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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

 
1.1. Aquisição de instalação de Equipamentos e acessórios para academia, para atender às 
necessidades do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – sede em São Joaquim, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 
1.2. Os equipamentos e acessórios deverão atender aos padrões mínimos de qualidade e 
segurança exigidos no objeto, em conformidade com a legislação específica aplicável e o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8078/90). 
1.3. Os bens deverão ter prazo de garantia mínima de 12 meses, prevalecendo o prazo de 
garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior. 

 

ITEM QTD. 
LICITADA 

UNID
. 

EQUIPAMENTO/ACESSÓRIO VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

 
LOTE I 
 

1 1 UN Esteira ergométrica elétrica com pintura eletrostática 
epóxi, amplo corrimão, com acabamento macio, sistema 
avançado de amortecimento, velocidade máxima de 
pelo menos 18 km/h. Tensão: 220 V. 

8523,33 8523,33 

 
LOTE II 
 

2 1 UN Remo ergômetro indoor com sistema de resistência a ar 
e ajustável, tração com corrente de alta resistência e 
durabilidade, trilho de aço inoxidável, assento 
confortável e com deslize contínuo e painel digital. 

7383,33 7383,33 

 
LOTE III 
 

3 1 UN Cross Over com estrutura tubular com pintura 
eletrostática a pó, 100kg em cada torre, rolamentos 
blindados, ponteiras inferiores e pegadas 
emborrachadas, suporte para barra fixa com diferentes 
posições de pegada. 

6541,19 6541,19 
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LOTE IV 
 

4 1 UN Puxador de roldana alta maciço, com 120 centímetros, 
com giro e revestido em borracha. 

252,73 252,73 

5 1 UN Puxador de roldana tríceps corda, com 60 centímetros, 
presilha de aço e ponteiras em PVC injetado. 

94,30 94,30 

6 1 UN Puxador de roldana alta triângulo maciço, com giro e 
pegada revestida em borracha. 

154,33 154,33 

7 1 UN Puxador de roldana reto maciço, com 45 a 50 
centímetros, com giro e revestido em borracha. 

176,15 176,15 

 
 
LOTE V 
 

8 1 UN Banco Livre Regulável construído em aço, com 
estofamento em espuma injetada de alta densidade, 
com pelo menos 5 pontos de controle de inclinação do 
encosto de 210º a 90º. 

1266,28 1266,28 

 
 
LOTE VI 
 

9 2 UN Rack para supino/agachamento construído em aço, 
pintura eletrostática a pó, com suporte para barra com 
regulagem de altura e suporte de segurança 
perpendicular às torres com regulagem de altura. 

1476,67 2953,34 

 
 
LOTE VII 
 

10 2 UN Barra reta maciça cromada, diâmetro tradicional (não 
olímpica), 200 centímetros e pegadas ásperas. 

306,63 613,26 

11 1 UN Barra hexagonal maciça, diâmetro tradicional (não 
olímpica), pegadas em aço inox e ásperas. 

542,58 542,58 

12 1 UN Barra reta maciça cromada, diâmetro tradicional (não 
olímpica), 120 centímetros e pegadas ásperas. 

195,30 195,30 

13 1 UN Barra “w” maciça cromada, diâmetro tradicional (não 
olímpica), 120 centímetros e pegadas ásperas. 

227,33 227,33 

14 2 UN Barra reta maciça cromada, diâmetro tradicional (não 
olímpica), 40 centímetros e pegadas ásperas. 

73,97 147,94 
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LOTE VIII 
 

15 4 UN Anilha de ferro fundido, vazada, 2 kg, pintada de preto, 
furação tradicional (não olímpica). Podendo ter 
revestimento emborrachado. 

19,40 77,60 

16 4 UN Anilha de ferro fundido, vazada, 3 kg, pintada de preto, 
furação tradicional (não olímpica). Podendo ter 
revestimento emborrachado. 

29,10 116,40 

17 4 UN Anilha de ferro fundido, vazada, 5 kg, pintada de preto, 
furação tradicional (não olímpica). Podendo ter 
revestimento emborrachado. 

48,47 193,88 

18 4 UN Anilha de ferro fundido, vazada, 10 kg, pintada de preto, 
furação tradicional (não olímpica). Podendo ter 
revestimento emborrachado. 

96,93 387,72 

19 4 UN Anilha de ferro fundido, vazada, 15 kg, pintada de preto, 
furação tradicional (não olímpica). Podendo ter 
revestimento emborrachado. 

137,80 551,20 

20 4 UN Anilha de ferro fundido, vazada, 20 kg, pintada de preto, 
furação tradicional (não olímpica). Podendo ter 
revestimento emborrachado. 

184,93 739,72 

 
 
LOTE IX 
 

21 2 UN Dumbell sextavado de ferro fundido, 5 kg, pintado de 
preto. Podendo ter revestimento emborrachado. 

55,17 110,34 

22 2 UN Dumbell sextavado de ferro fundido, 7,5 kg, pintado de 
preto. Podendo ter revestimento emborrachado. 

92,71 185,42 

23 2 UN Dumbell sextavado de ferro fundido, 10 kg, pintado de 
preto. Podendo ter revestimento emborrachado. 

110,33 220,66 

24 2 UN Dumbell sextavado de ferro fundido, 12,5 kg, pintado de 
preto. Podendo ter revestimento emborrachado. 

185,66 371,32 

25 2 UN Dumbell sextavado de ferro fundido, 15 kg, pintado de 
preto. Podendo ter revestimento emborrachado. 

190,93 381,86 

26 2 UN Dumbell sextavado de ferro fundido, 17,5 kg, pintado de 
preto. Podendo ter revestimento emborrachado. 

313,46 626,92 

27 2 UN Dumbell sextavado de ferro fundido, 20 kg, pintado de 
preto. Podendo ter revestimento emborrachado. 

261,33 522,66 
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LOTE X 
 

28 1 UN Suporte de chão para barras, tipo fogueteiro, para até 10 
barras, para barras convencionais (não olímpicas). 

451,45 451,45 

29 1 UN Suporte vertical para anilhas, formato “T”, pelo menos 6 
hastes, para peso aproximado de 200 a 250 kg. 

465,33 465,33 

30 1 UN Suporte horizontal para dumbell, tipo estante, dois 
níveis, para 8 pares. 

1086,40 1086,40 

 
 
LOTE XII 
 

31 2 UN Kettlebell de ferro fundido, 4 kg, pintado de preto, alça 
larga e longa. Podendo ter revestimento emborrachado. 

54,00 108,00 

32 2 UN Kettlebell de ferro fundido, 6 kg, pintado de preto, alça 
larga e longa. Podendo ter revestimento emborrachado. 

77,48 154,96 

33 2 UN Kettlebell de ferro fundido, 8 kg, pintado de preto, alça 
larga e longa. Podendo ter revestimento emborrachado. 

103,31 206,62 

34 2 UN Kettlebell de ferro fundido, 10 kg, pintado de preto, alça 
larga e longa. Podendo ter revestimento emborrachado. 

129,13 258,26 

35 2 UN Kettlebell de ferro fundido, 12 kg, pintado de preto, alça 
larga e longa. Podendo ter revestimento emborrachado. 

154,97 309,94 

 
 
LOTE XII 
 

36 1 UN Sand bag/Power bag, 15 kg, confeccionada em lona 
marítima, costura dupla, reforço interno, preenchida 
com pneu triturado, 6 alças emborrachadas em 
diferentes posições. 

230,23 230,23 

37 1 UN Sand bag/Power bag, 20 kg, confeccionada em lona 
marítima, costura dupla, reforço interno, preenchida 
com pneu triturado, 6 alças emborrachadas em 
diferentes posições. 

253,10 253,10 

 
 
LOTE XIII 
 

38 5 UN Colchonete preto revestido com espuma de alta 
densidade. AxLxC 4x50x95cm. 

69,97 349,85 

39 2 UN Step de EVA 73x31x15 (CxLxA). 156,87 313,74 
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LOTE XIV 
 

40 25 M² Piso emborrachado resistente, placas de 50cm x 50cm, 
1,5mm de espessura e borracha 100% reciclada. 

88,33 2208,25 

 
 
DESCRITIVO  ITENS 
 
LOTE I 
Item 1 – Esteira ergométrica: 
 
Descrição: Esteira elétrica 220V. Motor de 3.0 hp, ou mais, peck power de corrente alternada e 
velocidade máxima de pelo menos 18km/h. Sistema de amortecimento com pelo menos 06 
(seis) coxins distribuídos de modo a absorver o impacto. Estribos laterais com acabamento 
antiderrapante. Área útil da manta de pelo menos 136cm de comprimento e 45cm de largura. 
Amplo corrimão com acabamento emborrachado e vão central. Sistema de rodas para 
locomoção. Monitor ergonômico de fácil visualização em todas as posições de treinamento. 
Módulo eletrônico de LCD e controle por teclas, multifuncional e com diferentes programas de 
treinamento. Capacidade de uso de 150kg. Dispositivo de emergência de fácil acionamento. 
Dimensões mínimas: 1901mm x 770mm x 1441mm (C x L x A). 
 
LOTE II 
Item 2 – Remo ergômetro: 
 
Descrição: Remo Indoor seco com sistema de resistência pelo ar com ventilador e ajustável 
para diferentes níveis de intensidade. Tração com corrente de alta resistência e durabilidade. 
Trilho de aço inoxidável. Assento anatômico revestido com poliuretano com sistema de deslize 
contínuo sobre o trilho. Pedais ajustáveis ao tamanho dos pés. Sistema de rodas para 
locomoção. Monitor eletrônico LCD e controle por teclas, multifuncional. Capacidade de uso 
de 135kg. Dimensões aproximadas: 2400mm x 620mm x 1130mm (C x L x A).   
 
LOTE III 
Item 3 – Cross Over: 
 
Descrição: Equipamento reto ou angular, com estrutura tubular reforçada, solda de alta 
qualidade e adequada para o material e pintura eletrostática a pó na cor preta. Duas colunas 
de peso com 100kg cada, anilhas de ferro pintadas de preto (inclusive peso guia). Cabos de aço 
encapados. Rolamentos blindados. Roldanas móveis e com altura ajustável por toda extensão 
do equipamento desde baixo até em cima. Barra fixa na trave superior com diferentes 
possibilidades de pegadas.  Acabamento das extremidades inferiores e pegadores 
emborrachados. Dimensões de acordo com o modelo (reto ou angular). 
 
LOTE IV 
Item 4 – Puxador de roldana alta: 
 
Descrição: Puxador de roldana alta cromado, maciço, com 120cm de comprimento, com giro e 
revestido em borracha nos pontos de pegada. 
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Item 5 – Puxador de roldana tríceps corda: 
 
Descrição: Puxador de roldana tríceps corda, confeccionado com corda torcida de polietileno, 
presilha de aço e ponteiras de PVC injetado, com 60cm de comprimento. 
 
Item 6 – Puxador de roldana alta triângulo: 
 
Descrição: Puxador de roldana com formato triangular, cromado, maciço, com giro e revestido 
em borracha nos pontos de pegada.   
 
Item 7 – Puxador de roldana reto: 
 
Descrição: Puxador reto cromado, maciço, com 45 a 50cm de comprimento, com giro e 
revestido em borracha nos pontos de pegada. 
 
LOTE V 
Item 8 – Banco livre regulável: 
 
Descrição: Banco livre construído em aço e pintura eletrostática a pó na cor preta. 
Estofamentos em espuma injetada de alta densidade. Com pelo menos 5 pontos de controle 
de inclinação entre 210º e 90º para o encosto e ajuste também de posicionamento do assento. 
 
LOTE VI 
Item 9 – Rack para supino/agachamento 
 
Descrição:  Rack construído em aço com pintura eletrostática a pó na cor preta. Base reforçada 
e estrutura que une as duas torres para maior segurança. Suporte para barra com regulagem 
de altura. Suportes de segurança construídos no mesmo material de estrutura e mesmas 
características, perpendiculares às torres e com regulagem de altura. Dimensões: 1200mm x 
1100mm x 1800mm (C x L x A). 
 
LOTE VII 
Item 10 – Barra reta 200cm: 
 
Descrição: Barra reta maciça, cromada, com 200cm de comprimento, diâmetro tradicional 
(não olímpica) e pegadas ásperas. 
 
Item 11 – Barra hexagonal: 
 
Descrição: Barra maciça com formato hexagonal, cromada, diâmetro tradicional (não olímpica) 
e pegadas em aço inox e ásperas. 
 
Item 12 – Barra reta 120cm: 
 
Descrição: Barra reta maciça, cromada, com 120cm de comprimento, diâmetro tradicional 
(não olímpica) e pegadas ásperas. 
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Item 13 – Barra “w” 120cm: 
 
Descrição: Barra “w” maciça, cromada, com 120cm de comprimento, diâmetro tradicional (não 
olímpica) e pegadas ásperas. 
 
Item 14 – Barra reta 40cm: 
 
Descrição: Barra reta maciça, cromada, com 40cm de comprimento, diâmetro tradicional (não 
olímpica) e pegadas ásperas. 
 
LOTE VIII 
Item 15 – Anilha 2kg: 
 
Descrição: Anilha vazada fabricada em ferro fundido, com pintura na cor preta, furação 
tradicional (não olímpica). Peso total de 2kg. Podendo ter revestimento emborrachado. 
 
Item 16 – Anilha 3kg: 
 
Descrição: Anilha vazada fabricada em ferro fundido, com pintura na cor preta, furação 
tradicional (não olímpica). Peso total de 3kg. Podendo ter revestimento emborrachado. 
 
Item 17 – Anilha 5kg: 
 
Descrição: Anilha vazada fabricada em ferro fundido, com pintura na cor preta, furação 
tradicional (não olímpica). Peso total de 5kg. Podendo ter revestimento emborrachado. 
 
Item 18 – Anilha 10kg: 
 
Descrição: Anilha vazada fabricada em ferro fundido, com pintura na cor preta, furação 
tradicional (não olímpica). Peso total de 10kg. Podendo ter revestimento emborrachado. 
 
Item 19 – Anilha 15kg: 
 
Descrição: Anilha vazada fabricada em ferro fundido, com pintura na cor preta, furação 
tradicional (não olímpica). Peso total de 15kg. Podendo ter revestimento emborrachado. 
 
Item 20 – Anilha 20kg: 
 
Descrição: Anilha vazada fabricada em ferro fundido, com pintura na cor preta, furação 
tradicional (não olímpica). Peso total de 20kg. Podendo ter revestimento emborrachado. 
 
LOTE IX 
Item 21 – Dumbell 5kg: 
 
Descrição: Dumbbell sextavado fabricado em ferro fundido, com pintura na cor preta. Peso 
total de 5kg. Podendo ter revestimento emborrachado. 
 
Item 22 – Dumbell 7,5kg: 
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Descrição: Dumbbell sextavado fabricado em ferro fundido, com pintura na cor preta. Peso 
total de 7,5kg. Podendo ter revestimento emborrachado. 
 
Item 23 – Dumbell 10kg: 
 
Descrição: Dumbbell sextavado fabricado em ferro fundido, com pintura na cor preta. Peso 
total de 10kg. Podendo ter revestimento emborrachado. 
 
Item 24 – Dumbell 12,5kg: 
 
Descrição: Dumbbell sextavado fabricado em ferro fundido, com pintura na cor preta. Peso 
total de 12,5kg. Podendo ter revestimento emborrachado. 
 
Item 25 – Dumbell 15kg: 
 
Descrição: Dumbbell sextavado fabricado em ferro fundido, com pintura na cor preta. Peso 
total de 15kg. Podendo ter revestimento emborrachado. 
 
Item 26 – Dumbell 17,5kg: 
 
Descrição: Dumbbell sextavado fabricado em ferro fundido, com pintura na cor preta. Peso 
total de 17,5kg. Podendo ter revestimento emborrachado. 
 
Item 27 – Dumbell 20kg: 
 
Descrição: Dumbbell sextavado fabricado em ferro fundido, com pintura na cor preta. Peso 
total de 20kg. Podendo ter revestimento emborrachado. 
 
LOTE X 
Item 28 – Suporte para barras: 
 
Descrição: Suporte de chão tipo “fogueteiro”, para barras convencionais (não olímpicas) e 
capacidade de até 10 (dez) barras. Construído em ferro e pintura eletrostática a pó na cor 
preta. 
 
Item 29 – Suporte para anilhas: 
 
Descrição: Suporte vertical formato “T”, com pelo menos 06 (seis) hastes e capacidade para 
peso total entre 200 e 250kg. Construído em ferro e pintura eletrostática a pó na cor preta. 
 
Item 30 – Suporte para dumbell: 
 
Descrição: Suporte horizontal, tipo estante, com dois níveis e capacidade para 08 (oito) pares 
de dumbell sextavado. Construído em ferro e pintura eletrostática a pó na cor preta. 
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LOTE XI 
Item 31 – Kettlebell 4kg: 
 
Descrição: Kettlebell fabricado em ferro fundido, com pintura na cor preta, com alça mais larga 
e longa que permite mais conforto e segurança na execução dos movimentos. Peso total de 
4kg. Podendo ter revestimento emborrachado. 
 
Item 32 – Kettlebell 6kg: 
 
Descrição: Kettlebell fabricado em ferro fundido, com pintura na cor preta, com alça mais larga 
e longa que permite mais conforto e segurança na execução dos movimentos. Peso total de 
6kg. Podendo ter revestimento emborrachado. 
 
Item 33 – Kettlebell 8kg: 
 
Descrição: Kettlebell fabricado em ferro fundido, com pintura na cor preta, com alça mais larga 
e longa que permite mais conforto e segurança na execução dos movimentos. Peso total de 
8kg. Podendo ter revestimento emborrachado. 
 
Item 34 – Kettlebell 10kg: 
 
Descrição: Kettlebell fabricado em ferro fundido, com pintura na cor preta, com alça mais larga 
e longa que permite mais conforto e segurança na execução dos movimentos. Peso total de 
10kg. Podendo ter revestimento emborrachado. 
 
Item 35 – Kettlebell 12kg: 
 
Descrição: Kettlebell fabricado em ferro fundido, com pintura na cor preta, com alça mais larga 
e longa que permite mais conforto e segurança na execução dos movimentos. Peso total de 
12kg. Podendo ter revestimento emborrachado. 
 
LOTE XII 
Item 36 – Sand bag/Power bag 15kg: 
 
Descrição: Sand bag/Power bag com peso total de 15kg, confeccionada em lona marítima, 
costura dupla, reforçada internamente, preenchida com borracha de pneu triturado, 06 (seis) 
alças com pegada emborrachada em diferentes pontos de distribuição e posições.   
 
Item 37 – Sand bag/Power bag 20kg: 
 
Descrição: Sand bag/Power bag com peso total de 20kg, confeccionada em lona marítima, 
costura dupla, reforçada internamente, preenchida com borracha de pneu triturado, 06 (seis) 
alças com pegada emborrachada em diferentes pontos de distribuição e posições. 
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LOTE XIII 
Item 38 – Colchonete: 
 
Descrição: Colchonete preto revestido com espuma de alta densidade confeccionado com 
material antimicrobiano. Dimensões: 950mm x 500m x 40mm (C x L x A). 
 
Item 39 – Step de EVA: 
 
Descrição: Step em EVA confeccionado com borracha siliconizada anti-impacto, de alta 
resistência e plataforma superior antiderrapante, com dimensões aproximadas de 73cm x 
31cm x 15cm (C x L x A). 
 
LOTE XV 
Item 40 – Piso emborrachado: 
 
Descrição: Piso emborrachado preto resistente confeccionado com borracha 100% reciclada e 
placas quadradas de 50cm x 50cm, com 15mm de espessura. 
 
1.4 Os bens deverão ter prazo de garantia mínima de 12 meses, prevalecendo o prazo de 
garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior. 

 

2. JUSTIFICATIVA e OBJETIVO 

 
2.1 A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades para desenvolvimento e 
manutenção da aptidão física dos Bombeiros Militares, proporcionando, assim, melhores 
condições físicas para o atendimento das ocorrências e enfrentamento das mais diversas 
situações encontradas nestas ocasiões. Bem como da promoção da saúde dos integrantes da 
Corporação no município, que permitirá maior longevidade e proteção contra enfermidades 
decorrentes do exercício da função e exposição a diferentes riscos. 
 
 Desenvolver a aptidão física envolve, em termos simplificados, melhorar ou aumentar a 
força muscular, a resistência muscular, a flexibilidade e as capacidades cardiovascular e 
respiratória como medidas de melhora da saúde e funcionalidade, por meio de prática de 
atividade física. 
 Mesmo em pequenas doses, a atividade física pode ajudar a prevenir, tratar e, em 
alguns casos, até curar grande parte das mais comuns condições crônicas conhecidas que 
acometem a saúde, bem como reduzir os custos com tratamentos de doenças e melhorar a 
qualidade e quantidade de vida (longevidade). 
 Para tanto, o treinamento físico resistido (com pesos) tem papel de destaque dentre as 
atividades físicas, sendo recomendado pelas principais organizações de saúde do mundo como 
forma de se prevenir problemas de saúde, manter capacidades funcionais, além de desenvolver 
diferentes componentes da aptidão física. 
 Pode-se afirmar que a função Bombeiro Militar baseia-se em dois aspectos: a Aptidão 
Física e a Capacidade Técnica; se o Bombeiro apresentar deficiências graves em alguma delas, 
certamente não conseguirá prestar um serviço adequado aos padrões de nossa Corporação. 
(CORRADINI, 2009) 
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 Apesar de, para a população em geral, a aptidão física ser uma escolha pessoal e isto 
ter apenas implicações individuais, para os Bombeiros Militares há outra razão. Neste caso, o 
nível de aptidão física individual afeta seu desempenho e sua saúde. O desempenho impacta 
diretamente a atuação de outros Bombeiros, os cidadãos aos quais são prestados os serviços de 
socorro e a segurança de todos envolvidos nas ocorrências atendidas. A qualidade da saúde 
tem influência sobre a qualidade de vida do Bombeiro, tanto durante os plantões quanto nas 
folgas, além da qualidade e quantidade de vida mesmo após a aposentadoria. 
 Deste modo, trata-se da aquisição de equipamentos e acessórios que servirão para 
montagem de espaço voltado à prática de exercícios físicos, visto que serão atividades com 
controle de intensidade, duração e frequência, de caráter geral e específicos, destinados à 
melhora e manutenção da aptidão física dos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar de 
Santa Catarina com sede na cidade de São Joaquim. São equipamentos e acessórios próprios 
para tal fim, desenvolvidos para serem ergonômicos e de fácil utilização.      
 Destaca-se, também, que o uso de tais equipamentos e acessórios será orientado 
profissionalmente por Bombeiro Militar com formação acadêmica em Educação Física e que os 
mesmos devem conter todas as especificações e padronizações elencadas para satisfazer a 
demanda do efetivo. 
 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 
3.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da 
Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005. 
 

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 

 

4.1 Os objetos do presente termo de referência serão recebidos em remessa única pelo Corpo 
de Bombeiros Militar de São Joaquim com prazo não superior a 30 (trinta) dias úteis após 
recebimento da nota de empenho. 
4.2 Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço: Rua Bento Cavalheiro do 
Amaral nº 12, quartel do Corpo de Bombeiros, horário das 13:00 às  19:00 horas . Sendo o 
frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado. 
4.3 O não cumprimento do disposto no item 4.1 do presente termo acarretará a anulação do 
empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do 
fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame. 
4.4 A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo 
com os termos do Edital e seus anexos. 

 
 

5. VALOR ESTIMADO 

 
5.1 O valor máximo a ser gasto com a presente contratação é de R$ 39.953,22 (trinta e nove 
mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos). 
5.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo 
administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas e 
em pesquisas de mercado. 
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6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
6.1 Os bens serão recebidos: 
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, (fica a cargo do Corpo de Bombeiros o 
recebimento provisório, ao qual é conferido o quantitativo e preços, conforme edital e 
resultado da licitação). 
 
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do 
recebimento provisório. 

 
6.2 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 
do esgotamento do prazo. 
6.3 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas. 
 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
7.1 A Contratada obriga-se a: 
7.1.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, 
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 
7.1.2 Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, 
com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
7.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
7.1.3.1 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo 
máximo de 10 (dez) corridos, o produto com avarias ou defeitos; 
7.1.4 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 
7.1.5 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação; 
7.1.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
7.1.7 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
7.1.8 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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7.1.9 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
8.1 A Contratante obriga-se a: 
8.1.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 
81.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivos; 
8.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor especialmente designado; 
8.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 
9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

 

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 
10.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao 
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo 
dará ciência à Administração. 
10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
10.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
 

11. CONSIDERAÇÕES 

 
Fiscal do Contrato: Guilherme Dall Igna de Oliveira 

 
 


