente com a documentação de habilitação deverão ser apresentados os 

documentos que comprovem que a luva está certificada pelas normas EN 388:2003, EN 

420:2003+A1:2009 e EN 659:2003+A1:2008 com os parâmetros exigidos. 

 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 13 – EQUITAÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

MULTIMISSÃO 

 

 Equipamento de proteção individual composto de conjunto com duas peças (blusão e calça) 

para atuação em ocorrências de resgate veicular, busca e resgate em estruturas colapsadas. A 

vestimenta também obtém performance para incêndio florestal, busca e resgate em espaços 

confinados e intervenção em áreas deslizadas respeitando suas limitações em cada ambiente. 

 A vestimenta primária também considerada como vestimenta de segurança para ser utilizada 

em situações de risco, em ambientes com temperaturas elevadas e potencial de flamabilidade 

elevada pela presença de produtos à base de hidrocarbonetos e/ou alcoóis, além do potencial contato 

com arestas e partes cortantes comuns nestas operações. Deverá proporcionar conforto térmico ao 

usuário e desenho que não comprometa a mobilidade. 

 

- Da composição, características técnicas dos materiais, do conjunto e acessórios: 

 Tecido composto por 63% meta-aramida, 25% viscose FR, 9% elastano 2% para-aramida e 

1% de fibra anti-estática nas cores amarela (blusão) e preta (calça) OU 93% meta-aramida, 5% 

para- aramida e 2% de fibra anti-estática (nas mesmas cores citadas anteriormente). Será admitida 

uma variação de 2% a 5% (máximo). O tecido deverá apresentar gramatura entre 220gr/m2 e 240 

gr/m2, com tolerância à variação de cinco pontos percentuais. 3.2 Fecho combinado de contato 

composto por duas fitas, sendo estas respectivamente com micro ganchos e micro argolas, em 

poliamida ou material resistente à chamas. 

 Composto por faixa refletiva amarela e prata perfurada. Quanto a visibilidade deve obedecer 

o índice mínimo de visibilidade da EN 471: O conjunto deve ser dotado de faixas refletivas que 

devem ser amarelas, prateadas, amarelas, intercaladas, e possuir no mínimo 50mm de largura. As 

faixas devem ser costuradas com dupla costura para maior durabilidade, sem comprometer a 

respirabilidade do conjunto. Nas costas, deverá ser impresso em faixa refletiva prata com, no 

mínimo, 480 Cd/(lx.m2), estampada a quente a identificação do corpo de bombeiros militar de 

Santa Catarina. 

 Zìper thermoplastico (Vislon FR) - COR Preto Zíper fixos e destacáveis, conforme a função 

a ser exercida.  

 Linha de fibra meta aramida resistente à chama em todos os pontos em que houver 

necessidade de costura. 

 Costuras interferem diretamente na integridade e vida útil do macacão e principalmente na 

segurança do usuário, logo se recomenda que tenha no mínimo 3,0 pontos por centímetro linear.3.7 

Qualquer parte metálica existente deverá ser naturalmente resistente à corrosão ou receber 

tratamento anticorrosivo. 

 Quanto ao reforço exposto nos cotovelos e joelhos, deverá ser de silicone com espessura de 

aproximadamente 1mm ou de tecido 100% fibra aramida. Os reforços devem ser de tamanho 

suficiente para estarem em contato com o solo quando o bombeiro estiver ajoelhado ou 

engatinhando em quatro apoios. 

 

- Do modelo: 
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 Conjunto de duas peças, blusão e calça, sem forro, com conexão das peças através de zíper 

na região da cintura sendo composto por blusão com gola, mangas tipo social com ajuste na barra e 

fechamento frontal através de zíper e fecho de ganchos e argolas. 

 Possui três painéis superiores, sendo dois frontais e um traseiro. A calça possui braguilha, 

bolsos laterais e expansão na região da barra. Possui quatro painéis inferiores, sendo dois frontais e 

dois traseiros. 

   

- Dos acessórios integrantes do epi multimissão 

 Dois bolsos tipo semi caixa com expansão nas extremidades parte inferior, tipo aviador, 

fixado na parte superior um em cada lado com abertura na diagonal em toda largura, com 

fechamento através de zíper de 150 mm. Nas extremidades da abertura deverá ter pala material 

medindo 35 mm de largura para fixação do zíper comreforço interno (vivo de tecido). Costura reta 

dupla e travete, fixado entre 10 mm a 20 mm da faixa refletiva. 

 Medidas dos bolsos: Largura 180 mm x Comprimento 290 mm x Lateral frontal 180 mm 

com variação de 5%. 

 Um bolso para rádio, desenho tipo caixa sanfonado, costurado com pesponto simples e 

fixado com costura pesponto duplo na parte superior do painel esquerdo do blusão, acima do bolso 

assimétrico e abaixo do reforço do ombro. Deverá ter fundo falso para drenagem, em tira de camada 

dupla medindo 50 x 50 mm, costurada com pesponto duplo e fixada centralizada com costura 

pesponto simples. Medidas do bolso: largura: 90 mm, altura 180 mm, profundidade 50 mm. Deverá 

ter faixa refletiva, fixada a 85 mm da base do bolso, costurada com costura reta dupla em linha 

meta- aramida branca. Variação de 5% admitida nas medidas. 

 Fechamento com lapela confeccionada com material de camada externa dupla medindo 50 x 

110 mm, com um fecho de ganchos e argolas gancho medindo 40 mm x 50 mm fixado na 

extremidade interna da lapela e um fecho de ganchos e argolas medindo 80 mm x 50 mm fixado na 

extremidade externa do bolso com costura reta simples em “X”. O bolso deverá ser capaz de 

acomodar um capaz de acomodar um rádio HT modelo Motorola EP450. 

 Deverá ter uma tira para conexão porta rádio medindo 25 mm x 60 mm fixada centralizada 

entre a tampa do bolso de rádio e o reforço do ombro, painel frontal lado esquerdo fixado com 

costura reta simples e com travete nas laterais. 

 Tarjetas de identificação 

 Deverá ter fecho de ganchos e argolas argola, medindo 100 x 25 mm, fixado a 20 mm da 

faixa refletiva e a 15 mm do fecho de ganchos e argolas, fixado no painel frontal lado direito. 

 Dois bolsos tipo semi caixa fixados um em cada lado sobre a costura do fechamento da 

lateral, fixado a 150 mm da junção da pala do quadril com costura reta dupla e travete nos pontos 

críticos. 

Abertura em toda largura superior, com pala de 35 mm e fechamento através de zíper 170 mm 

fixado nas extremidades da abertura com reforço interno (em vivo de tecido) com costura reta dupla 

e travete. Medidas dos bolsos: 250 mm de altura e 200 mm de largura na parte superior e 30 mm de 

profundidade. Variação de 5% nas medidas. 

 Deverá ter um bolso tipo chapado medindo 90 mm x 160 mm fixado no lado esquerdo 

fixado a partir da junção da abertura do bolso tipo caixa, com costura reta dupla e abertura em toda 

largura superior com bainha de 10 mm costurada com pesponto e fechamento através de fecho de 

ganchos e argolas medindo 90 mm x 25 mm fixado a 20 mm abaixo da bainha. Fechamento com 

lapela confeccionada em material de camada externa dupla, toda costurada e fixada com pesponto 

duplo medindo 50mm x 90 mm com fecho de ganchos e argolas. Gancho fixado na extremidade 

interna da lapela com costura reta simples.  

 Um bolso tipo chapado fixado a 125 mm abaixo do ombro embutido na costura da junção da 

lateral da manga, fixado com costura reta dupla e travete nos pontos críticos. Abertura deverá ser 
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através de zíper de 170 mm com pala 35 mm na lateral direita fixado nas extremidades da abertura 

com reforço interno em vivo de tecido com costura reta dupla e travete. Medidas do bolso: Largura 

superior 165 mm, largura inferior 110 mm e com altura 250 mm. 

 Deverá ter um bolso porta tesoura tipo chapado com a parte superior em formato 

arredondado e acabamento em debrum do mesmo material em todas as extremidades fixado sobre o 

bolso e com costura reta dupla e travete fixado a 20mm da extremidade inferior. Deverá ter 

fechamento através de um botão de pressão, sendo o botão fêmea fixado na parte livre do bolso a 

15mm da extremidade e o botão macho fixado no blusão (sobre o bolso) na mesma proporção do 

botão fêmea. Medidas do bolso porta tesoura: Largura de 65 mm e altura de 190 mm. 

 Bolsos laterais inferiores fixados nas pernas chapados com abertura em zíper medindo 

300mm de altura x 240 mm na base superior x 170 mm na base inferior localizados entre o painel 

dianteiro 

e traseiro.  

 Bolso sobre a manga direita tipo fole com profundidade fixado na manga direita, a 130 mm 

abaixo do ombro e fixada com costura reta dupla em linha meta-aramida preta. Deverá ter abertura 

através de zíper 130 mm com pala de 35 mm na lateral esquerda fixado nas extremidades da 

abertura com reforço interno (em vivo de tecido) e costura reta dupla e travete. No cursor do zíper 

deverá ter uma tira de material duplo em forma de argola medindo 8 x 50 mm para facilitar a 

abertura e fechamento do mesmo. Medidas do bolso: Largura 140 mm x altura 160 mm x 

Profundidade 30 mm. Variação de 5%. 

 Deverá ter um bolso confeccionado do mesmo material medindo 60 mm x 125 mm, dividido 

ao meio com costura reta simples fixado sobre o bolso da manga, com costura reta dupla.  

 Deverá ter um bolso confeccionado do mesmo material, medindo 60 mm x 110 mm dividido 

ao meio com costura reta simples fixado sobre o segundo bolso com costura reta dupla. 

 Deverá ter lapela confeccionada com material camada externa dupla medindo 60 x 160 mm, 

toda costurada com pesponto duplo e com linha meta-aramida preta. Deverá ter fechamento através 

de fecho de ganchos e argolas medindo 60 x 25 mm fixado na horizontal da extremidade interna da 

lapela e fecho de ganchos e argolas fixado na horizontal sobre o bolso menor a 30 mm da 

extremidade inferior dobolso com costura reta simples para fechamento dos dois bolsos menores. 

 Deverá ter fecho de ganchos e argolas medindo 110 mm x 25 mm fixado centralizado na 

parte externa da lapela para fixação da tarjeta de ocupação profissional medindo 110 mm fixado 

com costura reta simples. 

 Deverá ter travetes nos pontos críticos. 

 Deverá possuir braguilha em formato retangular com a base arredondada, medindo 230 mm 

de altura e 50mm de largura, com costuras pesponto duplo.  

 Deverá ter fechamento fixado a 10 mm da extremidades da abertura através velcro, sendo o 

velcro (argola) fixado conforme o tamanho do lado direito parte externa, e o velcro (gancho) na 

extremidade do lado esquerdo interno, com costura reta simples. 

 Deverá ter uma vista do mesmo material camada externa no lado direito medindo 220 X 40 

mm com costura pesponto simples.  

 Deverá ter travetes nos pontos críticos. 

 Deverá ter fole no entre pernas, do mesmo tecido, no formato de triangular, medindo 210 

mm de comprimento e 55 mm de altura, costurado com pesponto duplo. 

 Ajuste da cintura na parte frontal deverá ter ajuste através de cadarços, com fechamento em 

engate rápido, sendo o engate macho fixado no lado direito e o engate fêmea fixado no lado 

esquerdo. 

 Os cadarços deverão ser recobertos com tira do mesmo material da camada externa, 

medindo 55 mm de altura, com um passante do mesmo material medindo 60mm x 25mm, fixado a 

20 mm da 
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extremidade aberta. As tiras deverão ser fixadas junto à costura lateral, e a 10 mm da junção do cós 

ao painel da cintura, com as extremidades abertas voltada para braguilha, para passagem do 

cadarço. 

 Reforço do joelho com pences, medindo 200 mm, em formato oval, fixado na altura dos 

joelhos centralizado nas pences na parte externa com costura reta dupla. 

 Deverá ter uma pence nas laterais centralizada na altura do joelho no painel frontal medindo 

90 mm. 

 O reforço deverá ser construído de uma mesma camada do tecido principal ou se optar, o 

fornecedor poderá utilizar materiais que tenham em sua composição para-aramida ou silicone. 

Reforço do cotovelo deverá possuir reforço através de camada de tecido sobreposta (mesmo 

material do tecido principal ou tecido que tenha em sua composição para-aramida ou silicone 

resistente a chamas). Deverá possuir formato retangular, com medida aproximada de 9,5 x 12,0 cm. 

Deverá possuir duplo pesponto ao redor de todo o seu contorno e 2 pespontos cada um centralizado 

dentro do reforço. Suspensório, deverá ter um espaldar em formato de Y confeccionado em tecido 

finalizando em forma de seta, costurada com costura reta dupla. Deverá ser fixada na parte superior 

do espaldar um cadarço, com regulador, para encaixar o outro cadarço, com argola “D”, na ponta, 

com regulagem para fora, e regulador na outra extremidade para encaixar na conexão da cintura, 

com costuras reforçadas. Na parte inferior da seta, deverá ser fixada o cadarço com regulador nas 

extremidades para encaixar na conexão da cintura.  

 Expansão da perna, deverá ter barra de 20 mm, com costura reta simples. Deverá ter ajuste 

na parte frontal através de zíper 210 mm, o zíper deve ser fixado através de pala do mesmo material, 

medindo 35 x 245 mm, uma em cada lado em formato de “V”, com abertura medindo 70 mm, com 

costura reta dupla. 

 No cursor do zíper deverá ter uma tira de material duplo em forma de argola, medindo 8 x 

50 mm, para facilitar a abertura e fechamento do mesmo. O zíper deve ser fixado de forma que, 

quando 

fechado o cursor fique voltado para baixo. 

 Etiqueta de identificação em nylon resinado, cor branca. 5.13.2 Etiqueta de Instrução de 

lavagem em refletivo transferível, cor branca. Deverá ser fixada em cada peça uma etiqueta e 

Manual de instrução. Deverá ser gravada uma instrução de lavagem em cada peça (Blusão e Calça). 

 No Blusão deverá ser gravado a etiqueta de instrução de lavagem fixada na parte interna do 

lado esquerdo da abertura frontal. 

 Na calça, deverá ser gravado no painel direito parte traseira, localizado centralizado abaixo 

da junção entre o painel do quadril e o painel da perna. 

 

- Reforço costura / travete 

 Os reforços de costura deverão ser feitos em todos os pontos de maior exigência tradicional 

de modo a reduzir eventual ruptura. Deverão estar presentes no acabamento final do zíper frontal 

nas 

lapela de ajuste da gola, manga e cintura, nas extremidades dos zíperes. 

 

- Da simetria 

 As costuras deverão ser retas e paralelas quando necessário. Os acessórios deverão estar 

alinhados verticalmente e horizontalmente. 

 

-  Dos aviamentos 

 Todos os componentes deste macacão deverão ser resistente a chamas. 

 

- Das medidas 
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 A proponente vencedora deverá providenciar e disponibilizar a grade completa com 

tamanhos e medidas empregadas na sua confecção, cabendo aos bombeiros militares relacionados 

pelo comandante do quartel da contratante o preenchimento de seus respectivos dados em 

formulário. O objetivo será enquadrar dentro da grade básica da empresa, de acordo com os 

respectivos tamanhos e biotipos dos bombeiros militares (masculino e feminino). Fica facultado à 

proponente vencedora a disponibilização da grade completa ao quartel da contratante para que 

possam realizar a prova dos conjuntos. 

 

- Laudo, certificações e documentos do item 13 – EPI MULTIMISSÃO 

 A empresa licitante (proponente) deverá apresentar na fase de habilitação do pregão para 

fins de habilitação técnica, e por ser tratar de equipamento de segurança individual, os seguintes 

laudos para o tecido principal de acordo com as normas : 

 a) Laudo válido (data de emissão inferior a 5 anos) da proteção a carga anti-estática EN 

1149-3 do tecido após minimo 5 lavagens ISO 6330 ou ISO 15797 com temperatura mínima de 

lavagem de 60°. 

 b) Laudo válido (data de emissão inferior a 5 anos) da proteção a calor e chamas ISO 15025 

+ISO 9151 + ISO 6942 métodoB + ISO 12127-1. Estes ensaios deverão ser realizados no âmbito, 

nas condições definidas na norma EN 11612. O tecido deverá possuir os seguintes índices A1 B1 

C1 F1 

conforme definido na norma EN 11612 e ainda atender os seguintes critérios: HTI 24 > 5,0s 

superando B1, RHTI 24 > 12,5s superando C1, e resultado da proteção a calor de contato, ou seja 

tempo mínimo aceitável de 7,5 s superando F1 em 50%. 

 c) Laudo válido (data de emissão inferior a 5 anos) de resistência à tração ISO 13934-1 com 

resultado mínimo de 750 N após minimo 5 lavagens segundo ISO 6330 ou ISO 15797 com 

temperatura de lavagem mínima de 60°C. 

 d) Laudo válido (data de emissão inferior a 5 anos) de resistência a rasgo ISO 13937-2 com 

resultado mínimo de 43 N após minimo 5 lavagens segundo ISO 6330 ou ISO 15797 com 

temperatura de lavagem mínima de 60°C. 

 e) Laudo válido (data de emissão inferior a 5 anos) de resistência a abrasão martindale EN 

530 com resultado mínimo de nível 5 (≥ 1500 ciclos) após mínimo. Este ensaio poderá ser 

apresentado através da norma ISO 16689. 

 f) Laudo válido (data de emissão inferior a 5 anos) de conformidade com a ISO 16689 

(Requisitos de proteção para roupas de resgate técnico) atendendo requisitos de RHTI 24 > 11.5s e 

RHTI 12 > 5.7s (podendo variar em 2%). 

 O certificado somente será aceito como válido quando o organismo certificador for 

acreditado por organismo signatário de acordo multilateral de reconhecimento. 

  ● Recognition Arrangement – MLA), estabelecido por uma das 

seguintes cooperações: 

  ● International Accreditation Forum, Inc. – IAF; 

  ● European co-operation for Accreditation - EA; 

  ● International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC;e 

Interamerican Accreditation Cooperation - IAAC. 

 A certificação C.A. não substituem as certificações exigidas neste edital.11.4 Os 

documentos apresentados em idioma estrangeiro deverão ser autenticados pelo serviço diplomático 

brasileiro no país de origem, conformidade deste regulamento, além de serem traduzidos para o 

idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado, conforme dispõe o Artigo 18 do Decreto n° 

13.609 de 21 de outubro de 1943, art. 224 do Código Civil Brasileiro, arts. 157:4 e 157:5 do Código 

de Processo Civil Brasileiro e acordo com a Lei n° 6.015 (Lei de Registros Públicos) artigos 129 
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parágrafo 6 e 148. Excetuam-se apenas as expressões estritamente técnicas que não possuam 

tradução compatível no vernáculo. Somente serão aceitos documentos originais ou cópias 

autenticadas.  

 Os documentos deverão ser apresentados em cópia autenticada. 

 

- Amostra do conjunto 

 A licitante vencedora da fase de lances, tem o prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data 

de realização do pregão para apresentar amostras de toda a grade de tamanhos existente em sua 

confecção. As amostras deverão ser remetidas ao local de entrega previsto neste edital, aos cuidados 

do Fiscal do Contrato. As amostras serão submetida a uma Comissão de Bombeiros Militares que 

avaliará os conjuntos com os requisitos descritivos das roupas exigidos neste edital para conferência 

das características construtivas. 

 A parte licitante terá até 05 (cinco) dias úteis para analisar e aceitar ou rejeitar as amostras. 

  Após a avaliação, será lavrada uma Ata de Análise das Amostras e, em caso de 

inconformidade, será convocada a segunda colocada que terá disponível os mesmos prazos e assim 

por diante, até que as amostras sejam aprovadas. 

 Após o aceite das referidas amostras, será reaberta a sessão pública para ser feita a 

verificação da habilitação da licitante vencedora e demais etapas que se façam necessárias. As 

amostras deverão permanecer com a comissão para verificação na hora da entrega dos conjuntos 

adquiridos e não serão devolvidas, fazendo parte do quantitativo previsto em contrato a ser 

fornecido para o CBMSC. 

 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 14 - MÁSCARA DE MERGULHO FULLFACE C/ 

TRANSMISSOR 

 

 O equipamento deverá ser capaz de ser utilizada em águas geladas, temperaturas abaixo de 

10ºC. Deverá ser testada e apta a ser utilizada em profundidades de até 50 metros.  

 Deverá permitir ao usuário  a utilização de seus próprios reguladores de segundo estágio. 

 Deverá possuir máscaras tipo full face padrão, mantendo conforto e performance. Deverá 

possuir  vedação dupla para um ajuste melhor e tamanho único. Deverá possuir arnês de cabeça de 

cinco pontos, que possibilite o uso de acessórios para comunicações claras. Deverá possuir alcance 

da comunicação sem fio de até 500 metros, mínimo 2 canais de operação e menu auditivo de fácil 

operação. 

 

- Laudo, certificações e documentos do item 14 – MÁSCARA DE MERGULHO FULLFACE 

C/ TRANSMISSOR 

 Deverá possuir certificação a uma profundidade máxima de mergulho de 50m de acordo 

com EN 250: 2014 (refere-se à Norma Europeia de 2014 para aparelhos respiratórios de circuito 

aberto para aparelhos de mergulho com ar autônomo). 

 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 15 - ROUPA SECA PARA MERGULHO 

 

 Roupa para mergulho em neoprene  totalmente seca. Deverá possuir vedação interna com 

TAPE e válvulas SI-TECH de entrada e de exaustão automática, zíper diagonal frontal, com 

proteção, suspensório interno, joelheiras de borracha e dois bolsos com fechamento por VELCRO. 

Possuir pescoço com anel externo de Neoprene para melhor vedação da aba do capuz, fita entre 

pernas (SCROTCH STRAP) para melhorar ajuste da roupa e meias de Neoprene prensado que 

possibilitam uso de botas. Deverá ser entregue na cor predominantemente pre e nos tamanhos 

Tamanhos: S, M, L ou XL, a ser definido na emissão da Solicitação de Fornecimento. 
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ATA REGISTRO DE PREÇOS N° _ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021 

PROCESSO Nº 108/2021 

 

Aos ______ dias do mês de _______ do ano de 2021, O MUNICÍPIO DE LAGES / CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, lavra a presente Ata de Registro de Preços 

(ARP), referente ao Pregão Eletrônico 112/2021, observadas as especificações, os preços, os 

quantitativos e os fornecedores classificados na licitação, bem como, as cláusulas e condições 

abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, à 

luz das regras inseridas na Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 7.014/03, 

pelo Decreto 10.024/19, pela Lei Complementar nº 123/06 e Alterações Posteriores e por este Edital 

e seu(s) anexo(s), com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Re Registro de Preços para a Aquisição de Materiais e Equipamentos Operacionais para o 

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S) 

2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente; 

2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de 

Preços; 

2.3 De Entrega(s)/Local(is): em até 90(noventa) dias para os itens  14 e 15 e, em até 30 (trinta) 

para os demais itens, a contar da data da(s) solicitação(ões), nos locais indicados no Anexo I – 

Termo de Referência do Edital. 

2.4 Do Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da 

Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em 

consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito; 

2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S) 

3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços 

é(são) o(s) especificado(s) na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 

.........../2021. 

 

EMPRESA  
 

CNPJ  

ITEM QUANT UNID. ESPECIFICAÇÕES MARCA P.UNIT. (R$) TOTAL (R$) 

       
TOTAL GERAL  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 

4.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) entrega(s), à vista da(s) Nota(s) Fiscal(is), 

decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 

comprovação de que os serviços foram executados de acordo com as condições previstas, 

estabelecidas no Contrato/Ata, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao Processo; 

4.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de 

atualização financeira é o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93. 
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CLAÚSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

5.1 O objeto desta licitação, será contratado com recursos 100% próprios, provisionados na conta 

Materiais e Equipamentos Operacionais, Código de despesa 137; elemento de despesa 33903028. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS: 

6.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 

no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 

gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores; 

6.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 

a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

6.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido 

de fornecimento; 

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

6.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

6.5 Caso o Município de Lages já tenha emitido a Nota de Empenho respectiva, para que a Empresa 

realize a entrega do produto, e a Empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não 

incidirá sobre o pedido já formalizado e empenhado; 

6.6 O Município de Lages terá o prazo de até 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão 

recebidos. Durante esse período a Empresa deverá efetuar a(s) entrega(s) do(s) pedido(s) pelo preço 

registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Município; 

6.7 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de 

atualização financeira será o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93 e Diplomas 

Complementares. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES: 

• DA(S) EMPRESA(S) REGISTRADA(S): 

7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e da Ata de 

Registro de Preço, decorrente; 

7.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 15 (quinze) dias a 

contar da data do seu recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver a Ata de Registro de 

Preços dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando a empresa às penalidades legalmente estabelecidas; 

7.3 Respeitar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os termos do Edital e de seu(s) 

Anexo(s); 

7.4 Manter, durante toda a execução a Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

 

• DO CONTRATANTE: 

7.5 Encaminhar à Empresa Registrada a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 30 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br


 

 

MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 
Rua BenjaminConstant,13|Fone(0xx49)3019.7405|CEP88501.900|CNPJ-82.777.301/0001-90 

www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br 

29 

(trinta) dias, contados da data da Homologação;  

7.6 Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 

contados da data da sua emissão; 

7.7 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 

7.8 Realizar a gestão dos Contratos através do Sr. Mateus Muniz Corradini – email 

5b4ch@cbm.sc.gov.br, tendo como substituto o Sr. Clayton Costa, email 5b4aux@cbm.sc.gov.br. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO 

8.1 Homologado o resultado da licitação, o Município de Lages, respeitada a ordem de classificação 

e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da 

Ata de Registro de Preços, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de 

compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas; 

8.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio da Ata de 

Registro de Preços e emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 

8.3 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no 

prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

8.4 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento da autorização de 

fornecimento pelo fornecedor; 

8.5 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, 

mesmo que as entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento; 

8.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 

registrado em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador; 

9.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso 

da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 

possibilidade de adesão; 

9.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador 

e órgãos participantes; 

9.4 As aquisições ou contratações adicionais acima citadas não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

9.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 

participantes que aderirem; 

9.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata; 

9.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 

das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 

relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e Diplomas 

Complementares, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02; 

10.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 

defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 

10.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

a) por razão de interesse público;  

b) a pedido do fornecedor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

11.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial da Ata de 

Registro de Preços enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei; 

11.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, pelo adjudicatário, poderão ser 

aplicadas as penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada 

em valor de 10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 

11.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado 

dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 

o Município, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 

11.4 No caso de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços ou, deixar de apresentar 

documentos solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem 

prejuízo da aplicação de multa de 10% (dez por cento) da sua Proposta de Preços e das demais 

sanções previstas em lei, o Município se reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a 

ordem de classificação, hipótese em que o(a) pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com o 

Licitante para obtenção de preço menor; 

11.5 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela 

licitante, poderá ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da 

Administração, isolada ou cumulativamente: 

a) Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória. Cancelamento do registro na 

Ata; 

b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública 

por prazo de até 5 (cinco) anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será 

concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois 

de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO DIREITO DE RESERVA 

http://www.lages.sc.gov.br|pregãoeletronico2@lages.sc.gov.br
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12.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse 

público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do 

art. 49 da Lei de Licitações; 

12.2 O(s) produto(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, as 

especificações do Edital e seu(s) anexo(s), não será(ão) aceito(s), sem atribuição de qualquer ônus 

ao Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 

porventura decorram da presente Ata de Registro de Preço, independentemente de qual seja o 

domicílio do Licitante, para dirimir dúvidas ou questões que não encontrem forma de resolução 

entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 

109, inciso I, da Constituição Federal. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 

10.520/2002 e Decreto 3.555/2000, alterada, e demais normas aplicáveis. E, por estarem assim 

justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma na 

presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem. 

 

Lages, SC em ...... de ......... de 2021 

 

Secretário(a) 

 

 

Empresa Registrada/Contratada 

 

 

Visto da Progem 

 

 

Fiscal/Gestor(a) de Contrato 
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