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PROCESSO LICITATORIO Nº FUNR 03/2011. 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.° FUNR 01/2011  
 
EDITAL ALTERADO:  
1) Prazo de entrega de amostras, alterado de 03 (três) para 20 (vinte) dias consecutivos. 
2) Alteração na solicitação de certificações dos produtos. 
 
 
LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas – Estado de Santa Catarina, torna público para 
conhecimento dos interessados que será realizado PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO 
GLOBAL", a ser processado e julgado pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, conforme condições estabelecidas 
no presente Edital e de acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02, Decreto Municipal nº 
007/2005 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e 
legislação complementar vigente e pertinente à matéria, destinado à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA, SEDIADO NESTE MUNICÍPIO DE CANOINHAS-SC. 
 
1. DAS DATAS LOCAL E HORÁRIOS 
 
1.1 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 14h00min do dia 21/09/2011. 
 
1.2 - INÍCIO DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE 
PREÇOS: a partir das 14h05min do dia 21/09/2011. 
 
1.3 - LOCAL: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA, SITO A RUA FELIPE 
SCHMIDT, 10 – CENTRO – CANOINHAS-SC.  
 
2. DO OBJETO 
2.1 - A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL, DESTINADOS AO USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA, SEDIADO NESTE MUNICÍPIO DE CANOINHAS-SC. 
2.2 - A quantidade especificada no Projeto Básico - Anexo I, poderá ser acrescida ou reduzida nos termos do § 1º 
do art. 65 da Lei n º 8.666/93. 
 
3. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
O produto, objeto desta licitação será contratado com recursos provisionados a conta das dotações orçamentárias  
15.01.2.030.3.3.90.30.28.00.00.00.00 cod. Red. 01; 
15.01.2.030.3.3.90.30.28.00.00.00.00 cod. Red. 13; 
15.01.2.030.4.4.90.52.24.00.00.00.00 cod. Red. 14. 
 
4. DO PREÇO 
4.1 - O preço deverá ser fixo e irreajustável, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta e do 
oferecimento de lances; 
4.2 - Deverão estar inclusos no preço todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta 
licitação, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, mão 
de obra, encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto deste edital e seus anexos; 
4.3 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, 
serão considerados como incluso nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 
título. 
4.4 – O valor máximo que o FUNREBOMPM DE CANOINHAS se dispõe a pagar pelos produtos, objeto desta 
ligação é: 
Lote 01: R$ 600,00 (seiscentos reais); 
Lote 02: R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 
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Lote 03: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); 
Lote 04: R$ 7.950,00 (Sete mil novecentos e cinqüenta reais); 
Lote 05: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). 
Lote 06: R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). 
 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1 Poderão participar da presente licitação, empresas regularmente constituídas, que satisfaçam as condições do 
presente Edital; 
5.2 As empresas deverão participar isoladamente, não sendo permitido consórcios; 
5.3 Não poderá participar empresa que tenha sido declarada inidônea, ou que esteja cumprindo suspensão do 
direito de licitar ou contratar com Administração Pública; 
5.4 A participação na Licitação, implica na aceitação inconteste de todos os termos deste Edital e dos demais 
Documentos que o complementam. 
 
6. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
6.1 - Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas e/ou lances de preços e praticar os demais 
atos pertinentes ao certame, o representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório junto à Prefeitura, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se 
exibindo a Carteira de Identidade ou documento equivalente que possua foto. 
6.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com 
firma reconhecida ou Carta de Credenciamento, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou do Contrato Social, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
Deverá ser apresentado o original dos documentos apresentados em cópia, para conferencia.  
6.3 - O credenciamento de que trata o subitem anterior deverá ser entregue separado dos envelopes de "Proposta" 
e "Documentos de Habilitação". 
6.4 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um 
licitante. 
6.5 - Não serão aceitas propostas ou documentação por via postal ou meio eletrônico. 
 
 7. DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO, 
PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
7.1 - No dia, horário e local previstos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os credenciamentos, na forma do 
item 6 (seis) deste edital.  
A sessão pública será aberta pelo Pregoeiro, sendo recebidos: 

a) 01 (um) envelope lacrado, contendo a PROPOSTA FINANCEIRA (ENVELOPE 01); 
b) 01 (um) envelope lacrado, contendo a DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 02); 
c) 01 (um) envelope lacrado, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 03); 

 
7.1.1. A DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope 02) mencionada no item anterior, refere-se a 
apresentação de uma Declaração em papel timbrado da Empresa, dando ciência de que cumpre plenamente os 
requisitos da Habilitação . 
7.1.2 - Não será aceita, em qualquer hipótese a participação de licitante: 
a) retardatário, a não ser como ouvinte;  
b) que não apresentar a DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope 02); 
7.1.3 - Serão aplicadas as penalidades previstas no item 17 deste Edital ao licitante que fizer declaração falsa. 
7.2 - Após declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos proponentes, que receberá os  
envelopes contendo, em separado, as propostas comerciais e os documentos relativos à habilitação, procedendo, 
em seguida a abertura dos envelopes contendo as propostas. 
7.2.1 - Aberto o envelope contendo a proposta, o Pregoeiro examinará a sua conformidade, consistindo na 
conferência, análise e classificação em confronto com o objeto e exigências do Edital. 
7.2.2 - Em seguida procederá ao julgamento e classificação das propostas nos moldes do item 12 do presente 
Edital. 
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7.3 - Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão. 
7.4 - Todos os atos desenvolvidos na sessão serão reduzidos em ata, que deverá ser assinada por todos os licitantes 
presentes. 
7.5 – O envelope contendo a declaração de habilitação deverá ser entregue contendo em sua face externa os 
seguintes dizeres: 
AO FUNREBOMPM DE CANOINHAS 
RAZÃO SOCIAL (DISPENSADO SE IMPRESSO PADRÃO DO ENVELOPE) 
CNPJ (DISPENSADO SE IMPRESSO PADRÃO DO ENVELOPE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº FUNR 01/2011 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02 
 
8. DA PROPOSTA FINANCEIRA– ENVELOPE Nº 1 
8.1 - As propostas deverão preencher os seguintes requisitos: 
a) Ser impressa em papel timbrado da empresa, escrita em português, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, 
devidamente datada e assinada, como também rubricadas em todas as suas folhas; 
b) Consignar, em moeda nacional, o preço unitário e total do item cotado, em algarismo e/ou por extenso; 
c) Em caso de divergência entre os valores unitário e total, será considerado o primeiro e, entre o expresso em 
algarismo e por extenso, será considerado este último; 
d) Declarar o prazo de validade da Proposta, que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
e) Fazer menção ao Pregão Presencial e conter a razão social do licitante, o CNPJ, número de telefone e de fax e 
e-mail, se houver, além do respectivo endereço e a indicação do banco e agência e respectivos códigos e 
número da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento (sem que a ausência gere 
desclassificação); 
f) Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 
aceito pelo Pregoeiro; 
8.2 - As propostas deverão ser entregues no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, em envelope 
separado, lacrado, contendo os seguintes dizeres: 
AO FUNREBOMPM DE CANOINHAS 
RAZÃO SOCIAL (DISPENSADO SE IMPRESSO PADRÃO DO ENVELOPE) 
CNPJ (DISPENSADO SE IMPRESSO PADRÃO DO ENVELOPE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº FUNR 01/2011 
PROPOSTA FINANCEIRA - ENVELOPE Nº 01 
 
9. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
9.1 - Não será considerada proposta que contiver qualquer vantagem não prevista neste Edital. 
 
10. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
10.1 - Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no art. 48, incisos I e II da Lei n. º 8.666/93, as 
propostas que: 
10.1.1 - Apresentar preço excessivo ou preço manifestamente inexeqüível, assim considerado aquele que não 
venha a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 
 
11. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE N. º 3 
 11.1 - A documentação, deverá ser entregue no local, dia e hora indicado no preâmbulo deste Edital, em 
envelope separado, lacrado, rubricado, contendo os seguintes dizeres: 
 
AO FUNREBOMPM DE CANOINHAS 
RAZÃO SOCIAL (DISPENSADO SE IMPRESSO PADRÃO DO ENVELOPE) 
CNPJ (DISPENSADO SE IMPRESSO PADRÃO DO ENVELOPE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº  FUNR 01/2011 
DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE 3 
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11.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em cópia autenticada ou cópia simples; 
neste caso, mediante a apresentação dos originais para conferência pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio. 
11.2.1-Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz; 
11.2.2-Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, quanto a 
Certidão de Regularidade do FGTS, quando a licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, deverá 
apresentar o documento comprobatório de autorização para centralização; 
11.2.3-Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a filial, os documentos deverão ser apresentadas com 
o número de CNPJ da matriz e filial, simultaneamente; 
11.2.4-Serão dispensados da apresentação de documentos com o CNPJ da filial aqueles documentos que, pela 
própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
11.3 - Habilitação Jurídica: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual (poderá ser substituído pela cópia apresentada 
juntamente com o “CREDENCIAMENTO”); 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
empresariais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores 
(poderá ser substituído pela cópia apresentada juntamente com o “CREDENCIAMENTO”);; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. Devendo ser respeitadas as exigências estabelecidas Parágrafo Único do artigo 16 do Regulamento da 
Licitação na Modalidade Pregão. 
 
 11.4 - Regularidade Fiscal: 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual ou Alvará de localização; 
c) Certidão Negativa Federal e da Dívida Ativa da União; 
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 
e) Certidão Negativa de Débito e Certidão de Regularidade Fiscal junto a Prefeitura Municipal ou da forma que a 
legislação dos Municípios exigir;  
f) Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
g) Prova de Regularidade com Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. 
 
11.5 - Da Qualificação Econômico-Financeira 
11.5.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, e às empresas constituídas no 
exercício, o Balanço de Abertura, inclusive das que optaram pelo Simples, já exigíveis e apresentados na forma da 
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data 
estabelecida para apresentação dos Documentos nesta licitação; 
11.5.2 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da Sede da Pessoa Jurídica, ou 
de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da Pessoa Física. 
 
11.6. - Qualificação Técnica   
 11.6.1. 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, firmado por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou 
Privado, comprovando que a licitante já forneceu produto da mesma espécie do edital. 
 
11.7 - Declarações 
11.7.1 - Do cumprimento do Art. 7º da Constituição Federal 
Declaração de que a proponente não possui em quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de (14) quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 
Federal de 1988. 
11.7.2 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo constante no anexo IV deste edital. 
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11.7.3 - Declaração Artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Canoinhas. 
Declaração, conforme modelo ANEXO VI, assinada pelo representante legal da licitante, atestando a não 
existência de nenhum sócio da empresa, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, 
por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüìneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não 
possua em seu quadro social, nenhum Servidor do Município, ficando sujeita às sanções cabíveis, no caso de 
falsidade de sua declaração. 
 
11.8 - Todos os documentos deverão conter seus prazos de validade. Para os documentos que eventualmente não 
contenham prazo de validade, será considerado, excepcionalmente, o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir 
da data de sua expedição. 
11.9 - As certidões ou informações obtidas por meio eletrônico só terão validade após confirmadas pelo Órgão 
licitante, nos termos do art. 32, § 2º da Lei Licitatória e demais regulamentos. A empresa que inserir certidões 
tidas como falsas serão remetidas aos Ministérios Públicos respectivos para as providências legais cabíveis. 
11.10 - Ocorrendo dificuldade de acesso por meio eletrônico, a licitação prosseguirá na fase de habilitação, 
decidida esta, quando efetivada a comprovação da autenticidade do documento pelo sistema; 
 
12 - DA SESSÃO DO PREGÃO 
12.1 - A sessão do pregão será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste edital, sendo 
recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a sua abertura. 
Após a abertura da sessão, não serão mais admitidos novos proponentes, e a licitação desenvolver-se-á conforme 
segue: 
12.3 - Identificação e credenciamento de um representante por empresa, que deverá apresentar: 
12.3.1 - Carteira de identidade; 
12.3.2 - Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para 
formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com o Pregoeiro e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame em nome da empresa representada, no caso de sócio da empresa, proprietário, dirigente ou 
assemelhado, deverá apresentar cópia do Estatuto Social ou Contrato Social em vigor, no qual estejam expressos 
os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
12.3.3 - Os documentos de credenciamento passarão a compor o processo; 
12.4 – Recebimento da Declaração de habilitação e dos envelopes "Proposta” e “Documentos de Habilitação"; 
12.5 - Abertura dos envelopes "proposta” e leitura, em voz alta, dos preços cotados; 
12.6 - Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e classificação 
das propostas que estejam em consonância com o exigido; 
12.7 - Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais; 
12.7.1 - Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço e todos os demais cujas 
propostas econômicas situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço ofertado; 
12.7.2 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 12.7.1, participarão da rodada de 
lances verbais as empresas detentoras das três melhores propostas, quaisquer que tenham sido os preços 
oferecidos; 
12.8 - A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o Pregoeiro considerar necessário; 
12.8.1 – O licitante, após convocado pelo pregoeiro, terá que oferecer seu lance em no máximo 05 (cinco) 
minutos; 
12.8.2 – O lance deverá ser oferecido levando-se em conta o valor total de sua proposta, o qual não poderá ter 
desconto inferior a R$ 100,00 (cem reais), valor este, que poderá ser mudado pelo Pregoeiro a qualquer momento 
durante a rodada de lances verbais; 
12.8.3 – O Pregoeiro, a seu critério, poderá permitir a comunicação dos licitantes com terceiros, através de 
telefone celular; 
12.8.4 - A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial os valores ofertados, 
iniciando-se com a empresa detentora da proposta com o maior preço e finalizando com a licitante que ofereceu o 
menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. O primeiro lance verbal da sessão deverá cobrir o 
valor da proposta escrita de menor preço. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das 
propostas, o qual definirá a seqüência dos lances seguintes; 
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12.8.5 - O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem anterior, quando convocado pelo 
Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para efeito de 
ordenação das propostas; 
12.9 - Ordenamento das empresas por menor preço; 
12.10 - Análise da proposta de menor preço, devendo o Pregoeiro decidir sua aceitabilidade de acordo com a 
compatibilidade com os preços de mercado. 
12.11 - Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o caso; 
12.12 - Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor preço, passando 
para a análise da subseqüente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não atenda às exigências 
editalícias, até a apuração de proposta que corresponda ao exigido; 
12.13 - Aclamação do licitante vencedor; 
12.14 - Vistas e rubricas, pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas participantes, 
em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes de habilitação remanescentes; 
12.15 - Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver 
manifestação positiva nesse sentido; 
12.16 - Adjudicação do objeto ao vencedor; 
12.17 - Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes dos 
licitantes; 
12.18 - Devolução dos envelopes "documentos de habilitação" dos licitantes remanescentes, que ficarão retidos 
até a emissão da autorização de fornecimento; 
12.19 - No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas 
fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, 
ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 
 
 13 - DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DEFINITIVA 
13.1 - O preço final a ser praticado pela licitante no fornecimento dos produtos deste pregão será o menor lance 
oferecido pela vencedora na fase de lances, registrado no histórico do pregão (lances/lote), assinado pelo 
pregoeiro e representante da licitante. 
 
 14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO    
14.1 - O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos. 
14.2 - O valor da proposta vencedora permanecerá irreajustável. 
14.3 - As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  
15.01.2.030.3.3.90.30.28.00.00.00.00 cod. Red. 01; 
15.01.2.030.3.3.90.30.28.00.00.00.00 cod. Red. 13; 
15.01.2.030.4.4.90.52.24.00.00.00.00 cod. Red. 14. 
 
15. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS OBJETOS LICITADOS 
 15.1 – O prazo para entrega dos equipamentos, será de no máximo 60 (sessenta) dias consecutivos a contar data 
de emissão da autorização de fornecimento. 
 
16. RECUSA DA CONTRATAÇÃO 
16.1 - Consideram-se motivos justificados para recusa da contratação: 
a) a alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique as contratações 
decorrentes do registro; 
b) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do objeto da 
licitação. 
c) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, salvo se decorrente de procedimento fraudulento, 
devidamente comprovado; 
d) a dissolução da sociedade ou o falecimento do fornecedor; 
 
16.2 – O FUNREBOMPM DE CANOINHAS, diante da recusa, apurará as razões do interessado no próprio 
processo que deu origem à contratação, de que poderá resultar a liberação do compromisso por ele assumido, ou a 
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rejeição da recusa e conseqüente aplicação das penalidades cabíveis, previstas neste edital, sem embargo de lhe 
ser franqueado o contraditório e a ampla defesa. 
16.3 - Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior que tenha o condão de motivar o atraso na 
entrega do objeto no prazo previsto neste Edital, deve(m), o(s) adjudicatário(s) submeter(em) os fatos, por escrito 
a Prefeitura, com as justificativas correspondentes, acompanhadas da comprovação devida, para análise e decisão, 
desde que dentro do prazo estabelecido para a entrega do material. 
 
17. DAS PENALIDADES E MULTAS 
17.1 - O licitante que provocar retardamento da execução do certame, não mantiver proposta, falhar ou fraudar na 
execução doobjeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos, aplicado nos termos do art. 14 
do Anexo I do Decreto Federal 3555/2000 e do art. 11 da Lei 6.474/2002, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 
0199/2003. 
17.2 - De acordo com o estabelecido no Estatuto Federal das Licitações e Contratos a licitante adjudicatária ficará 
sujeita as seguintes penalidades: 
17.2.1 - Advertência nos casos de ocorrência de problemas de pequena monta ao Contratante; 
17.2.2 - Multa de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total do empenho, ou de seu remanescente nas 
hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto; no caso dos serviços não estarem em conformidade com as 
especificações do Projeto Básico-Anexo I. 
17.2.3 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos previstos no objeto licitado, fica sujeito o adjudicatário 
às penalidades previstas no CAPUT do Art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte forma: 
a)  Ocorrendo atraso na entrega do objeto licitado, será aplicada multa moratória de 0,33% (zero vírgula 
trinta e três por cento) por dia de atraso, até o limite de 9,9 % (nove vírgula nove por cento) sobre o valor total da 
aquisição; 
b) No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada uma multa 
indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total da aquisição; 
c) O prazo para defesa-prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação; 
d) Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação da sanção; 
e) As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 
Fornecedores ou de Prestadores de Serviços do Município e, no caso de impedimento do direito de licitar e 
contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período. 
 
 
 
18.  DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 
18.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato convocatório. 
18.1.1 - A impugnação será julgada na forma e no prazo previsto no art. 12 do Decreto 3.555/2000, que 
regulamenta a Licitação na modalidade Pregão e art. 9º V da Lei Estadual nº 6.474/2002, devendo ser entregue no 
Setor de Protocolo,  endereçado o Pregoeiro. 
18.2 - A entrega das propostas sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena 
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
18.3 - Qualquer licitante poderá recorrer dos atos praticado pelo Pregoeiro, cuja intenção deverá ser manifestada 
no final da sessão pública, sob pena de decadência do direito de recorrer.  
18.3.1 - A síntese das razões recursais deverá ser registrada na ata da sessão, cabendo ao Pregoeiro conceder o 
prazo de três dias úteis para apresentação das razões, ficando os demais, desde logo, intimados a apresentarem 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos.  
18.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.  
18.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
18.6 - Se não reconsiderar a sua decisão o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à consideração 
da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva e homologação do procedimento. 
18.7 - Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Setor de Protocolo, endereçadas o 
Pregoeiro. 
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18.8 - Os autos permanecerão desde logo com vistas franqueada aos interessados no mesmo local indicado no 
item anterior. 
19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 19.1 - Quaisquer esclarecimentos adicionais e itens deste Edital por ventura duvidosos, poderão ser obtidos pelo  
fone (47) 3621-7705 e, ou fax (47) 3621-7712, até dois dias úteis antes da data marcada à reunião, destinada ao 
recebimento dos envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta Financeira”. 
19.2 - Não o fazendo neste prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos 
para permitir a continuidade dos procedimentos e a apreciação das propostas, não cabendo aos licitantes direito a 
qualquer reclamação posterior. 
19.3 - O Pregoeiro, poderá convocar servidores qualificados do Órgão, para oferecer suporte técnico e/ou jurídico 
às decisões da Comissão independente da equipe de apoio; 
19.5 - As irregularidade sanáveis que venham a surgir no edital, poderão ser admitidas nos termos do art. 3º § 2º 
da Lei Estadual 6.474/2002. 
19.6 - As modificações ocorridas neste Edital, obedecerão ao disposto no parágrafo 4º, do Art.21, da Lei 
nº8.666/93. 
19.7 - Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 
em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a apresentação de 
outros documentos ou informações complementares que o Pregoeiro porventura julgar necessário. 
 19.8 - A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas deste Edital e seu 
Projeto Básico-Anexo I, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem. 
19.9 - É facultado à Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, em especial quanto à veracidade das declarações feitas ou apresentadas em 
razão do cumprimento das exigências deste Edital e seu Projeto Básico-Anexo I. 
19.10 - Os documentos da habilitação dos que forem excluídos do certame, ficarão em poder da Prefeitura.  
19.11 - O Prefeito de Canoinhas, neste ato, Presidente do FUNREBOMPM DE CANOINHAS, reserva-se o 
direito de revogar, anular, suspender ou adiar a presente licitação, por razões de interesse público ou por 
decorrência de fato superveniente comprovado, e anular no todo ou em parte, resguardando-se o direito de defesa 
no prazo de dois dias úteis, consoante prevê a Lei nº 8.666/93, bem como, transferir a data de abertura, sem que 
isso caiba à licitante, direito a indenização, seja a que título for. 
19.12 – A Prefeitura poderá anular o certame, por vício de legalidade, ou revogá-lo, por motivo de conveniência e 
oportunidade em razão de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, consoante prevê a Lei nº 8.666/93. 
19.13 - Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final da sessão originária do pregão e o 
disposto nos itens 12.11 e 12.12, devendo o(s) convocado(s) apresentar(em) os documentos de habilitação cuja 
validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data da primeira reunião; 
19.14 - Os casos omissos no presente Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, com fundamento nas disposições da 
legislação em vigor. 
19.15 - Fica eleito o foro de Canoinhas - SC, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Licitação.   
 
Canoinhas, 02 de setembro de 2011. 

__________________________ 
LEOBERTO WEINERT 

Prefeito 
 

__________________________________ 
DOUGLAS ANTÔNIO CONCEIÇÃO 

Assessor Jurídico 
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ANEXO I 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº FUNR 01/2011 
 
1. OBJETO 
 

ANEXO I - Of nº 104/9ºBBM/2011  
 

QUADRO DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, 
LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
1. QUADRO QUANTITATIVO 

ITEM PRODUTO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS UNIDADE QUANTIDADE 
LOTE 01 

001 Balaclava Peça 10 
LOTE 02 

001 Aparelho autônomo de ar comprimido respirável  2 
LOTE 03 

001 Bota para combate a incêndio Par 10 
LOTE 04 

001 Capacete para combate a incêndio Peça 5 
LOTE 05 

001 Luva para combate a incêndio Par 10 
LOTE 06 

001 Conjunto de aproximação e combate a incêndio estrutural 
composto de blusão e calça Peça 5 

 
 
2. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 
 
2.1. Lote 001 – Balaclava: 
2.1.1. capuz confeccionado em malha tipo single jersey 100% meta-aramida, com gramatura mínima de 290gr/m², 
deverá ter o desenho tipo balaclava, para proteção total da cabeça, pescoço e ombros contra produtos químicos, 
chama direta e calor irradiado;  
2.1.2. cor bege natural ou branca; 
2.1.3. tamanho único; 
2.1.4. deverá possuir abertura frontal desde acima dos olhos até o inicio do queixo, para melhor ajuste da máscara do 
equipamento de proteção respiratória; e  
2.1.5. deverá possuir etiqueta na parte interna do capuz, com o nome do fabricante, CNPJ, número do Certificado de 
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 
2.1.6. documentos que deverão ser apresentados: 
a) laudo de resistência a estouro de no mínimo 250lbf/pol² conforme norma ASTM  D3786;  
b) certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.  
c) flamabilidade - conforme norma ASTM D 6413 ou, por substituição, ASTM D  1230, cujo resultado deverá ser “não 
propaga a chama”;  
d) laudo de resistência a costura de no mínimo 40 dan conforme norma NBR  13374; e  
e) resistência ao pilling com nota de no mínimo 3 conforme norma ISO 12945.  

 
2.2. Item 006 – Conjunto de aproximação e combate a incêndio estrutural composto de blusão e calça: 
2.2.1. tecido (blusão e calça): 
2.2.1.1. 1ª camada: camada externa fixa, em tecido tipo tela com construção em Rip Stop na cor preta, composto de 
60% para-aramida e 40% meta-aramida, admitida variação de +/- 5%, conforme norma ASTM D 629 ou Norma 
CAN/CGSB-4.2 Nº 14-2005, com gramatura  não inferior a 250grs/m², conforme norma ASTM D 3776. Deverá possuir 
tratamento contra raios ultravioleta (UV) e tratamento hidro-repelente incolor, conforme norma NBR 13000. Deverá ter 
resistência à tração, (força e alongamento à ruptura), força de ruptura com média superior a 195 daN no urdume e 245 
daN na trama; e no alongamento a ruptura média inferior a 15% no urdume e na trama, conforme NBR 11912. Deverá 
ter solidez da cor a luz (40 horas), no mínimo nota 3 na alteração, conforme norma NBR 12997. Deverá ter resistência 
a carga de rasgamento de 25 Kgf no mínimo para trama e urdume, conforme norma ASTM D 2261. Deverá ter 
resistência a abrasão de 1300 ciclos no mínimo conforme norma ASTM D 3886. Deverá ter solidez da cor a lavagem, 
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com alteração e transferência 5, conforme norma ISO 105 C06 B1M. Deverá ter solidez da cor à fricção de 
transferência 4-5 (para seco e úmido), conforme norma NBR 8432. Deverá ter resistência a formação de pilling de no 
mínimo 4/5 na tabela de índice/avaliação, conforme norma JIS L 1076 método A; 
2.2.1.2. 2ª camada: camada intermediária com peso mínimo de 130g/m² conforme norma ASTM D3776, formada por 
filme de PTFE ignifugo. Esse filme de PTFE (politetrafluoretileno) deverá ser fixado a uma barreira térmica de não 
tecido formado por uma mistura de fibras aramidas. Deverá ter resistência à tração com força de ruptura não inferior a 
30kgf em média no sentido do urdume (longitudinal) e 17kgf em média no sentido da trama (transversal) conforme 
NBR 11912 ou ASTM D5035. Deverá ter resistência a pressão hidrostática de 100 cm/coluna d´água, não havendo 
vazamento conforme norma NBR12999/93; e 
2.2.1.3. 3ª e 4ª camadas: camada interna dupla que atua como forro interno para contato com o corpo do bombeiro, 
seu peso total não deverá ser inferior a 280g/m² com variação de ± 5%, a 3ª camada é formada por feltro de manta 
agulhada de fibras 100% meta-aramida de dois mm de espessura no mínimo ou feltro agulhado não-tecido de aramida 
e Rayon FR. Deverá ser unida a 4ª camada que é um tecido de forro para contato com o corpo do bombeiro; este forro 
deverá ser plano e composto de 50% meta-aramida e 50% modacrilico, as costuras da união da 3ª e 4ª camadas 
deverá ser na forma senoidal ou trapezoidal. 
 
2.2.2. Blusão: 
2.2.2.1. gola com 100mm de altura (admitida a variação de ±5%) e largura de 550mm e 600mm de comprimento total 
conforme o tamanho do blusão: 
a) deverá possuir fecho gancho medindo 50mm por 70mm, fixo no lado esquerdo da gola. No lado direito da gola 
haverá uma lapela de 220mmx100mm, composta de camada externa e barreira de umidade, conforme foto anexo; 
b) a lapela será fixada a gola por meio de fita plana de 20mm de largura, em material anti-chamas, costurada de forma 
que haja 2,5cm entre a gola e a lapela. Para o ajuste da lapela a gola haverá duas peças iguais de fecho argola de 
50mm x 90mm e uma peça de fecho gancho de 3cm x 5cm na lapela e 2 tiras de velcro gancho de 20mm x 70mm na 
gola;  
c) a parte interna da gola será aberta juntamente com a base do pescoço para quem a barreira de calor e umidade 
seja fixada com fecho de argolas e ganchos no meio da parte interior da gola e para fechamento da gola do blusão 
deverá ser colocado um fecho de argolas e ganchos de 25mm e 06 botões de pressão não ferrosos ao redor de toda 
extensão da base da gola; e 
d) será fixada a camada externa da gola uma barreira de umidade para isolamento total da gola, protegendo 
duplamente contra penetração de líquidos, esta gola deve ser confeccionada em apenas duas camadas (1ª e 2ª 
camadas); 
2.2.2.2. o blusão deverá ter o corpo confeccionado em três peças e as mangas deverão ser tipo social em duas peças 
alongadas e retraídas somente na parte inferior com capacidade de expansão o suficiente para que quando em 
trabalho não levante o blusão mais que 60mm, esta expansão deverá começar com no mínimo 0,2mm na base das 
costuras de expansão da manga e de no mínimo de 30mm de expansão no seu prolongamento lateral em cada lado 
de expansão; 
2.2.2.3. nas costas, expansão na altura dos ombros com sobreposição de pelo menos 27mm, percorrendo até a altura 
do quadril com 25mm de expansão e fechado até o término da faixa refletiva da barra. As expansões deverão ser 
contempladas em todas as camadas de proteção da vestimenta; 
2.2.2.4. punhos em malha dupla de fibra 100% meta-aramida com gramatura total de no mínimo 300g/m² costurado a 
um fole de tecido ignifugo interno, fixado a camada externa, formando uma bolsa de proteção para não entrada de 
água com no mínimo 50mm de bolsa interna sem costuras, a este fole também é fixado através de dois botões de 
pressão de metal não oxidável a barreira de calor e de umidade, no punho será fixado um engate para polegar com 
forma de delimitar a posição do punho, este punho deverá ser de no mínimo 100mm (admita a variação de ±5%); 
2.2.2.5. o fechamento do blusão deverá ser através de zíper não metálico, que deverá resistir a produtos químicos, 
neste zíper, deverá possuir um cadarço de couro hidrofugado para facilitar a abertura/fechamento do mesmo. Deverá 
possuir lapela de fechamento fixada na vertical em toda a extensão do blusão, costurada do lado direito, a lapela 
deverá ter no mínimo 110mm de largura, e em sua parte interna deverá possuir fecho de argolas e ganchos (tipo 
velcro) resistente ao fogo de 50mm de largura na cor preta, fixado na vertical, que atuará como fechamento para 
proteção do zíper; 
2.2.2.6. bolsos: 04 (quatro) bolsos, sendo: 
a) 1 na lateral esquerda frontal interna, na parte inferior do blusão um bolso chapado com 200mm de largura por 
200mm de altura, a mesma deverá ser feita com a mesmo material da 2ª, 3ª e 4ª camadas do blusão; 
b) 2 bolsos feitos da mesma camada externa do blusão, posicionados na parte inferior frontal, iniciando na parte 
inferior da faixa refletiva em cada lateral do blusão, deverão ser sanfonados com largura não inferior a 45mm, suas 
dimensões são de 200mm de largura por 200mm de altura com dois ilhoses de metal não oxidável em cada um dos 
cantos inferiores para drenagem de líquidos, o fechamento dos bolsos deverá ser através de lapela protetora de 
110mm de altura por 200mm de largura com fechamento de dois fechos de argola e ganchos (tipo velcro) resistente 
ao fogo de 50mm por 50mm nos bolsos e 50mm por 70mm posicionado na extremidade da lapela; 
c) 1 bolso porta rádio, feito do mesmo material da 1ª camada, do lado esquerdo, com dois ilhoses de metal não 
oxidáveis na parte do fundo para escoamento de líquidos com 70mm de largura por 70mm de profundidade e 150mm 
de altura, este bolso deverá ser protegido pela lapela com vão para passagem da antena do rádio dos dois lados, esta 
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lapela devera possuir fecho de argolas (tipo velcro) resistente ao fogo de 50mm de largura por 70mm de altura, e no 
bolso fecho gancho (tipo velcro) resistente ao fogo de 50mm de largura por 70mm de altura. Deverá possuir uma tira 
do mesmo material da camada externa medindo 80mm por 20mm para fixação do microfone do rádio; 
2.2.2.7. faixa refletiva antichama em tecido 100% meta-aramida na cor amarela com um tarja no centro na cor prata 
com largura de 50mm com micros esferas de vidro e não inferior a 490 candelas/m² de reflexibilidade. Deverá ser 
fixado em todo barramento do blusão, peito, passando pelo bolso porta rádio, nas costas, na altura dos bíceps e nos 
punhos a 60mm do inicio da manga; 
2.2.2.8. nas costas, acima da faixa refletiva deverá possuir, em adesivo ignífugo refletivo na cor prata, 
centralizado, o nome “BOMBEIRO MILITAR”, em letra tipo “ARIAL BLACK”, negrito e maiúscula, sendo uma 
palavra em cada linha; 
2.2.2.9. na parte interna da gola deverá possuir gancho da mesma camada externa do blusão que servirá para 
pendurar em posição de descanso; 
2.2.2.10. as costuras deverão ser feitas em linha 100% meta-aramida de no mínimo quatro cabos torcidos entre si, 
TEX 70, sendo que todas as costuras principais deverão ser duplas e em todos os pontos de tensão deverão possuir 
travetes de reforço com no mínimo quatro pontos por centímetro linear; 
2.2.2.11. as costuras internas da barreira contra líquidos e vapores deverão ser seladas com fita termo fixável através 
de roletes de pressão, essa fita devera ser em 100% PTFE ignífugo com largura mínima de 20mm e em uma de suas 
faces devera possuir o adesivo para a selagem das costuras; 
2.2.2.12. reforço em couro hidrofugado  de 25mm, colocado no final das mangas como arremate. 
2.2.2.13. forro removível, com a face de PTFE voltada para fora, fixado a estrutura externa através de botões de 
pressão de metal não oxidáveis e fecho argolas (tipo velcro) resistente ao fogo de 25mm na parte superior da gola, e 
nas laterais a fixação se da através de oito botões de pressão de metal não oxidável fixado a camada externa e ao 
forro. Os botões devem ser igualmente espaçados ao longo das bordas guias dos painéis direito e esquerdo do corpo 
mais externo. A posição da porção macho do botão de pressão no forro devera ser exatamente na mesma localização 
de tamanhos de forros similares e a porção fêmea do bota de pressão na estrutura externa devera estar posicionada 
exatamente na mesma localização de tamanhos de estruturas externas similares; 
2.2.2.14. dois botões de pressão machos deverão ser posicionados em cada bainha do prolongamento da manga para 
alinhar as mangas. Uma tira de 19mm (3/4pol) de largura da porção das argolas da fita prendedora de ganchos e 
argolas (tipo velcro) resistente ao fogo devera ser costurada ao topo do forro, faceando o corpo do usuário, e deverá 
corresponder com a porção de ganchos; 
2.2.2.15. o blusão deverá possuir dispositivo de salvamento por arrasto (DRD), internamente a camada externa 
transpassado pelas costas através das axilas e ombros, com saída na parte superior do blusão logo abaixo da gola, 
guardado por lapela fechada por velcro, e sinalizada com refletivo anti-chama, de modo a facilitar a abertura e a 
retirada do tirante; o tirante devera ser em material inerentemente antichamas, o DRD deverá ter certificação NPFA 
1971 – 2007; 
2.2.2.16. na parte interna do blusão deverá possuir etiquetas: 
a) com o nome do fabricante, marca ou razão social e CNPJ; 
b) identificação da composição do tecido; 
c) identificação do tamanho; 
d) data de fabricação (mês ano) e lote; 
e) número do Certificado de Aprovação - CA expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, f) instruções 
para manutenção e conservação da vestimenta; e 
 
2.2.2.17. tabela de medidas do blusão: 

 (P) (M) (G) (GG) (XG) (XXG) 
Comprimento 830 mm 840 mm 850 mm 860 mm 870 mm 880 mm 

Tórax 600 mm 630 mm 660 mm 690 mm 720 mm 750 mm 
Costas 600 mm 630 mm 660 mm 690 mm 720 mm 750 mm 

Cava da Manga 320 mm 320 mm 340 mm 340 mm 360 mm 360 mm 
Mangas 800 mm 810 mm 820 mm 830 mm 840 mm 850 mm 

 
2.2.3. calça: 
2.2.3.1. a calça deverá ser confeccionada em quatro peças e com braguilha frontal de 200mm, fechamento através de 
fechos de argolas e ganchos (tipo velcro) resistente ao fogo de 50mm de largura x 220 mm de altura, possuindo um 
botão de pressão de metal não oxidável na parte superior da braguilha para servir como guia para o fechamento da 
mesma. Deverá ter quatro engates fixos à cintura da calça na parte interna para receber o suspensório, cintura com 
costura dupla e com acabamento de um revel de 70mm, costurado para cobrir a barreira de calor e umidade. Cinto de 
Nylon com engate na parte frontal recoberto, do lado direito da calça, garantindo assim a não abertura do fecho 
frontal. Cós traseiro com elástico embutido de 50mm fixadas através de duas costuras duplas. 
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2.2.3.2. expansão longitudinal com no mínimo 16mm na parte inferior e superior do joelho em todas as camadas, 
sendo que a primeira expansão está a pelo menos 320mm da barra e a segunda expansão a 200mm da primeira 
expansão; 
2.2.3.3. reforço em couro hidrofugado medindo 200mm x 330mm nos dois joelhos; 
2.2.3.4. na barra da calça deverá possuir um reforço de 25mm em couro hidrofugado e também duas tiras em couro 
para a fixação do forro removível através de dois botões de metal não oxidável; 
2.2.3.5. 2 bolsos expansíveis laterais medindo 250mm de largura por 250mm de altura, lateralmente com largura 
não inferior a 45mm com dois ilhoses de metal não oxidável em cada fundo de bolso para a drenagem, o fechamento 
dos bolsos deverão ser através de lapela protetora de 100mm de altura por 250mm de largura, com fechamento de 
dois fechos de argolas e ganchos (tipo velcro) resistente ao fogo de 50mm por 50mm nos bolsos e 50mm por 70mm 
posicionado na extremidade da lapela, posicionados imediatamente em cima das proteções dos joelhos; 
2.2.3.5. forro removível, confeccionado com a barreira de umidade e a barreira de calor unida totalmente com fecho 
de argolas e ganchos de 25 mm na parte superior da calça e na parte inferior das duas pernas e com 13 botões de 
pressão de metal não oxidável espaçados na cintura e na barra, podendo fazer inspeção total da barreira de umidade, 
pois a mesma pode se danificar devido às agressões nas ações de trabalho no combate a incêndios, e um cadarço de 
material impermeabilizado em ambas as camadas, possuindo também todas as costuras vedadas e seladas, sendo 
estas duas barreiras fixadas à calça na parte superior por meio de nove botões de pressão de metal não oxidáveis e 
na parte inferior por meio de dois botões de pressão de metal não oxidável em cada barra; 
2.2.3.6. as costuras internas da barreira contra líquidos e vapores deverão ser seladas com fitas termo fixável através 
de roletes de pressão, essa fita é em 100% PTFE ignífugo com largura mínima de 20mm e em uma de suas faces 
deverá possuir o adesivo para a selagem das costuras; 
2.2.3.7. suspensório em “H”, sendo fixada a calça através de cadarço em 100% algodão de 50mm x 13mm de altura 
nos quatro pontos de fixação da calça, seu fechamento se da através de dois botões de pressão de metal não 
oxidáveis no cadarço de algodão, sendo que a parte intermediária do suspensório se da através de fita plana de 
poliamida de 50mm na cor preta, a traseira do suspensório se estende em forma de H com 250mm de altura, ligando a 
frente e a traseira através de passador que se unem até o cadarço de algodão preto de 50mm de largura, para ajuste 
do suspensório a este cadarço, prende-se uma fivela metálica de três pontas a qual se da o ajuste, sendo sua ponta 
fixada uma argola de 50mm em um cadarço de pelo menos 250mm de comprimento; 
 
2.2.3.8. as costuras deverão ser feitas com linha de 100% fibra de aramida de no mínimo quatro cabos torcidos entre 
si, TEX 70, sendo que todas as costuras principais deverão ser duplas e em todos os pontos de tensão deverão 
possuir travetes de reforço; 
2.2.3.9. faixa refletiva anti-chama em material 100% meta aramida na cor amarela com uma tarja no centro na cor 
prata com largura de 50mm, com micro esferas de vidro e não inferior a 490 candelas/m² de reflexibilidade. Deverá ser 
fixada em todo o barramento de cada perna da calça com 90mm acima do término da mesma; 
2.2.3.10. na parte interna da calça deverá possuir etiquetas: 
a) com o nome do fabricante, marca ou razão social e CNPJ; 
b) identificação da composição do tecido; 
c) identificação do tamanho; 
d) data de fabricação (mês ano) e lote; 
e) número do Certificado de Aprovação - CA expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE,  
f) instruções para manutenção e conservação da vestimenta; e 
2.2.3.11. medidas da calça: 

 
(P) (M) (G) (GG) (XG) (XXG) 

Comprimento 1050 mm 1060 mm 1070 mm 1080 mm 1090 mm 1100 mm 
Cintura dobrada 490 mm 520 mm 550 mm 580 mm 610 mm 640 mm 
Entre Pernas 700 mm 710 mm 720 mm 730 mm 740 mm 750 mm 
Boca Perna dobrada 290 mm 290 mm 290 mm 290 mm 290 mm 290 mm 

 
2.2.4. as peças deverão ser acondicionadas individualmente, em saco plástico, lacrado por costura térmica, com 
indicação do tamanho do manequim e nome do fabricante de forma legível. Em local de fácil identificação, na 
embalagem plástica, deverá ainda, constar às instruções necessárias para a lavagem da peça. 
2.2.4.1. os blusões e calças devem ser embalados em caixas de papelão devendo trazer externamente as seguintes 
inscrições: 
a) nome do fabricante, marca ou razão social; 
b) número (tamanho do manequim); e 
c) quantidade. 
 
2.2.5. Deverão ser apresentados documentos que comprovem a procedência e proteção da matéria-prima do 
compõem do conjunto.  
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Os documentos à serem apresentados devem ser originais ou cópia autenticada,  em caso de documentos com língua 
estrangeira deverão vir acompanhados da tradução juramentada originais ou autenticadas:  
a) certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho dentro da validade;  
b) certificado NFPA 1971-2007 da 1º camada;  
c) certificado NFPA 1971-2007 da 2º camada;  
d) certificado de conformidade com a Norma NFPA 1971/2007 para 3º e 4º camadas;  
e) certificado de conformidade da faixa refletiva de acordo conforme a Norma NFPA 1971/2007;  
f) certificação da NFPA 1971 edição 2007 para o DRD (dispositivo de salvamento por arrasto); e  
 
 
2.3. Lote 003 – Bota para combate a incêndio:  
2.3.1 Constituído em couro bovino hidrofugado, espessura de 2.2mm, resistência anti-chamas, sistema para redução 
de temperatura, resiste à penetração de água no mínimo 120 minutos e resistência mínima à tração de 15 N/mm2.  
2.3.2 O couro deve ser dublado com tecido de fibras sintéticas e etileno-acetato de vinil (EVA) de 3 mm de espessura 
com densidade de 0,12g/cm3, proporcionar isolamento térmico e proteção a pequenos impactos laterais.  
2.3.3 O colarinho deverá ser feito em napa vestuário com recheio de espuma de poliuretano de 6 mm de espessura 
com densidade de 0,70g/cm³.  
2.3.4 Na parte traseira e na lateral, deverá possuir refletivo anti-chama para melhor visualização noturna. Cambrê no 
dorso e no calcâneo feito em napa vestuário, com recheio de espuma em poliuretano e costuras formando vários 
gomos que dão firmeza e conforto ao caminhar. Puxadores em couro formando uma alça para melhor calce. Cabedal 
todo costurado em linha KEVLAR de para-aramida de 1ª qualidade.  
2.3.5 Altura do cano, a partir do piso,de 41 cm na numeração 40. 
2.3.6 Forração interna com conforto, sistema DRY System, com uma membrana de poliéster não porosa, 
extremamente leve e fina, à prova d'água e que permite a transpiração do corpo evitando a condensação e o suor e 
tecido Sanitec com tratamento anti-bactericida na cor preta. 
2.3.7 Proteção interna com biqueira de composite (fibra de carbono), resistente ao impacto de 200 joules e proteção 
em borracha de 1,5mm na parte externa do bico, colada ao couro do cabedal por vulcanização a frio com resistência 
mínima de 10kgf/cm2. 
2.3.8 Calcanhar reforçado por contraforte de material termoplástico de alta durabilidade e resistência, constituído por 
uma lâmina de resinas de polímeros, contendo adesivos granulados ativados por calor e pressão, reforçada por uma 
tela de poliéster, com espessura de 1,2 mm. 
2.3.9 Solado tratorado, fabricado com composto de borracha super-nitrílica de alta resistência e aderência superior, 
com dureza 73 Shore A ASTM, densidade 1,14 g/cm3, abrasão DIN 100mm³, com resistência para percurso em uso 
normal por uma pessoa de 75 kg de no mínimo 650 km, o desenho do solado deve permitir boa aderência em 
superfícies molhadas, com sulcos para saída de lama e resistência a 1.200 graus de temperatura dentro dos padrões 
as normas ABNT-NBR 12561 e 12576. 
2.3.10 Palmilhas de junção da plataforma ao cabedal que proporcionem proteção quanto à penetração de partes 
pontiagudas do solo e que não têm suas características afetadas pela umidade. 
2.3.11 Palmilha térmica com bolhas de ar e material refratário com 4 mm de espessura. 
2.3.12 Palmilha de conforto moldada em etileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido de poliéster, com 
espessura de 14 mm no calcanhar e 4 mm na ponta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de 
odores. 

 
2.4. Lote 004 – Capacete para combate a incêndio: 
2.4.1. capacete de Proteção para Bombeiros para proteção integral do crânio e da face contra choques mecânicos, 
chamas, eletricidade  e calor radiante, padrão europeu; 
2.4.2. casco externo moldado em material ignífugo com base em tecido 100% Kevlar® ou termoplástico ou 
combinação de Kevlar®/trevira/fibra de vidro;  
2.4.2.1. seu desenho permite que a viseira quando levantada seja introduzida para dentro do casco-externo;  
2.4.2.2. quebra-telha construído no mesmo casco externo sem emendas ou peças adicionais;  
2.4.2.3. cor amarela com acabamento externo de fácil limpeza e brilhante, resistente a raios U.V.;  
2.4.2.4. dimensões do casco externo não excedem 250,0mm x 300,0mm x 245,0mm, respectivamente largura, 
profundidade e altura;  
2.4.3. viseira externa em policarbonato (PPC) com espessura de 3,0mm de forma que se ajuste ao contorno do rosto 
com correção ótica; tratamento contra arranhões nas duas superfícies (interna e externa) e ‘anti-fog’ na superfície 
interna e tratamento espelhado na superfície externa;  
2.4.4. viseira interna tipo óculos em policarbonato (PPC) com espessura de 2,0mm com correção ótica, encaixe de 
forma que se ajuste ao contorno do rosto sobre o nariz protegendo somente os olhos, permiti uso simultâneo com a 
viseira externa;  
2.4.5. deverá ser dotado de sistema interno de absorção de choques, composto por carneira e acolchoamento; 
2.4.6. sistema de suspensão construído de forma que permite o ajuste por catraca ou velcro nos tamanhos de 53 a 
62 cm de perímetro no mínimo; carneira forrada para maior conforto podendo ser removida para limpeza; 
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2.4.7. protetor de nuca térmico confeccionado em tecido duplo em fibra de 100% meta-aramida, preferencialmente 
com o lado externo aluminizado;  
2.4.8. tira de fixação: construída em material ignífugo do tipo para-aramida com fixação rápida e ajustável de forma 
que permita a fixação segura do capacete e não impeça a fala normal do usuário, tipo jugular; 
2.4.9 acessórios: suporte para fixação de lanterna com lanterna,  
2.4.10. documentos que deverão ser apresentados juntamente com a amostra: 
a) certificado em conformidade EN 443:1997 ou NFPA 1971 - 2007.  

 
2.5. Lote 005 – Luva combate a incêndio: 
2.5.1. luva de proteção em tecido de fibra 100% aramida na face palmar, modelo 5 dedos (gunn) com dorso sem 
emendas e tira de reforço do mesmo material entre os dedos polegar e indicador; 
2.5.2. punho de 100mm em malha dupla com em fibra 100% aramida com protetor de artéria do mesmo material da 
face palmar; 
2.5.3. dorso em tecido da camada externa do blusão e da calça (subitem 2.5.1.1 do Anexo I deste Edital), ou malha 
modacrílica com alta performance anti-chama, na cor preta; 
2.5.4. barreira interna em filme de poliuretano 100% ignífugo e feltro em fibra 100% aramida; 
2.5.5. impermeabilidade mantendo a respirabilidade, estanqueidade de fora para dentro, respiração de dentro para 
fora, não permitindo a passagem de vapores, mantendo a integridade física sem provocar excesso de transpiração 
conciliado à barreira térmica proporcionando uma camada extra resistente as temperaturas; 
2.5.6. identificação: na parte interna da luva deverá constar etiqueta com informações do fabricante da luva contendo 
o número do CNPJ, número do Certificado de Aprovação - CA expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, 
número do lote e data de fabricação; e 
2.5.7. documentos que deverão ser apresentados juntamente com a amostra: 
a) Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego – TEM; e 
b) certificado das propriedades do tecido da camada externa do dorso. Este certificado deverá ser emitido por 
laboratório independente e quando em língua estrangeira devera ser traduzido por tradutor publico juramentado. 
2.5.8. tamanho:  As luvas deverão ser disponíveis nos tamanhos M/G/GG/EG 
 
 
2.6. Lote 002 – PARELHO AUTÔNOMO DE AR COMPRIMIDO RESPIRÁVEL, dotado de espera para 
acoplamento para Máscara Suplementar (CARONA): 
2.6.1. suporte do cilindro: deve ter formato dorsal anatômico e ser confeccionado em fibra de carbono ou fibra de 
vidro ou ainda em polipropileno, ambas com revestimento anti-estático e de alta resistência química e mecânica. No 
suporte deverão ser afixadas, através de presilhas em tecido de fibra inerentemente antichamas (fibra meta-aramida 
ou para-aramida), as mangueiras do manômetro e da peça facial, de forma a permitir maior mobilidade ao usuário. As 
presilhas devem prender-se através de botões de pressão de primeira qualidade. 
 
2.6.2. Redutor de pressão com saída principal, saída adicional (CARONA) e saída para Manômetro/Alarme sonoro: 
2.6.2.1. o redutor de pressão deverá ser localizado na parte inferior do suporte do cilindro, e preso através de 
parafusos apropriados, devendo ter as seguintes características: 
1. 2.6.2.1.1. possuir lacre de segurança e permitir uma pressão de trabalho de 6,0 a 9,0 BARES; 
2. 2.6.2.1.2. possuir sistema de anticongelamento e ter pressão de trabalho para 200 ou 300 BARES; 
3. 2.6.2.1.3. possuir válvula de segurança para aliviar o excesso de pressão em caso de avaria do redutor, abrindo-
se a uma faixa de pressão de 10 a 12 BARES; e 
4. 2.6.2.1.4. o padrão de rosca do redutor de pressão deve ser rosca macho, padrão de conexão G 5/8 conforme 
DIN 477; 
2.6.2.2. do equipamento deve sair uma mangueira de média pressão com conexão do tipo engate-rápido padrão dupla 
trava (compatível com os Equipamentos de Proteção Respiratória existentes no Corpo de Bombeiros Militar de Santa 
Catarina) para a conexão com a mangueira de média pressão da válvula de demanda automática; 
2.6.2.3. do equipamento deve sair uma mangueira de média pressão (saída para o carona) com conexão do tipo 
engate-rápido padrão dupla trava (compatível com os Equipamentos de Proteção Respiratória existentes no Corpo de 
Bombeiros Militar de Santa Catarina), presa adequadamente ao cinto abdominal, do lado direito ou do lado esquerdo, 
para conexão com a mangueira de média pressão da 2ª peça facial, quando necessário; 
2.6.2.4. a saída adicional citada no item anterior, deverá funcionar alternativamente com entrada de ar para uma linha 
de demanda de ar mandado; 
2.6.2.5. do redutor de pressão deve sair uma mangueira de alta pressão conectada diretamente ao manômetro, 
suficientemente longa para que o manômetro fique próximo ao peito do usuário, do lado esquerdo do corpo, de forma 
a facilitar a sua leitura. 
 
2.6.3. Manômetro: 
2.6.3.1. deve ter como graduação em unidades BAR, e com indicação de reserva mínima de ar, destacada; 
2.6.3.2. o manômetro deve ser localizado de tal forma que fique próximo ao peito do usuário, lado esquerdo do corpo; 
2.6.3.3. o visor do manômetro deve ser feito de material não estilhaçável; e 
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2.6.3.4. o mostrador do manômetro deve ser visível na ausência de luz. 
 
2.6.4. Alarme Sonoro: 
2.6.4.1. o alarme sonoro deve ser acionado quando a pressão do cilindro atingir a pressão pré-determinada de 55 
BARES, (tolerável com variação de +/- 10 %), a fim de alertar o usuário de que sua reserva de ar está terminando; e 
2.4.2. o alarme sonoro deve ser do tipo contínuo, e deve apresentar ruído de no mínimo 90 dB. 
 
2.6.5. Cinta de fixação do cilindro: 
2.6.5.1. a cinta de fixação do cilindro deve ser confeccionada em tecido de fibra inerentemente antichama (fibra meta-
aramida ou para-aramida), para fixação do cilindro ao suporte: 
2.6.5.1.1. uma fivela de plástico de alta resistência química e mecânica com trava; e 
2.6.5.1.2. uma fita de velcro;  
2.6.5.2. a fita de velcro deve ser de primeira qualidade e deve permitir que o cilindro fique fixado com segurança; 
2.6.5.3. a cinta de fixação do cilindro deve permitir a colocação de cilindros de diâmetros diferentes e, uma vez 
ajustada, não deve afrouxar inadvertidamente; e 
2.6.5.4. a cinta de fixação do cilindro deve ser totalmente desmontável do suporte do cilindro para fins de limpeza e 
manutenção, essa desmontagem deve ser possível de realizar sem o uso de ferramentas.  
 
2.6.6. Correias: 
2.6.6.1. as correias da máscara autônoma devem ser do tipo acolchoadas, confeccionadas com espuma de células 
fechadas, membrana impermeável e tecido de fibra inerentemente antichama (fibra meta-aramida ou para-aramida); 
2.6.6.2. as fivelas ajustáveis para regulagem das correias sobre os ombros devem ser de aço inoxidável e, uma vez 
ajustadas, não devem afrouxar inadvertidamente; e 
2.6.6.3. as correias devem ser totalmente desmontáveis do suporte do cilindro para fins de limpeza e manutenção, 
essa desmontagem deve ser possível de realizar sem o uso de ferramentas. 
 
2.6.7. Cinto Abdominal: 
2.6.7.1. o cinto abdominal, para prender a máscara autônoma à cintura do usuário, deve ser do tipo acolchoado, em 
duas tiras, confeccionado com espuma de células fechadas, membrana impermeável e tecido de fibra inerentemente 
antichama (fibra meta- aramida ou para- aramida); 
2.6.7.2. as fivelas de fixação do cinto abdominal devem ser do tipo engate-rápido, e confeccionadas em plástico de 
alta resistência mecânica; 
2.6.7.3. a regulagem do comprimento das duas tiras do cinto abdominal dá-se através das próprias fivelas de engate-
rápido; 
2.6.7.4. o cinto abdominal deve possuir um acessório denominado fixador da válvula de demanda, cuja finalidade é 
acoplar a válvula de demanda ao cinto, quando ela não estiver acoplada à peça facial, a fim de evitar que a conexão 
engate-rápido da válvula de demanda sofra choques físicos; e 
2.6.7.5. o cinto abdominal deve ser totalmente desmontável do suporte do cilindro para fins de limpeza e manutenção, 
essa desmontagem deve ser possível de realizar sem o uso de ferramentas. 
 
2.6.8. Válvula de demanda automática: 
2.6.8.1. deve ser do tipo pressão positiva automática, com o acionamento ativado pela primeira inalação do usuário; 
2.6.8.2. a válvula de demanda automática deve possuir dispositivo ou chave que desligue a pressão positiva através 
de comando manual do usuário; 
2.6.8.3. o acoplamento da válvula de demanda automática à peça facial deve ser do tipo engate-rápido e a sua 
colocação e retirada pelo usuário deve ser possível somente com uma das mãos, utilizando luvas de proteção contra 
incêndio estrutural; 
2.6.8.4. a válvula de demanda automática deve possuir um chicote de média pressão com conexão engate-rápido 
padrão dupla trava (compatível com os Equipamentos de Proteção Respiratória existentes no Corpo de Bombeiros 
Militar de Santa Catarina); e 
2.6.8.5. a válvula de demanda automática deve ser desmontável até o nível de primeiro escalão para fins de limpeza e 
manutenção, essa desmontagem deve ser possível de realizar com o emprego de uma ferramenta simples.  
 
2.6.9. Máscara Facial: 
2.6.9.1. deve ser do tipo peça facial inteira com ampla visão periférica (panorâmica), de dupla vedação labial, 
mascarilha interna, membrana para comunicação externa, audível e clara, visor em policarbonato, resistente à 
abrasão e à prova de estilhaços, constituída em borracha natural ou EDPM (borracha de etileno, propileno e dieno), 
na cor preta, tamanho único, com acoplamento do tipo engate-rápido para receber a válvula de demanda com pressão 
positiva, com 05 (cinco) tirantes de cabeça, fabricados de tal forma que a peça facial possa ser colocada e retirada 
facilmente, podendo ser ajustáveis ou auto-ajustáveis e devem manter a válvula de demanda firme e confortável na 
face do usuário; 
2.6.9.2. deve ser compatível com capacetes modelo GALLET F-1, PACIFIC e SICOR, permitindo-se fácil ajuste e 
conforto ao usuário; 
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2.6.9.3. deverá possuir uma correia para que possa ser pendurada no pescoço; 
2.6.9.4. deve possibilitar o uso de armações internas para lentes corretivas e de amplificador vocal/rádio-comunicador; 
e 
2.6.9.5. a peça facial deve ser totalmente desmontável para fins de limpeza e manutenção. 
 
2.6.10. Cilindro de Composite: 
2.6.10.1. cilindro de composite, revestido em fibra de carbono; 
2.6.10.2 capacidade hidráulica do cilindro: de 9 litros; 
2.6.10.3. pressão de trabalho: 300 BAR; 
2.6.10.4. volume de ar em litros de 2.700 litros; 
2.6.10.5. o sistema de acoplamento entre o cilindro e a válvula de demanda deve ser do tipo engate-rápido; 
2.6.10.6. deve ser dotado de uma válvula de abertura com volante de empunhadura anatômica e uma válvula de 
segurança adicional;  
2.6.10.7. o cilindro deverá ser de composite compatível para suportar teste de alta pressão. Deverá ser pintado em cor 
amarela viva que seja visível à noite;  
2.6.10.8. a válvula do cilindro deve ter manômetro com graduação em unidade BAR; e 
2.6.10.9. o padrão de rosca do cilindro deve ser rosca fêmea, padrão de conexão G 5/8 conforme DIN 477; 
2.6.10.11. deverá ser fornecido um cilindro reserva de composite, para cada aparelho autônomo; e 
2.6.10.12. o cilindro deverá ter vida útil de 20 anos, com fabricação, no mínimo de 2010. 
 
2.6.11. Condições Gerais: 
2.6.11.1 deverá ser adotada a Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – NBR 13716/1996 ou 
norma da National Fire Profissional Association - NFPA ou Euro Norma - EN que verse também sobre EPR; 
2.6.11.2. o equipamento deve ser cotado com estojo de transporte; 
2.6.11.3. as empresas deverão apresentar comprovante de que possuem assistência técnica através de oficina 
própria ou autorizada, com estoque de peças para manutenção, devendo constar na proposta de preços, a razão 
social, CNPJ e endereço da oficina; e 
2.6.11.4. a critério do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, poderá ser solicitado exame laboratorial do 
equipamento apresentado, pela FUNDACENTRO ou laboratório em território nacional competente, independente da 
apresentação do C.A, para sanar eventuais dúvidas de conformidade com as Normas solicitadas. 
 
2.6.12. Entrega do produto: 
2.6.12.1. a empresa vencedora deverá entregar os equipamentos acompanhados de seus respectivos manuais em 
língua portuguesa de operação e manutenção,  
 
2.6.13. Garantia: 
2.6.13.1. o fabricante deverá assegurar a garantia do produto de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 
data de recebimento definitivo, contra defeitos de peças ou fabricação. 
 
3. VALORES MÁXIMOS POR ITEM 
 

Item Qtdade PRODUTO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS Valor Unt Valor Total 
LOTE 01 

1 10 Balaclava R$ 60,00 R$ 600,00 

VALOR TOTAL LOTE 01 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$                             600,00

1 2 Aparelho autônomo de ar comprimido respirável  R$ 7.500,00 R$ 15.000,00
LOTE 02 

VALOR TOTAL LOTE 02 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$                             15.000,00

1 10 Bota para combate a incêndio R$ 550,00 R$ 5.500,00 
LOTE 03 

VALOR TOTAL LOTE 03 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$                             5.500,00

1 5 Capacete para combate a incêndio R$ 1.590,00 R$ 7.950,00 
LOTE 04 

R$                             7.950,00
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VALOR TOTAL LOTE 04 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

1 10 Luva para combate a incêndio R$ 110,00 R$ 1.100,00 
LOTE 05 

VALOR TOTAL LOTE 05 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$                             1.100,00

LOTE 06 

1 5 
Conjunto de aproximação e combate a incêndio estrutural 
composto de blusão e calça. R$ 2.900,00 R$ 14.500,00 

  
VALOR TOTAL LOTE 06>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$                              14.500,00

 
4. AMOSTRA 
 
4.1. As licitantes vencedoras deverão apresentar obrigatoriamente amostra para o(s) item(ns) vencido(s), em até 
20 (dias) dias úteis de acordo com o exigido no item 2. do ANEXO I, com as especificações técnicas exigidas para 
efeito de controle de qualidade. 
 
4.1.2. Para o Lote 02 não há necessidade de fornecer amostra. Devendo somente ser informado o modelo e marca do 
produto cotado. 
 
4.2. A(s) amostra(s), identificada(s), deverá(ão) ser(em) entregue(s), no 9° Batalhão de Bombeiros Militar, Rua Barão 
do Rio Branco 440, Centro – Canoinhas/SC, CEP 89.460-000, no horário das 13h00min às 18h00min. 
 
4.3. Será desclassificada a licitante que desatender os subitens acima. Também será desclassificada, caso apresente 
amostra fora das especificações mínimas previstas no ANEXO I deste Edital. 
 
 
5. LAUDOS E CERTIFICADOS 
O(s) laudo(s) e certificado(s) quando exigido(s), deverão ser entregues juntamente com a amostra. 
 
6. TAMANHO A SER FORNECIDO 
Para a entrega das roupas de proteção (blusão e calça), botas e luvas, será apresentada uma planilha com as 
medidas e tamanhos para a licitante declarada vencedora, juntamente com a nota de empenho para o fornecimento. 
 
7. PRAZO DE ENTREGA 
O prazo de entrega do(s) produto(s) cotado(s), será de 60 (sessenta) dia(s). 
 

 
JORGE ADRIANO MACHADO GOMES 

Capitão BM Comandante da 
1ª Companhia de Bombeiro Militar 
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ANEXO  II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

................................................., .......... de ................................. de 2011. 
Proponente : ............................................................................................................................. 

Endereço :  ............................................................................................................................... 

Telefone:  ......................CNPJ ....................................... Insc. Estadual.................................. 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FUNR 03/2011 
PREGÃO PRESENCIAL N.º FUNR 01/2011 

Item QTDE UN. ESPECIFICAÇÃO  MARCA MODELO 
 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

LOTE 01 
01 

10 
Un. 

Balaclava 
    

 
VALOR TOTAL LOTE 01 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 
R$ 

 
Item QTDE UN. ESPECIFICAÇÃO  MARCA MODELO 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTA 

LOTE 02 
01 

02 Um. 
Aparelho autônomo de ar comprimido 
respirável 

    

 
VALOR TOTAL LOTE 02 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 
R$ 

 
Item QTDE UN. ESPECIFICAÇÃO  MARCA MODELO 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

LOTE 03 
01 

 10 Un. Bota para combate a incêndio 
    

 
VALOR TOTAL LOTE 03 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 
R$ 

 
Item QTDE UN. ESPECIFICAÇÃO  MARCA MODELO 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

LOTE 04 
02 

5 Um. Capacete para combate a incêndio 
    

 
VALOR TOTAL LOTE 04 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 
R$ 

 
Item QTDE UN. ESPECIFICAÇÃO  MARCA MODELO 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

LOTE 05 
03 

10 Un. Luva para combate a incêndio 
    

 
VALOR TOTAL LOTE 05 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 
R$ 

 
Item QTDE UN. ESPECIFICAÇÃO  MARCA MODELO 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

LOTE 06 
06 05 Un. Conjunto de aproximação e combate a 

incêndio estrutural composto de blusão e 
calça 

    

 
VALOR TOTAL LOTE 06>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 
R$ 

Validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data do recebimento da proposta pelo Pregoeiro e  equipe de apoio. 
Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias consecutivos após emissão da autorização de fornecimento. 
Forma de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega. 
Declaramos, para todos os fins que temos conhecimento do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  N.º  FUNR 01/2011, na sua íntegra. 
 
 

------------------------------------------------ 
(Assinatura do responsável legal pela empresa) 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS   
PREGÃO PRESENCIAL N.º FUNR 01/2011  
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada  (Endereço Completo) , declara, sob as penas da Lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores.  
 (Local e Data)  
________________________________________  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
================================================================== 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº FUNR 01/2011  
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de 
Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 
Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.  
1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.  
 (Local e Data)  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
=================================================================== 
ANEXO V – DECLARAÇÃO LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº FUNR 01/2011 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos nenhum sócio, ligado ao 
Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, 
até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do 
Município. 
(Local e Data) 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  

 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº FUNR 01/2011 
Declaro, nos termos do inciso VII do art. 4 da Lei nº 10.520/2002 c/c inciso IV do art. 3.º do Anexo I do Decreto 
Municipal nº 007/2005, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica .................................................., inscrita no CNPJ 
..........................................., estabelecida à Rua ........................., ....., por mim legalmente representada, possui 
integralmente requisitos para habilitação no PREGÃO PRESENCIAL Nº FUNR 01/2011, PROCESSO Nº FUNR 
03/2011, do Município de Canoinhas, não estando impedida de participar de licitações e de contratar com a 
administração pública em razões de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 
(Local e Data)  
_____________________________________________  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
 


