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AUTUAÇÃO 
 
 
 

O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO nomeados pela Portaria n° 136/2013 de 

16/10/2013 do Corpo de Bombeiros MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ, reunidos na Sala de 

Licitações, localizada na cidade de Teresina-PI no Quartel do Comando Geral, à Avenida 

Miguel Rosa, n° 3515, Piçarra, de conformidade com o que dispõe o caput do artigo 38 da Lei 

n. 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e alterações introduzidas pela Lei n.º 8.883/94 de 8 Junho 

de 1.994,   resolvem   autuar    sob   o   Número: 001/2014, o competente edital conforme 

especificações do Termo de Referência – Anexo I do edital, para REGISTRO  DE PRECOS 

PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O CORPO DE BOMBEIROS. 

 
 
 

 
Sala de Licitações do CBMEPI, 22 de Abril de 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flaubert Rocha Vieira – 2º TEN QCOBM 

       PRESIDENTE DA CPL E PREGOEIRO OFICIAL
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PREÂMBULO 
 

 
 
 
 
 
 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
 

Nº: 001/2014 

 

TIPO 
 

MENOR PREÇO 

 

PROCESSO 
 

Nº A.A 321.1.000242/14-20 

 

INTERESSADO 
 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PIAUI 

 

 
 
 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

0100001001 (Tesouro Estadual) 

 

 

339030 (Consumo) 

 

 
 
 

OBJETO 

 

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O CORPO DE 

BOMBEIROS, conforme especificações e quantitativo 

do Termo de Referência – Anexo I do edital. 

 

DATA DA REALIZAÇÃO 
 

03 de Junho de 2014 

 

HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO 
 

09h 

 

 
 
 

LOCAL DA REALIZAÇÃO 

 

AUDITÓRIO do CBMEPI, Quartel do Comando Geral, 

l o c a l i za d o  à Avenida Miguel Rosa, n° 3515, Piçarra, 

Teresina – Piauí. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 
 
 
 

O ESTADO DO PIAUÍ, por seu CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CBMEPI, CNPJ 

n.° 05485613/0001-80, com endereço na Av. Miguel Rosa, n.º 3515, bairro Piçarra, CEP: 

64.600-000, Teresina (PI), torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, 

por intermédio  de  seu  Pregoeiro  e  Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  n° 142,  

de 31/10/2013 do CBMEPI), Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo  

REGISTRO DE PREÇO,  visando a  AQUISIÇÃO  DE  UNIFORMES PARA O CORPO 

DE BOMBEIROS, conforme especificações e quantitativo do Termo de Referência – Anexo I 

do edital. A presente licitação será regida pela Lei federal nº.10.520, de 17 de julho de 2002, e 

subsidiariamente, no que couber pelas disposições contidas na Lei federal nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, pelas demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e as regras deste edital. 

 
Os envelopes contendo os documentos de PROPOSTAS e HABILITAÇÃO,  deverão  ser 

entregues ao pregoeiro e Equipe de Apoio, na sala de Licitações do CBMEPI, no endereço 

supra citado, no dia e horário: 03 de Junho de 2014, as 09h. 

 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro estabelecendo o contrário. 

 
O Edital e respectivos anexos encontram-se afixados no mural de Licitações do CBMEPI, e via 

internet no site www.cbm.pi.gov.br e à disposição dos interessados para consulta e estudo, 

durante o prazo de divulgação da Licitação, até o recebimento dos envelopes. Nos dias úteis: 

segunda, terça, q u a r t a ,  quinta e sexta-feira no horário das 8h00min às 12h00min, na Sala 

de Licitações do CBMEPI, no endereço do preâmbulo do presente edital.

http://www.cbm@cbm.pi.gov.br/
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DO OBJETO  

 

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O CORPO DE 

BOMBEIROS, conforme especificações e quantitativo do Termo de Referência – Anexo I deste 

edital. 

 
 

 I.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
1.1. Poderão participar deste Pregão, os interessados e as empresas do ramo pertinente ao seu 

objeto, legalmente constituídas há mais de 3 anos, inclusive as empresas em consorcio (art. 33 

da Lei nº 8666/93) e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. 

 
1.2. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas, sendo que o CBMEPI não será em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
1.3. A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste 

Edital e seus Anexos e leis aplicáveis. 

 
1.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da 

imprensa oficial ou por cópia autenticada em cartório. 

 
1.5. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar 

t6rtreclamações ou recursos e assinar as Atas, os licitantes credenciados pelo Pregoeiro e 

membros da Equipe de Apoio. 

 
1.6. Será permitida a participação de empresas que não tenham representantes credenciados na 

sessão, para tanto as mesmas deverão fazer chegar às mãos do Pregoeiro, no máximo até  a  

data  e  horário  da  sessão  (até  o  momento  do  credenciamento),  os  seguintes 

documentos: 
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1.6.1. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(ANEXO IV), fora dos envelopes proposta de preços e habilitação. A falta da referida 

declaração é motivo para exclusão da empresa do certame; 

 
 

1.6.2. OS ENVELOPES LACRADOS DA EMPRESA, CONTENDO NO ENVELOPE Nº 
 
01 A(S) PROPOSTA(S) DE PREÇO(S) E NO ENVELOPE Nº 02 OS DOCUMENTOS 

EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO nos termos deste edital. 

 
OBS. No caso do item 1.6. as empresas enquadradas nesta situação renunciam de participarem da 

fase de lances, recursos e outras manifestações com relação ao certame, permanecendo os 

valores constantes da(s) sua (s) proposta(s) escritas. 

 
1.7. É vedada a participação de empresas: 
 
 
1.7.1. Em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 

 
1.7.2.  Que  tenha(m)  sido  declarada(s)  inidônea(s)  pela  Administração  Pública  e,  caso 

participe do processo licitatório, estará (ao) sujeita(s) às penalidades previstas no Art. 97, 

parágrafo único da Lei Federal 8.666/93; 

 
1.7.3. Que esteja reunida em consórcio ou oligação; 
 
 
1.7.4. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante. 
 
 
1.8.  Não  poderá  participar  direta  ou  indiretamente  da  Licitação,  servidor  dirigente  do 

ESTADO DO PIAUI, ou do CBMEPI, bem como as empresas cujos sócios,  administradores, 

empregados, controladores sejam servidores  do  ESTADO DO PIAUI, ou do CBMEPI. 

 

1.9. A observância das vedações dos itens anteriores são de inteira responsabilidade da licitante 

que, pelo descumprimento se sujeita às penalidades cabíveis. 
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II.  DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 
2.1 - No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes, a Licitante deverá 

apresentar um representante, sendo recomendável sua presença com 15 (quinze) minutos de 

antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura com os documentos de 

credenciamento  fora  dos  envelopes,  para  proceder  a  respectiva  fase  inicial  do  Pregão, 

munido dos documentos que o credenciem a participar deste procedimento licitatório, de acordo 

com o ANEXO II deste edital. 

 
2.2 - A ausência do licitante em qualquer momento da sessão importará na imediata exclusão da 

respectiva credenciada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 
2.3 - Somente os Licitantes que atenderem aos requisitos do item 2.1 deste, terão poderes para 

formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços, manifestarem após a 

declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do 

Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar 

todos os demais atos inerentes ao certame em nome da Proponente. O Licitante que se retirar 

antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e 

recorrer dos atos do Pregoeiro. 

 
2.4 - Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a 

participação de outras Proponentes. 

 
2.5 - Os documentos já apresentados na fase de credenciamento são dispensados na fase de 

habilitação. 

 
2.6 – As empresas que não tiverem representantes credenciados para a sessão, deverão cumprir o 

previsto no item 1.6. sob pena de serem excluídas do certame. 
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III.  DA APRESENTAÇÃO DOSENVELOPES 
 
3.1. As Proponentes deverão entregar os envelopes propostas de preços e de habilitação, 

devidamente fechados (lacrados) de forma indevassável, contendo as páginas numeradas, com os 

dizeres na parte externa e frontal: 

 

 

a) ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO 
RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

CBMEPI 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 

 
 

b) ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 
 
RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

CBMEPI 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 

 
3.2.  No(s) Envelope(s) “Proposta(s) de Preços” constarão a carta-proposta,  contendo inclusive 

as especificações do objeto DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, e de acordo 

com o modelo, (ANEXO VI – modelo de proposta) a qual deverá ainda: 

 
3.2.1. Ser redigida, preferencialmente, em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado ou 

editorada por computador, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 

corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 

datada,  assinada e rubricadas todas  as folhas  pelo  representante  legal  da Proponente. 

 
3.2.2. Indicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida, número, bairro, 

cidade, Cep, UF) telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), bem como, a qualificação do 

representante do Licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o caso. 
 
 

3.2.3. Especificação dos itens cotados, em conformidade com as especificações do presente 
 

edital, bem como incluindo “marca/procedência”. 
 

http://www.cbm@cbm.pi.gov.br/
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3.2.4. A validade da proposta, a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, será 

contada a partir da data de abertura do envelope “proposta”, porém caso não conste 

expressamente a validade da proposta, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias, conforme 

artigo 6º da Lei 10.520/02. 

 
3.2.5. Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente 

nacional, utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº 9.069/95), 

discriminando o objeto, sendo discriminados valores unitário e total, em algarismo, e, VALOR 

TOTAL POR EXTENSO. No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que 

incidam ou venham a incidir, tais como, despesas com impostos, taxas, encargos trabalhistas e 

previdenciários, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto 

licitado. 

 
 

3.2.6. As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas 

quanto a erros, os quais serão corrigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte: 

 
a) Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso. 

 
b) A centésima parte do Real, denominada “centavos”, será escrita sob a forma decimal, 

precedida da vírgula que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 1º, § 2º, de 29 de junho 

de 1995. 

 

3.2.7. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos 

de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus 

adicionais. 
 
 

3.2.8. A licitante poderá apresentar proposta de preços diferente do modelo do anexo VI, 

desde que possua todos os requisitos deste edital. 
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IV.  DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
 

4.1 – Para habilitação, o licitante deverá apresentar a documentação relacionada no ANEXO 

VII deste edital; 

A - Relativa à Habilitação Jurídica; 

B - Relativa à Qualificação Econômico-financeira; 

C - Relativa à Regularidade Fiscal; 

D  -  Declaração  relativa  ao  cumprimento  do  disposto  no  inciso  XXXIII  do  Artigo  7º  da 

Constituição Federal (ANEXO IX); 

 

A- HABILITAÇÃO 

JURÍDICA 

 

A.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
 
A.2 – Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 
 

A.3 – Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

composição da diretoria em exercício; 

 
A.4 – 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. 

 

OBS: O documento de habilitação jurídica deverá expressar a atividade comercial 

pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

 

B - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA 
 
 
B.1  -  Certidão Negativa  de pedido de Falência ou  Recuperação  Judicial,  expedido  pelo 

Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 30 (trinta) dias corridos 

ou dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. 
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C - REGULARIDADE 

FISCAL 
 
 
C.1.  Cartão  do  CNPJ  (Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  do  Ministério  da 
 
Fazenda); 
 
C.2. Certidão negativa junto à Fazenda Federal (www.receita.fazenda.gov.br);  

C.3Certidão Negativa de Débito da Dívida Ativa do Estado da sede da licitante; . 

C.4Certidão negativa junto à Fazenda Municipal da sede da licitante; 

C.5.  Certidão  negativa  junto  ao  FGTS  (Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço) 

(www.caixa.gov.br); 

C.6.  Certidão  negativa  junto  ao  INSS  (Instituto  Nacional  de  seguridade  Social) 

(www.mpas.gov.br). 

 
OBS. Eventuais falhas ou omissões nos documentos relativos a regularidade fiscal (item c.1 ao 

item c.6) do presente edital poderão ser saneadas na sessão pública, desde que haja 

consentimento do Pregoeiro. 

 
 

4.2 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte, somente será exigida no caso de virem a ser a(s) adjudicatária(s) deste certame, nos termos 

do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
4.3 - As microempresas e empresas de pequeno deverão, no entanto, apresentar todos os 

documentos exigidos para habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade 

fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição, de acordo com o art. 43 da Lei 123; 

 
4.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste Edital, 

será(ão) assegurado(s) à(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte adjudicatária(s) deste 

certame o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do momento em que for(em) 

declarada(s) a(s) vencedora(s), prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 
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4.5 - A não-regularização da documentação, implicará decadência do direito à(s) contratação 

(ões)/Autorização de entrega, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 

21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a celebrar(em) a(s) contratação(ões)/ fornecimento, ou revogar a 

licitação. 

 
4.6 Os licitantes deverão apresentar toda documentação em cópias autenticadas em cartório, ou 

em cópia simples, juntamente com os originais, para autenticação durante a sessão pelo 

Pregoeiro e deverá ainda ser  encaminhada  através  de  Carta  de  Apresentação  de 

Documentação conforme ANEXO VIII. 

 
 

V.  DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
5.1 - Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o Edital e seus 

anexos, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do 

Pregão, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
 

5.2 – Acolhida à petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame. 

 
5.3 – Os pedidos de impugnações ou esclarecimentos em relação ao presente Edital e seus 

Anexos, deverão ser encaminhados, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço citado no preâmbulo 

desse Edital ou pelo telefone (86) 3216-1270, das 08h00min às 12h00min, nas segundas, 

terças, quartas, quintas e sexta-feiras, CBMEPI, em até 02 (dois) dias úteis imediatamente 

anterior à data da sessão do Pregão, devendo conter obrigatoriamente, sob pena de não serem 

reconhecidos: 

 
a) Data, nome, endereço e CNPJ da licitante; 
 
 
b) Assinatura com a menção do cargo e nome do signatário; 
 
 
c) Objeto da impugnação, ou esclarecimento, com indicação clara dos itens questionados no 
 
Edital e seus anexos; 
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d) Fundamentação legal, no caso de pedido de impugnação. 
 
 
5.4 - Não serão considerados pedidos de impugnações e recursos por e-mail. 
 
 
 
VI.  DA SESSÃO DO PREGÃO 
 
6.1 – O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se a fase de credenciamento, conforme 
 
    Item 2 deste edital. 
 
 
6.2 – Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas, o Pregoeiro fará divulgação verbal 

dos mesmos, dando-se início ao recebimento dos envelopes “Proposta de Preços” e 

“Documentos de Habilitação”. 

 
6.3 - Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, serão feitas as suas conferências, 

análise de suas conformidades com as exigências do Edital e posterior rubrica pelo Pregoeiro, 

Equipe de Apoio e Licitantes presentes. 

 
6.4 - Serão desclassificadas as propostasque: 
 
 

a) Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos; 
 
 
b) Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos ou manifestamente 

inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 

através de documentação comprovando que os custos são coerentes com os de mercado; 

 
c)  Apresentarem  proposta  alternativa,  ou  oferta  de  vantagem  baseada  na  proposta  das 

demais Licitantes. 

 
6.5 – Para fins de classificação das propostas, será considerado o Menor Preço POR ITEM. 
 
 
6.6 – O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de Menor Preço POR ITEM, e 

aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à 

de Menor Preço POR ITEM, para participarem dos lances verbais. 
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6.7 - Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, 

serão classificadas as propostas subseqüentes que apresentarem os menores preços POR ITEM, 

até o máximo de três, já incluída a de Menor Preço POR ITEM, qualquer que tenham sido os 

valores oferecidos. 

 
6.8 – Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais, a 

ordem para esses lances será definida através de sorteio. Aos Licitantes credenciados 

proclamados classificados, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances 

verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relação à de Menor Preço POR 

ITEM, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor POR ITEM. 

 
6.9 - A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que 

definirá a seqüência dos lances seguintes. 

 
6.10 - O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de Menor Preço POR 

ITEM. 

 
6.11 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão do Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele 

apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

 
 

6.12 – O Pregoeiro poderá negociar com o Licitante excluído da participação dos lances 

verbais, na forma do item 6.11, caso o Proponente vencedor seja inabilitado, observada a ordem 

de classificação. 

 
6.13 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 

123/2006, entendendo-se por empate,  neste caso,  aquelas  situações em  que  os  lances 

verbais ofertados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 

(cinco por cento) superiores à proposta de Menor Preço POR ITEM. Portanto, não havendo 

fases de lances, não haverá “Direito de Preferência”. 
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6.13.1 - Para efeito do disposto no subitem 6.8 acima, ocorrendo o empate, serão adotados os 

seguintes procedimentos: 

 
6.13.1.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada de MENOR PREÇO POR ITEM 

para determinação da ordem de oferta dos lances; 

 
6.13.1.2 - Não ocorrendo à apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do subitem 6.13.1.1 acima, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.13.1 deste Edital, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito; 

 
6.13.1.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.13.1 acima, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar 

Menor Preço POR ITEM. 

 
6.13.1.4 - Na hipótese da não-ordenação das propostas nos termos previstos nos subitens 

 
6.13.1.1 a 6.13.1.3 acima, será considerado o valor apresentado pela proposta originalmente de 

Menor Preço POR ITEM. 

 
6.13.1.5 - O disposto nos subitens 6.13.1.1 a 6.13.1.4 acima somente se aplicará quando o 

MENOR PREÇO POR ITEM inicial não tiver sido apresentado por microempresa ou empresa 

depequenoporte; 

 
 

6.14 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 

às penalidades cabíveis. 

 
6.15 – Caso não se realize lances verbais, será verificado a conformidade entre a proposta 

escrita de MENOR PREÇO POR ITEM e o valor estimado para a contratação, hipótese em 

que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a Proponente para que seja obtido melhor 

preço. 
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6.16 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente 

pelo critério de Menor Preço POR ITEM. 

 
6.17 – O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela 

primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente 

a respeito. 

 
6.18 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias 

pelo Licitante que a tiver formulado. 

 
6.19 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a Proponente 

vencedora e caso não haja intenção de alguma das licitantes de apresentar recurso, será 

adjudicado os objetos deste Edital pelo Pregoeiro à Proponente vencedora. 

 
6.20  - Se a  Proponente  não atender  às exigências  habilitatórias,  o Pregoeiro  negociará 

diretamente com o Licitante melhor classificado e, se a oferta for aceitável, examinará o seu 

envelope “Documentos de Habilitação”, se habilitado, será declarado vencedor, e caso não haja 

intenção de recursos, a ela será adjudicado os objetos deste Pregão. 

 
6.21 – Na ocorrência do disposto no item 6.17, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a 

Proponente para obtenção de melhor preço. 

 
6.22 - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes  e que,  ao final,  deverá  ser  assinada  pelo  Pregoeiro,  Licitantes  Credenciados 

presentes e membros da Equipe de Apoio presentes. Os envelopes das demais Proponentes, 

caso não haja recurso, serão devolvidos no final da sessão. 

 
 

6.23 – Da licitante vencedora, será exigida a apresentação de PROPOSTA (Anexo VI), com os 

respectivos valores readequados ao valor total representado pelo lance vencedor, no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da formalização e definição da proposta no Pregão, sob 

pena de ser considerada desistente, convocando-se a segunda colocada. 
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VII.  DOS RECURSOS 
 
7.1 - Declarada o vencedora, qualquer Licitante, desde que motivadamente e ao final da sessão, 

poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, que será registrada resumidamente em 

ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 

recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar as contra-razões, em 

igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente,  sendo-lhes  assegurada  

vista  imediata  dos  autos.  A  falta  de  manifestação importará a decadência do direito de 

recurso. 

 
7.2 - O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, iniciando-se com a 

manifestação motivada do recorrente de sua intenção, devendo ocorrer imediatamente após a 

declaração do vencedor do certame, podendo ser formulado verbalmente na sessão ou por escrito, 

neste caso, deverá ser protocolizado e dirigido ao Senhor Diretor Financeiro do CBMEPI, por 

intermédio do Pregoeiro, que prestará as informações no prazo de 01 (um) dia útil, cabendo ao 

Sr. Diretor Financeiro julgá-lo em igual prazo. 

 
7.3 - O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pela Autoridade Superior, importará a 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 
7.4  -  Acatado(s)  o(s)  recurso(s)  pelo  Pregoeiro,  procederá  à  adjudicação  do  objeto  à 
 
Proponente vencedora. 
 
 
7.5 - Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará o objeto à Licitante vencedora. 

 
7.6 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, 

através de comunicação por escrito ou via fax. 
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VIII.  DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
 

8.1 - No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, 

estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar o Menor Preço POR 

ITEM. 

 
8.2 – O resultado do julgamento das propostas será disponibilizado aos interessados na sala de 

Licitações do CBMEPI, l oca l i z ado  à Avenida Miguel Rosa, n° 3515, Piçarra, Teresina – 

Piauí. para intimação e conhecimento dos interessados.  

 

IX.  DA ENTREGA E DA AMOSTRA 
 
9.1 O objeto deverá ser entregue no Quartel do Comando Geral, l oca l i z ado  à Avenida 

Miguel Rosa, n° 3515, Piçarra, Teresina – Piauí. 

 
9.2 O prazo para entrega, é de no máximo 60 (sessenta) dias após a emissão na nota de 

empenho em nome da Empresa CONTRATADA. 

 
9.3 Por ocasião da entrega, a contratada deverá colher na requisição/ordem de fornecimento, a 

data, o nome, e assinatura do militar devidamente autorizado pelo recebimento; 

 
9.4 Toda mercadoria a ser entregue deverá ser de 1ª qualidade. 

 

9.5 A amostra deve ser apresentada apenas pelo classificado em primeiro lugar no prazo de 03 

(três) dias úteis. 
 
X.  DO PAGAMENTO 
 
10.1 O pagamento será efetuado em até 60 (sessenta) dias, contados da apresentação da nota 

fiscal e a emissão da nota de liquidação, devidamente atestada pelo setor competente responsável 

pelo acompanhamento e recebimento da mesma; 

 
10.2 A nota fiscal deverá indicar o número da conta corrente, agência e banco, em nome da 
 
CONTRATADA, para a emissão da respectiva ordem bancária de pagamento. 
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10.3 - Caso o objeto não corresponda ao que foi licitado, a CONTRATADA deverá trocar o 

mesmo no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. Decorrido esse prazo e não havendo a 

devida substituição, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis. 

 
10.4. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, salvo em casos previstos na Lei 
 
8.666. 
 
 

10.5. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor antes de paga ou relevada eventual 

multa que lhe tenha sido aplicada. 

 

 
XI.  DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1. As despesas com a presente licitação correrão a cargo da Lei Orçamentária de 2014 na 

seguinte dotação: 0100001001 (Tesouro), 33.90.30 (Consumo) 

 
XII.  DAS OBRIGAÇÕES 
 
12.1.  A  licitante  vencedora  se  obriga  a  apresentar  PROPOSTA  (Anexo  VI),  com  os 

respectivos valores readequados ao valor total representado pelo lance vencedor, no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da formalização e definição da proposta no Pregão. 

 
12.2. A empresa vencedora, caso não possua, se obriga a providenciar o CADASTRO DE 

FORNECEDORES junto ao ESTADO DO PIAUI, até 05 (cinco) dias úteis após a data da 

sessão do presente procedimento licitatório. 

 
12.3. A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, após a homologação da licitação, 

comparecer  para assinatura do Contrato,  no prazo  de  até  05  (cinco)  dias,  contados  do 

recebimento da convocação formal. 

 
12.4  A  Licitante  vencedora  deverá  observar  com  rigor  a  pontualidade  e  assiduidade  na 

entrega do objeto deste edital, ficando sujeito à multa em caso de descumprimento. 
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12.5. O descumprimento de qualquer das obrigações do Licitante vencedor implicará na imediata 

rescisão do contrato, mediante simples notificação a mesma, bem como aplicação 

damultacorrespondente. 

 
 

12.6. Se o licitante vencedor, injustificadamente não apresentar situação regular no ato da feitura 

da nota de empenho, a sessão será retomada e, os demais licitantes serão chamados, na ordem de 

classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades 

constantes neste edital; 

 
12.7. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a sessão do Pregão será retomada; 
 
 
12.8. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições de fornecimento, 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato. 

 
 
 
 

XIII.  DAS PENALIDADES 
 
13.1.  “Quem,  convocado  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua  proposta,  não  celebrar  o 

contrato, deixar de entregar, ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no 

SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 

art. da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

edital e no contrato e das demais cominações legais.” 

 
13.2. O atraso injustificado na entrega do objeto sujeitará à adjudicatária a multa de mora, no 

valor de 0,2% (dois décimo por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, sem 

prejuízo das demais sanções. A multa será descontada do pagamento, ou ainda, se for o 

caso, cobrado judicialmente. 
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13.3. A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente vencedora as 

seguintes sanções: 

 
a) Advertência pelo atraso injustificado na entrega do objeto; 
 
 
b) Multa na forma prevista no item 13.2; 
 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a 
 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial da entrega; 
 
 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo 

tempo que perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da 

contratada e depois de ressarcido os prejuízos resultantes, para a Administração pela inexecução 

total da entrega; 

 
e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva do CBMEPI, depois de facultada 

a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 

 

 
XIV.  DA HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1. Após a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro, e a vista do relatório de 

julgamento, o Diretor Financeiro do CBMEPI, efetivará juízo de conveniência acerca do 

procedimento licitatório, podendo homologar o certame, ou se for o caso, mediante decisão 

fundamentada poderá revogar a licitação; 

 
14.2. A decisão da autoridade competente será afixada no mural do CBMEPI; 
 
 
14.3. A recusa injustificada do adjudicatário em entregar o objeto pronto e no prazo estipulado 

pelo CBMEPI caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 

penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes remanescentes que se negarem a aceitar 

a contratação. 

 
 
XV.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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15.1. É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 

à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública; 

 
15.2. Fica assegurado ao Diretor Financeiro do CBMEPI mediante justificativa motivada, o 

direito de, a qualquer tempo e no interesse da Administração, anular a presente licitação ou 

revogar no todo ou em parte; 

 
 

15.3. Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

 
15.4. Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro; 

 
15.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora 

licitado, sem expressa anuência do CBMEPI; 

 
15.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do 

CBMEPI; 

 
15.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do 

Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta; 

 
15.7.1. Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete 

irregularidade no procedimento, em termos de processualização, bem como, não importem 

em vantagem a um ou mais Licitantes em detrimento dos demais; 

 
15.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato ou 

instrumento equivalente; 
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15.9. A Administração poderá, até a assinatura da autorização de entrega, inabilitar licitante, 

por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou 

posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações 

econômico-financeiras e a regularidade fiscal da Licitante. Neste caso, o Pregoeiro convocará 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar 

diretamente com a Proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope 

“Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste 

Pregão, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer (em) seu prazo de validade após o 

julgamento da licitação; 

 
 

15.10. É de responsabilidade da Licitante o acompanhamento do processo junto ao Pregoeiro e 

respectiva equipe de apoio do CBMEPI, no endereço anteriormente mencionado até a data da 

realização da sessão pública de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de 

Habilitação”; 

 
15.11. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o de 

TERESINA-PI, com exclusão de qualquer outro. 

 
 
 
 
 

TERESINA, aos 22 dias do mês de Abril de 2014. 

 
 
 
 
 
 

Flaubert Rocha Vieira – 2º TEN QCOBM 

  PRESIDENTE DA CPL e PREGOEIRO 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

   

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS UNIFORMES DE OPERACIONAIS DO 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. 

 

 

 

1 - REFERÊNCIAS NORMATIVAS.  

Esta especificação parâmetros desta proposta devem as seguintes normas técnicas: 

NBR 5426 – Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos. 

NBR 10188 – Materiais Têxteis – Determinação da Solidez da Cor á Ação do Ferro de 

Passar a Quente; 

NBR 10320 – Materiais Têxteis – Determinação das Alterações Dimensionais de 

Tecidos Planos e Malhas – Lavagem em Máquina Doméstica Automática; 

NBR 12546 – Materiais Têxteis – Ligamentos Fundamentais de Tecidos Planos – 

Terminologia. 

NBR 10588 – Materiais Têxteis – Determinação do número de Fios de Tecidos 

Planos. 

NBR 10589 - Materiais têxteis - Determinação da largura de não-tecidos e tecidos 

planos. 

NBR 10591 – Materiais Têxteis – Determinação de gramatura de Tecidos. 

NBR 11912 – Materiais Têxteis –Determinação da Resistência á tração e 

Alongamento de Tecidos planos (tira); 

NBR 8719 - Símbolos de cuidado para conservação de artigos têxteis – Simbologia; 
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NBR ISO 105x12 - Têxteis - Ensaios de solidez da cor Parte X 12: Solidez À fricção; 

NBR ISO 105 C06 - Têxteis — Ensaios de solidez da cor Parte C06: Solidez da cor à 

lavagem doméstica e comercial; 

NBR ISO 105 A01 - Têxteis – Ensaios de solidez da cor Parte 1: Princípios gerais de 

ensaio; 

Norma ISO 105 E04 – Têxteis – Ensaios de solidez da cor Parte E04: Solidez da Cor 

ao Suor. 

Norma NFPA 2112 - Segurança para vestimentas resistentes a chama; 

Norma ASTM D1059 – “Yarn Number Based in Short-length Speciments” 

Norma ASTM D2261 – “Standard Test Method for Tearing Strength of Fabrics by the 

Tongue (Single Rip) Procedure (Constante-Rate_of_Extension Tensile Testing Machine)”. 

Norma ISO 5084 Textiles – “Determination of Thickness of Textiles ande textiles 

produtcts” 

Norma ISO 105 B02 – “Colorfastness to Light” 

Norma ISO 105 B02 – “Colorfastness to Light” 

Norma ISO 12945-1 – Textiles – “ Determination of Fabric Propensity to Surface 

Fuzzing and to Pilling Parte 1: Pilling Box Method”. 

Norma AATCC-20 – “Fibers in Textiles: Identification” 

Norma AATCC-20A – “ Analysis of Textiles: Quantitative” 

Norma AATCC 15 – “Color Measuremente of Textiles: Instrumental”. 

Norma AATCC 128 – Recuperação do tecido ao Amarrotamento – Método da 

Aparência. 

Norma AATCC 8 - Colorfastness para crocking 

Norma EM 15090:2006 - Estabelece as especificações de desempenho mínimas e os 

métodos de ensaio a utilizar no teste de calçado de bombeiro para utilizar na luta contra o fogo; 

NBR ISO 20344:2008 Equipamentos de proteção individual - Métodos de ensaio para 

calçados; 

NBR ISSO 20.345:2008 - Equipamentos de proteção individual - Calçado de 

segurança. 

2 - DO OBJETO 
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2.1 - Aquisição de fardamento por meio de sistema de registro de preços para 

atendimento às necessidades operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, de 

acordo com as especificações, quantidades e demais condições constantes neste Termo de 

referência e seus anexos.  

 

2.2 - Os materiais deverão ser adquiridos de acordo com as quantidades e 

agrupamento descrito na tabela a seguir: 

Lote Item Descrição do item Unidade Quantidade VALOR 

01 

01 

 

02 

 

03 

Gandola Operacional cor laranja Pantone 

161462 TP 

Gandola Operacional cor Cáqui Pantone 

180617 TC 

Gandola Operacional cor azul marinho 

Pantone 19-410 

Peça 

Peça 

Peça 

700 

700 

700 

175,70 

02 

01 

 

02 

 

03 

Calça Operacional cor laranja Pantone 

161462 TP  

 

Calça Operacional cor Cáqui Pantone 

180617 TC 

 

Calça Operacional cor azul marinho 

Pantone 19-410 

Peça 

Peça  

Peça  

700 

700 

700 

172,30 

03 

01 

02 

 

03 

04 

 

05 

06 

Gorro com pala na cor laranja Pantone 

161462 TP 

Gorro com pala para oficiais superiores 

cor laranja Pantone 161462 TP 

Gorro com pala cor Cáqui Pantone 

180617 TC 

Gorro com pala para oficiais superiores 

cor Cáqui Pantone 180617 TC 

Gorro com pala cor azul marinho Pantone 

19-410 

Gorro com pala para oficiais superiores 

cor azul marinho Pantone 19-410 

Peça 

Peça 

Peça 

Peça 

Peça 

Peça 

650 

50 

650 

50 

650 

50 

35,78 

04 01 Camiseta vermelha bombeiro militar Peça 2100 19,60 

05 
01 Cinto de náilon vermelho, fivela dourada 

com o símbolo do CBMEPI 

Peça 
2100 

52,78 

06 01 Boina CBMEPI  Peça 700 76,57 

07 01 Coturno para bombeiro Par 700 677,67 
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DESCRIÇÃO 

ITEM 01 

GANDOLA OPERACIONAL 

-Frente: 

 

Gandola deverá ser confeccionado em tecido de Poliamida (50%) e Algodão (50%), “Rip-Stop”; 

CORES DO TECIDO DA CALÇA OPERACIONAL:  

Laranja Pantone 161462 TP 

Cáqui Pantone 180617 TC 

azul marinho Pantone 19-410 

Frentes superiores com duas tiras de fecho de contato (fêmea) medindo 13,5 cm de comprimento 

por 2,5 cm de largura, posicionadas com medidas L4 de largura a partir das cavas mangas; 

-Gola: 
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Gola retangular tipo Padre, medindo 4,0 cm de altura com aba para transpasse e fechamento 

medindo 8,0 cm de comprimento; 

Fecho de contato (macho) da gola (lado direito do usuário) medindo 7,5 cm de comprimento por 

4,0 cm de largura, costurando no lado externo da gola distando 6,5 cm da borda da vista; 

Fecho de contato (macho) da gola (lado esquerdo do usuário) medindo 3,0 cm de comprimento 

por 4,0 cm de largura, costurando no lado externo da gola distando 9,0 cm da borda da vista; 

Fecho de contato (fêmea) da gola (lado direito do usuário) medindo 8,0 cm de comprimento por 

4,0 cm de largura (fechamento),costurando no lado interno da gola com 0,2 da borda da gola; 

Fecho de contato (fêmea) da gola (lado esquerdo do usuário) medindo 4,0 cm de comprimento por 

4,0 cm de largura (para gola aberta),costurando no lado externo da gola com 0,2 da borda da gola; 

-Vista (abertura da frente): 

Vistas das frentes dobradas para o lado interno medindo 7,0 cm de largura; 

Vista esquerda (do usuário) com retângulo de fecho de contato fêmea costurado distando 8,5 cm a 

partir da base da gola sobre a borda da vista; 

Vistas das frentes escamoteadas, fechada por zíper plástico destacável de dois cursores invertidos 

para o fechamento da vista; 
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Cursor superior do zíper com fita cadarço tipo gorgurão de 1,0 cm de largura, transpassada na 

abertura do puxador dos cursos medindo 5,0 cm de comprimento (dobrada) e fixada por mosca de 

segurança de 1,0 cm de comprimento; 

Zíper costurado às vistas da gandola por costura dupla, distando às costuras externas 3,0 cm das 

bordas das vistas; 

Transpasse escamoteado fixado por tiras de fecho de contato, sendo três tiras de fecho de contato 

macho medindo 5,0 cm de comprimento por 3,0 cm de largura costurada no lado interno da vista 

esquerda (do usuário) com reforço de costura em “ X ” nos fecho de contatos; 

Primeira tira de fecho de contato posicionada distando 8,5 cm da base da gola, terceira tira de 

fecho de contato distando 8,0 cm da base do zíper e a segunda tira centralizada entre as duas 

anteriores; 

-Bolsos superiores (frontal): 

 

Frentes superiores com dois bolsos chapados recobertos por portinholas fechadas por tiras de 

fecho de contato medindo 1,5 cm de largura acompanhando toda a largura do bolso; 
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Moscas de segurança medindo 1,0 cm de comprimento aplicadas nas extremidades das bordas 

superiores dos bolsos sobre os fechos de contatos (fêmea) e das portinholas; 

Deverá ser confeccionada em comprimento longo de modo que a barra da gandola atinja a metade 

da coxa do usuário, permitindo sua utilização por fora da calça de modo que, sobreposto o cinto 

de guarnição (de serviço), deixe livres para utilização os bolsos inferiores; 

Tira interna de tecido para passar cadarço de ajuste na altura da cintura, com 3 cm de largura.;  

 

Deverá possuir abaixo da cintura, dois bolsos retangulares tipo envelope com fole, medindo 200 

mm de largura, 220 mm comprimento e 30 mm de expansão do fole, os bolsos devem possuir 

tampas duplas retangulares sobrepostas e ligadas entre si nas laterais e aberta em baixo, estando o 

bolso fechado, a segunda tampa cubra os botões de fechamento a primeira deverá medir 90 mm e 

a segunda 100 mm; 

Os bolsos inferiores deverão ficar acima da barra da gandola 20 mm; 

 

- Mangas: 

 

Mangas compridas de duas folhas (modelo paletó) levemente 

arqueada com dois bolsos semi fole recoberto por portinholas 

(abas), sendo a dobra (fole) apenas no fundo e nas laterais 

medindo 4,0 cm de largura (no fundo e lateral); 

Dobra (fole) interna do fundo com caseado olhal de 0,8/0,4 cm 

de diâmetro; 

Bolsos semi fole das mangas costurados com inclinação de 

aproximadamente 30° para as frentes em relação ao fio da 

manga e distando 4,0 cm da costura da cava da manga; 

Bolso semi fole das mangas com bainha dobrada de 1,5 cm de 

largura ; 
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Bolso semi fole das mangas com faixa de 

fecho de contato (fêmea) medindo 8,0 cm de 

largura por 5,5 cm de altura, centrada em 

relação ao bolso, distando 2,2 cm das bordas 

laterais do bolso e 3,0 cm da borda inferior 

do bolso; 

Portinhola do bolso semi fole das mangas 

com faixa de fecho de contato (femea) em 

formato curvo medindo 11,5 cm de largura 

por 3,0 cm de altura, distando 1,5 da borda inferior da portinhola; 

Portinhola com cadarço de gorgorão dobrado e embutido ao centro da mesma, medindo 1,5 cm de 

altura por 2,0 cm de largura retrocessos; 

Lado inferior da portinhola com duas tiras de fecho de contato (macho) medindo 3,5 cm de 

comprimento por 2,5 cm de largura costuradas faceando a borda inferior da portinhola e no bolso 

duas tiras de fecho de contato (femea) medindo 3,5 cm de comprimento por 2,5 cm de largura; 

Moscas de segurança de 1,0 cm de comprimento aplicadas nas extremidades superiores das 

portinholas, no lado chapado do fundo do bolso; 

BANDEIRA DO PIAUÍ 

A Bandeira do Piauí deve ser BORDADA NO PRÓPRIO TECIDO DA MANGA DO LADO 

DIREITO obedecendo a uma distância de 6 cm abaixo da costura da cava superior da manga, na 

largura: 50 mm x comprimento: 75 mm; medida acabada: 50 X 75 mm, acabamento: engomagem 

e costura periférica com entretela; fundo: tecido base, composição: 100 % poliéster. Bordado com 

inserção de trama por sistema de pinças. A bandeira deve conter a data de 13 de março de 1823, 

dia da batalha do Jenipapo, escrita em caracteres brancos, em letras maiúsculas, no retângulo azul, 

abaixo da estrela de acordo com a Lei estadual do Piauí 5.507 de 2005. 
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Especificações Gerais – Emblema do Corpo de 

Bombeiros do Piauí. 

Será confeccionado utilizando-se o símbolo do Corpo 

de Bombeiros dentro de uma circunferência com fundo 

cinza, medindo 5 cm de diâmetro sendo envolvida por 

outra circunferência medindo 6,7 cm de diâmetro, na 

cor vermelha, com a inscrição “CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ - 

1944 -” em letra tipo bastão, de cor branca, sendo a 

borda desta circunferência em linha preta, medindo 0,2 cm de espessura. 

Será aplicado na manga esquerda a 5,5 cm abaixo da costura do ombro dos uniformes 

operacionais. 

-Reforço do cotovelo: 

Mangas com reforços sobre os cotovelos costurados centralizados em relação as costuras de união 

das folhas das mangas ,com uma abertura nas bordas superiores fechadas por tiras de fecho de 

contato medindo,1,6 cm de largura acompanhando toda a medida da abertura; 

Bordas inferiores do reforço com pequena abertura ao centro, medindo 3,0 cm de largura 

delimitada por duas moscas de segurança de 1,0 cm de comprimento de cada lado; 
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-Punhos  

 

Mangas com punhos dobrados 

medindo 5,5 cm de altura, 

ajustados na largura por aba e 

faixas de fecho de contato; 

Punho com aleta para ajuste 

medindo 8,0 cm de 

comprimento fixada junto com 

a costura inferior de fechamento 

da manga com extremidades em 

“V” e fecho de contato (macho) 

medindo 5,5 cm de 

comprimento por 4,0 cm de largura costurado centralizado em relação a largura da aleta; 

Faixas de fecho de contato (femea) medindo 21,0 cm de comprimento por 4,0 cm de largura 

costuradas distando 0,5 cm da borda dos punhos e da costura limite da barra das mangas; 

-costas 
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Costas com duas pregas para melhor conforto, mobilidade e vestibilidade, iniciando na costura 

dos ombros e terminando pouco abaixo do nível das cavas, prolongando-se por costura fechada 

ate a bainha da barra; 

Prega iniciando junto a costura de ombros com dupla costura reforçada por mosca de segurança de 

1,0 cm de comprimento, observando outra mosca no inicio da costura fechada. 

- Bainha da gandola e etiqueta: 

Barra com bainha dobrada medindo 1,5 cm de largura; 

Identificação nas peças do uniforme: Etiqueta de produto com composição e instruções de 

lavagem, numeração e identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução nº 2. 

Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora.  

- Faixas reflexivas: 

Deverão possuir duas fitas reflexivas acima dos bolsos superiores de forma retangular, 

acima da tarjeta de identificação, medindo 13.5 cm de comprimento por 2.5 cm de largura, 

duas fitas reflexivas nos bolsos inferiores acompanhando o comprimento dos bolsos por 2.5 

cm de largura e fitas reflexivas nos punho com 2.5 cm de largura. 

Nas costas, será aplicado os nomes “BOMBEIROS” e "PIAUÍ" que seguirá a altura e distância 

estabelecidas pelas linhas imaginárias a 12 cm do final da gola, na Fonte Arial com 6 cm de altura 

e espessura da fonte será de 1 cm bem centralizada com tinta reflexiva. 
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Figura ilustrativas das gandolas operacionais do Corpo de Bombeiros: 
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MEDIDAS COMUNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS BÁSICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA TAMANHOS (medidas em cm) 

MEDIDAS COMUNS PP P M G GG 

L1 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 

L2 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0 

L3 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 

L4 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 

L5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 

L6 26,5 27,2 27,9 28,6 29,3 

TABELA TAMANHOS (medidas em cm) 

MEDIDAS BÁSICAS PP P M G GG 

TORAX  55,0 58,0 61,0 64,0 67,0 

FRENTE 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 

CINTURA 53,0 56,0 59,0 62,0 65,0 

LARGURA DA BARRA 58,0 61,0 64,0 67,0 70,0 

OMBRO 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 

ALTURA DA CAVA 26,5 27,2 27,9 28,6 29,3 

COSTAS 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 

MANGA 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 

LATERAL 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0 

LARGURA DAS COSTAS 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 
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COSTURA 

Operações de costura Maquinas Componentes Linha 

de 

costura 

Bitola 

(cm) 

Pontos 

/cm 

Chulear frente  Overlock 3 

linhas 

Agulha loopers Tex 40 

Tex 18  

0,4 4,0±0,

5 

Pregar fecho de contato externo, nas 

portinholas das mangas. 

Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,2 4,0±0,

5 

Pregar fecho de contato macho nas 

portinholas da frente e mangas com o 

puxador de fita de gorgurão 

Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,2 4,0±0,

5 

Fechar portinholas dos bolsos da 

frente das mangas e pespontar 

Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 1,0/0,

6 

4,0 ± 

0,5 

Chulear portinholas dos bolsos fole 

das mangas e dos bolsos da frente 

Overlock 3 

linhas 

Agulha loopers Tex 40 

Tex 18  

0,4 4,0±0,

5 

Fazer bainha nos bolsos da frente e 

fole das mangas 

Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 2,0 4,0±0,

5 

Pregar fecho de contato femea nos 

bolsos, frente e fole das mangas 

Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,2 4,0±0,

5 

Pregar recorte de fecho de contato 

femea sobre o bolso da manga 

esquerda  

Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,2 4,0±0,

5 

Fazer cantos dos bolsos fole das 

mangas 

Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,7 4,0±0,

5 

Fazer pesponto interno e externo dos 

bolsos 

Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,2 4,0±0,

5 

Casear cantos dos bolsos da frente e 

dos bolsos das mangas 

Caseadeira  Agulha e 

bobina 

Tex 27 -------

- 

4,0±0,

5 

Fazer bainha do bolso inferior das 

mangas com fecho de contato macho 

Ponto fixo 1 

agulha  

Agulha e 

bobina 

Tex 27 1,5 4,0±0,

5 

Pregar e pespontatar portinholas dos 

bolsos da frente com retrocesso  

Ponto fixo 1 

agulha  

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,5/0,

6 

4,0±0,

5 

Pregar bolsos da frente com 

retrocessos 

Ponto fixo 1 

agulha  

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,2 4,0±0,

5 

Pespontar limpezas da abertura frente Ponto fixo 1 

agulha  

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,2 4,0±0,

5 

Pregar zíper na frente com retrocessos Ponto fixo 2 

agulhas 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,6 4,0±0,

5 

Pregar fecho de contato macho e 

femea internos e externos na vista da 

frente 

Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,2 4,0±0,

5 

Pregar recortede fecho de contato  

femea na frente acima dos dos bolsos 

Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,2 4,0±0,

5 
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Fechar recorte das mangas Maquina de 

braço 

Agulha loopers Tex 40 0,6 4,0±0,

5 

Pregar e pespontar portinholas dos 

bolsos fole das mangas 

Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,5/0,

6 

4,0±0,

5 

Pregar (reforço das mangas) com 

abertura do fundo 

Ponto fixo 2 

agulhas 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,6 4,0±0,

5 

Pregar fecho de contato femea nas 

mangas e no fechamento do reforço 

Ponto fixo 2 

agulhas 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,6 4,0±0,

5 

Fixar cantos dos bolsos de reforço das 

mangas até o fecho de contato 

Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 1,5 4,0±0,

5 

Fazer bainha das mangas Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 5,0 4,0±0,

5 

Fixar e pregar aletas nos punhos das 

mangas 

Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,2 4,0±0,

5 

Pespontar aletas das mangas com 

retrocesso 

Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,6 4,0±0,

5 

Pregar fecho de contato macho nas 

aletas fêmeas nos punhos 

Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,2 4,0±0,

5 

Unir pregas e costas Overlock 5 

linhas 

Agulha loopers Tex 40 

Tex 18 

1,0 4,0±0,

5 

Pespontar pregas e costas Ponto fixo 2 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,6 4,0±0,

5 

Fixar pregas nos ombros Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,2 4,0±0,

5 

Fechar ombros Maquina de 

braço 

Agulha loopers Tex 40 

Tex 18 

0,6 4,0±0,

5 

Pregas mangas Maquina de 

braço 

Agulha loopers Tex 40 

Tex 18 

0,6 4,0±0,

5 

Fechar laterais com mangas Maquina de 

braço 

Agulha loopers Tex 40 

Tex 18 

0,6 4,0±0,

5 

Fechar gola Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 1,0 4,0±0,

5 

Pregar gola deixando sobra para a 

aleta 

Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 1,0 4,0±0,

5 

Pespontar gola com aleta inserindo 

etiqueta 

Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,2 4,0±0,

5 

Pregar fecho de contato macho e 

femea na parte interna e externa da 

gola e aleta 

Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,2 4,0±0,

5 

Fazer bainha na barra Ponto fixo 1 

agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 1,5 4,0±0,

5 

Mosquear portinholas, bolsos, zíper, 

reforço do cotovelo e pregas das 

costas e punhos 

Mosqueadeira  Agulha e 

bobina 

Tex 27 1,0 -------- 
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ITEM 02 

DESCRIÇÃO DA CALÇA OPERACIONAL 

-Dianteiro 

 

Calça Operacional deverá ser confeccionado em tecido de Poliamida (50%) e Algodão (50%), 

“Rip-Stop”; 

CORES DO TECIDO DA CALÇA OPERACIONAL:  

Laranja Pantone 161462 TP 

Cáqui Pantone 180617 TC 

azul marinho Pantone 19-410 

Calça com projeto para alto desempenho militar, levemente folgada, confeccionada em tecido 

misto de algodão e poliéster conforma as instruções de montagem e costuras detalhadas. 

- Bolso lateral do quadril (tipo faca): 

 

Calça com bolsos laterais do tipo faca, 

com aberturas levemente arredondadas e 

bainha distando 0,7 cm da borda e 

reforços de dupla costura junto ao cós e à 

costura lateral; 

Bainhas dos bolsos faca com moscas de 

segurança medindo 1,0 cm de 
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comprimento, posicionadas nas bordas superiores próximos a linha de costura do cós e nas 

bordas inferiores junto as costuras de fechamento das laterais; 

 

Bolsos faca forrados com o próprio tecido da calça (ver figura abaixo do detalhes interno 

dianteiro); 

 

Fechamento dos forros dos bolsos faca com pontas dobradas e fixadas por mosqueado de 

segurança medindo 1,0 cm de comprimento. 

-Cós 

 

Cós anatômico medindo 4,0 cm de 

largura tendo na ponta esquerda (do 

usuário)uma casa do tipo olho medindo 

2,8 cm de comprimento por 2,0 cm de 

abertura, costurada distando 1,0 c da 

borda e na ponta direita (do usuário) 
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um botão de massa, com quatro furos, medindo 18 mm de diâmetro costurado em relação à 

casa da ponta oposta; 

Cós com sete passadores, onde dois 

são aplicados sobre os dianteiros e 

cinco sobre os traseiros observando 

que o passador central deverá ser 

deslocado da costura de fechamento 

do gancho traseiro; 

Passadores com 6,0 cm de 

comprimento por 1,0 cm de largura 

fixada ao cós por mosca de 

segurança (mosqueado) nas bordas 

superiores e inferiores; 

- Braguilha: 

 

Braguilha e pertingal 

montados no mesmo tecido 

da calça medindo 5,5 de 

largura e fechado por 

zíper; 

- Reforço do joelho: 

 

Reforço na altura do joelho ,no mesmo tecido da 

calça, se estendendo a toda largura da perna com dois 

pespontos verticais distando 6,0 cm das costuras de 

fechamento de laterais e de entrepernas, por todo 

comprimento do reforço, delimitando um 
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compartimento interno fechado na borda inferior por fecho de contato de 1,5 cm de largura; 

Moscas de segurança de 1,0 cm de comprimento aplicadas nas extremidades da abertura do 

reforço; 

 

- Traseiro 

 

Traseiros com dois bolsos embutidos de um vivo cada, 

medindo 0,7 cm de largura, recobertos por portinhola 

do tipo escamoteada, fechada por dois fechos de 

contato, medindo 2,0 cm de largura e 3,0 cm de 

comprimento; 

Laterais dos bolsos traseiros com mosca de segurança 

de 1,0 cm de comprimento  

http://www.cbm@cbm.pi.gov.br/


Av. Miguel Rosa, Nº 3515 - Bairro Piçarra – Teresina – Piauí  - CEP 64001-490 

(FAX)3216-1263; 3126-1270 

www.cbm@cbm.pi.gov.br 
 

 

ESTADO DO PIAUÍ 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  

GABINETE DO COMANDO GERAL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 

 

 

 

  

Forro dos bolsos traseiros no mesmo tecido da calça, tendo fechamento com pontas dobradas e 

fixadas por mosqueado de segurança medindo 1,0 cm de comprimento (ver figura 9); 

 

Traseiros com reforços sobrepostos ,no formato de meia lua no mesmo tecido da calça, 

posicionando a 8,5 cm a partir do centro do cós;  
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-Bolsos cargo (lateral da perna da calça) 

 

Laterais da calça com dois bolsos do tipo 

cargo semi fole, com o fole medindo 6,0 cm 

de largura apenas no traseiro e o fundo do 

bolso e dianteiro fixos por costura chapada; 

Bolsos formato inclinado, decrescente do 

traseiro para o dianteiro, recobertos por 

portinhola, costuradas acompanhando a 

inclinação dos bolsos e fechada por duas tiras 

de fecho de contato; 

Tiras de fecho de contato macho 

(pinos)medindo 4,0 cm de comprimento por 

2,5 cm de largura, costurada distando 1,0 cm 

da borda superior do bolso; 

Tiras de fecho de contato femea (esponja) 

medindo 4,0 cm de comprimento por 2,5 cm 
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de largura, costurada distando 1,0 cm da borda externa da portinhola e em relação ao fecho de 

contato macho; 

 
 

Bolsos cargo com duas pregas no sentindo do comprimento medindo 2,5 cm de profundidade, 

dividindo para o traseiro ,a partir da costura de união lateral da calça; 

 

Bolso posicionado com medida L5 a partir da base inferior do bolso faca lateral e à 4,0 cm de 

distancia para o traseiro , a partir da costura de união lateral da calça; 

Bainha do bolso medindo 4,0 cm de largura, ajustada por elástico roliço de 0,5 cm de diâmetro e 

regulador de cadarço; 
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Folha interna da dobra do fole com caseado tipo olhal de 1,0/0,6 cm de diâmetro, localizado 

próximo a borda superior do bolso para saída do elástico de ajuste que devera ser fixado, por 

costura, na borda oposta ao caseado olhal de saída ; 

Regulador de cadarço com trava, fixado à costura do bolso por cadarço de fita gorgurão de 1,0 cm 

de largura; 

 

Moscas de segurança de 1,0 cm de comprimento aplicadas nas bordas superiores e inferiores de 

pregamento dos bolsos e nas bordas superiores das portinholas; 

-Bolsos auxiliares (laterais da perna da calça) 
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Laterais inferiores das pernas com bolso auxiliar do tipo semi fole (cada lado), sendo as bordas 

das costuras traseiras e fundo medindo 2,0 cm de largura e a costura frontal chapada; 

Bolsos recobertos por portinhola fechada por uma tira única de fecho de contato medindo 2,5 cm 

de largura por 9,0 c de comprimento ,aplicada junto a borda da portinhola e duas tiras de fecho de 

contato costuradas junto a borda superior do bolso medindo 2,5 de largura por 3,5 de 

comprimento; 

Bolsos posicionados na lateral sobre os reforços dos joelhos distando 8,0 cm para o traseiro a 

partir da costura de fechamento das laterais; 
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Moscas de segurança de 1,0 cm de comprimento aplicadas 

nas bordas superiores e inferior chapada do pregamento 

dos bolsos e nas bordas superiores das portinholas. 

 

-Bainha da calça e etiqueta 

 

Bainha da perna medindo 2,5 cm de altura com duas casas do tipo retangular medindo 1,6 cm de 

comprimento por 1,0 cm de abertura junto da costura de entrepernas para posicionar saída para 

cadarço de ajuste da bainha (bombacha); 

Identificação nas peças do uniforme: Etiqueta de produto com composição e instruções de 

lavagem, numeração e identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução nº 2. 

Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora.  
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- Faixas reflexivas: 

Deverão possuir uma fita reflexiva em cada bolso cargo localizados na lateral da perna de forma 

retangular medindo 3 cm de largura cobrindo toda o comprimento do bolso, uma fita reflexiva 

abaixo de cada bolso auxiliar localizado na lateral inferiores de formar retangular medindo 3 cm 

de largura. 
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MEDIDAS COMUNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS BÁSICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA TAMANHOS (medidas em cm) 

MEDIDAS COMUNS PP P M G GG 

L1 14,2 14,6 15,0 15,5 15,9 

L2 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

L3 33,6 34,3 35,0 35,7 36,4 

L4 23,0 23,5 24,0 25,0 25,5 

L5 6,0 6,6 7,3 8,0 8,7 

TABELA TAMANHOS (medidas em cm) 

MEDIDAS BÁSICAS PP P M G GG 

CINTURA 46,0 49,0 52,0 55,0 58,0 

GANCHO DIANTEIRA 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 

GANCHO TRASEIRA 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 

LATERAL 101,5 102,5 103,5 104,5 105,5 

ABERTURA DA PERNA 20,7 21,3 21,9 22,5 23,1 

ENTRE PERNAS 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 
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COSTURA  

Operação de costura Maquinas Componentes 

Linha 

de 

costura 

Bitola 

(cm) 

Pontos/ 

Cm 

Fechar laterais das 

portinholas superior, 

inferior e pespontar 

Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 1,0/0,6 4,0±0,5 

Chulear portinholas Overloque 

3 linhas 

Agulha 

loopers 

Tex 40 

Tex 18 

0,4 4,0±0,5 

Pespontear e fixar pregas 

dos bolsos fole superior 

Caseadeira Agulha e 

bobina  

Tex 40 1,0/0,2 4,0±0,5 

Casear bolso fole na bainha 

para colocação do elástico 

regulagem 

Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 27 ----- 4,0±0,5 

Pregar bainha postiça dos 

bolsos superior 

Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 1,0 4,0±0,5 

Fazer bainha postiça Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 4,5 4,0±0,5 

Fechar cantos dos bolsos 

inferior fazer costura 

interna e fazer pesponto 

externo 

Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 0,6/0,2 4,0±0,5 

Pregar fecho de contato 

macho e fêmea no reforço e 

na perna 

Ponto fixo 

1 agulha 

 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 0,2 4,0±0,5 

Pregar recorte de fecho de 

contato macho e femea no 

esforço nos bolsos 

Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina 

Tex 40 0,2 4,0±0,5 

Fixar fecho de contato do 

reforço das pernas base do 

joelho  

Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 1,0 4,0±0,5 

Pregar reforço nas pernas 

na base do joelho 

Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 0,6 4,0±0,5 

Pregar e pespontear limpeza 

da braguilha  

Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 1,0/0,2 4,0±0,5 

Pregar zíper na braguilha e 

no pertingal 

Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 0,2 4,0±0,5 

Pespontear  braguilha e 

pertingal 

Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 4,5 4,0±0,5 

Unir gancho da frente Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 1,0 4,0±0,5 
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Pespontear gancho da frente Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 0,6 4,0±0,5 

Unir forro no bolso faca 

lateral 

Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 1,0 4,0±0,5 

Pespontear bolso faca Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 0,6 4,0±0,5 

Fechar bolsos  Overloque 

5 linhas 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 

Tex 18   

1,0 4,0±0,5 

Fixar bolsos na cintura e 

nas laterais  

Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 0,2 4,0±0,5 

Aplicar reforço no traseiro Ponto fixo 

2 agulhas 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 0,6 4,0±0,5 

Fixar reforço no gancho 

entrepernas 

Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 0,2 4,0±0,5 

Fechar gancho traseiro Maquina 

de braço 

Agulha 

loopers 

Tex 40 

Tex18 

0,6 4,0±0,5 

Fechar laterais Maquina 

de braço 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 

Tex18 

0,6 4,0±0,5 

Pregar e pespontear 

portinholas do bolso fole 

superior da lateral  

Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 0,5/0,6 4,0±0,5 

Fixar elástico com 

regulagem nas laterais da 

bainha dos bolsos 

Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 0,2 4,0±0,5 

Pregar bolso fole superior 

na lateral 

Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 0,2 4,0±0,5 

Pregar e pespontear 

portinholas dos bolsos fole 

inferior da perna 

Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 0,5/0,6 4,0±0,5 

Pregar bolsos fole inferior 

na lateral 

Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 0,2 4,0±0,5 

Mosquear portinholas e 

bolsos 

Mosquead

eira 

Agulha e 

bobina  

Tex 27 0,6 4,0±0,5 

Fechar entrepernas  Maquina 

de braço 

Agulha 

loopers 

Tex 40 0,6 4,0±0,5 

Casear lado interno do cos 

para inserir cadarço 

Caseadeira Agulha e 

bobina  

Tex 40 ------ 4,0±0,5 

Fazer passantes Ponto fixo 

2 agulhas 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 0,6 4,0±0,5 

Pregar cos com passantes Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 1,0 4,0±0,5 

Unir cos nas costas e fazer 

ponta do cos 

Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 1,0 4,0±0,5 

Pespontear cos e fixar Ponto fixo Agulha e Tex 40 0,2 4,0±0,5 
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passante no cos 1 agulha bobina  

Fazer bainha Ponto fixo 

1 agulha 

Agulha e 

bobina  

Tex 40 2,5 4,0±0,5 

Mosquear passantes, 

braguilha e bolsos das 

laterais  

Mosquead

eira 

Agulha e 

bobina  

Tex 27 0,6 4,0±0,5 

Casear cos Caseadeira Agulha e 

bobina  

Tex 27 ------- ------- 

Pregar botões no cos Botoneira Agulha e 

bobina  

Tex 40 1,0 ------- 

 

ITEM 03 

DESCRIÇÃO DO GORRO  

 

 

Gorro formado por copa, pala e carneira. 

CORES:  

Laranja Pantone 161462 TP 

Cáqui Pantone 180617 TC 

azul marinho Pantone 19-410 

COPA: formada por cinco seções. No centro da copa é fixado 

um botão através de rebite de alumínio.  O botão tem 17mm de 

diâmetro, forrado no mesmo tecido do gorro. Na parte frontal o 

distintivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí. O gorro do oficial superior, deverá 

ter na pala dois ramos de carvalho com espessura de 5 mm bordados a fio de ouro, partindo das 

extremidades laterais, conforme padrão CBMEPI. 

Na parte traseira deverá ter espaço angular de aproximadamente 70mm de largura e 60mm de 

altura, podendo variar de acordo com o tamanho do gorro, e para que se possa ajustar ao tamanho 

será colocado regulador de velcro de 25mm, forrado no mesmo tecido. O espaço angular tem 

acabamento em debrum com fita de tecido de tela de poliamida. 

 

ABA: Confeccionado em PVC flexível de 20mm de espessura, 65mm de comprimento e 170mm 

de largura. A aba é revestida no mesmo tecido, com aplicação de debrum.  

CARNEIRA: feita por fita em tecido de tela de poliamida medindo 25mm.  

A parte interna do gorro é forrada em tecido de algodão na cor preta. Aplicação de fita em tecido 

de tela de poliamida medindo 12mm de largura usada para o acabamento das costura de 

fechamento das seções. 

COSTURA  

Costura com uma agulha ponto fixo.  

São pespontadas as seções da copa. 

VIAMENTO  

Linha na cor do tecido, de alta resistência e adequada para todas as operações.  
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Plástico p/ revestir aba de primeira qualidade inquebrável.  

Fita em tecido de tela de poliamida na cor preta  

Botão de 17mm, forrado no mesmo tecido do gorro  

Rebite de alumínio. 

 

ITEM 04 

DESCRIÇÃO DA CAMISETA VERMELHA BOMBEIRO MILITAR 

 

Camiseta tipo (T-Shirt) devendo ser 

confeccionada em meia malha, feitio comercial 

em (Poliamida 40% e 60% Algodão), na cor 

vermelha, PANTONE, RED 032 c;  

A fibra deve ser de poliamida de alta tenacidade, 

de primeira qualidade, semifosco, tendo 

comprimento de corte nominal de 38,1 mm (1½ 

pol) e seção transversal redonda, deve ter título 

de 1,6 a 1,8 Denier, sendo proibido o uso de 

rejeitos de fibras de qualquer fase da produção, 

ou misturas de fibras de títulos diferentes ou 

brilhosas. O Algodão deve ser cardado. A malha deve ter a mesma composição do fio em 

construção meia-malha com gramatura de 180g/m2 com variação de +/- 5% (mais ou menos cinco 

por cento);  

Deve ser confeccionada com gola olímpica com acabamento em ribana vermelha mesma cor do 

tecido da camiseta, com 25 mm de largura;  

Confeccionada com mangas curtas e com acabamento da barra de 25 mm de largura;  

Possuir bainha com 25 mm de largura;  

Deverão ser utilizados linha 120 e filamento para overlock, 100% poliéster, na cor do tecido;  

Todas as costuras de acabamento devem ser feitas no sistema overlock;  

No lado esquerdo (de quem veste) da camiseta, na altura do peito, é aplicado em silk screen o 

distintivo símbolo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, dentro de uma 

circunferência com fundo cinza, medindo 5 cm de diâmetro sendo envolvida por outra 
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circunferência medindo 6,7 cm de diâmetro, na cor vermelha, com a inscrição  “CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ - 1944 -” em letra tipo bastão, de cor branca,  

sendo a borda desta circunferência em linha preta, medindo 0,2 cm de espessura. 

 

Deverá possuir  etiqueta de identificação em tecido branco e afixada em caráter permanente e 

indelével, na parte interna das (gola) Peças. Os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor 

preta, devem ser uniformes, devendo informar Tamanho, Razão Social, Identificação Fiscal CNPJ, 

País de origem, Indicação do nome das fibras ou filamentos têxteise sua composição em 

porcentagem, cuidados para conservação do produto em conformidade com a NBR 8719 e data de 

fabricação.  

A Peça deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação;  

Deverão ser entregues em caixas de 50 unidades conforme tamanhos, porém cada uma deve ser 

fornecida em embalagem individual, e ser acompanhada de prospecto indicando os procedimentos 

de lavagem, secagem e conservação. 

ITEM 05 

DESCRIÇÃO DO CINTO DE NYLON BOMBEIRO MILITAR VERMELHO  

 

 

O cinto de nylon vermelho 

deverá ser em fita de nylon 

de 35 mm de largura por 

1300 mm de comprimento, não podendo ser tingido;  

Deverá possuir fivela militar em alto relevo com o brasão do CBMEPI, de latão na cor dourada 

com travamento através de pino transversal corrediço;  

A fivela será fixada à fita através de dispositivo dentado basculante que permita sua remoção e 

ajuste;  

Ambas as extremidades deverão ter suas pontas cortadas “a quente”, causando um ligeiro 

derretimento, e consequentemente junção das fibras;  

Em uma das extremidades, haverá ponteira do mesmo material e acabamento da fivela,fixada de 

maneira definitiva à fita do cinto;  
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Os cintos devem ser fornecidos na cor vermelha, em material opaco e não refletivo PANTONE, 

RED 032C;  

Devem ser fornecidos em materiais laváveis e inoxidáveis;  

Deverá ser fornecido em embalagem individual para cada par, e ser acompanhado de prospecto 

indicando os procedimentos de lavagem, secagem e conservação.  

 

ITEM 06 

DESCRIÇÃO BOINA CINZA PÉROLA ESCURO BOMBEIRO MILITAR.  

Deverá ser de lã (100%), na cor cinza 

perola escuro, forrada (parte interna) em 

tecido de poliéster/algodão da cor preto, 

debruada com vaqueta cromada preta de 

1,2 mm de espessura, formando um tubo 

com 10 mm de diâmetro, onde corre um 

cadarço de raiom na cor preta, medindo 

60 mm de largura, que suas pontas após a 

circunferência deverá ficar com uma 

sobra de 140 mm em cada, que se destina 

ao ajustamento da boina;  

Deve ser na forma circular, na cor grená, diâmetro variável de acordo com os tamanhos 

especificados, com aba do lado direito onde deverá possuir dois ilhoses de alumínio de cor preta, 

separados de 70 mm um do outro, no sentido transversal e a 40 mm da base, destinados a facilitar 

a circulação do ar;  

Internamente deverá possuir um reforço em formato do brasão dos Bombeiros de 550 mm de 

altura e 450 mm de largura no quarto anterior do lado esquerdo, destinado a receber externamente 

o brasão do CBMEPI;  

Deverá vir acompanhada do distintivo de cobertura, o brasão do CBMEPI (metálico) contendo as 

cores padrão, com medida de 550 mm de altura por 450 mm de largura, a ser fornecido o modelo 

à vencedora do certame para produção;  
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Entre os ilhoses será aplicado o macho do botão de pressão, e a fêmea será colocada a 10 mm da 

base, acima da vaqueta;  

O botão de pressão e os ilhoses deverão ser na cor preta, oxidados, 100% latão, para evitar 

ferrugem;  

As boinas devem atender a grade de numeração de 54 a 62;  

Deverão ser entregues em caixas de 50 unidades conforme tamanhos, porém cada uma deve ser 

fornecida em embalagem individual, e ser acompanhada de prospecto indicando os procedimentos 

de lavagem, secagem e conservação;  

Deverão possuir etiqueta de identificação em tecido branco e afixada em caráter permanente e 

indelével, na parte central interna da Peça (forro). Os caracteres tipográficos dos indicativos, na 

cor preta, devem ser uniformes, devendo informar obrigatoriamente a razão social, CGC/CNPJ, 

composição do produto, semestre/ano de fabricação;  

Deverão ser obedecidas as especificações, em particular as relacionadas ao material de fabricação 

e cor característica. 

ITEM 07 

DESCRIÇÃO DO COTURNO 

 

 

Coturno para combate  a  incêndio,  

constituída  de  couro  hidrofugado  com  

sistema flame-protect  anti-chamas,  

acolchoado,  dublagem  tri-componente  

no  sistema set confort,  forro da gáspea e 

cano no sistema dry system 100%  

impermeável com  formato  em  bootie  

(meia)  e  forro  do  colarinho  em  meta-

aramida  antichamas.  Linhas  de  costura  

em  pára-aramida  super  fio  com  torção  

left-right, palmilha  de montagem  em  

http://www.cbm@cbm.pi.gov.br/


Av. Miguel Rosa, Nº 3515 - Bairro Piçarra – Teresina – Piauí  - CEP 64001-490 

(FAX)3216-1263; 3126-1270 

www.cbm@cbm.pi.gov.br 
 

 

ESTADO DO PIAUÍ 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  

GABINETE DO COMANDO GERAL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 

 

 

 

resina  polimérica  anti-perfuro  não metálica  fixado pelo  processo montado,  palmilha  de  

isolamento  térmico  em  célula  de  ar  com sistema aluminizado, sistema refletivo em tecido 

amarelo lima fluorescente antichamas,  biqueira  de  segurança  em  composite  não  metálica  

resistente  ao  impacto  com  proteção  externa  em  borracha,  palmilha  de  conforto 

anatomicamente  conformada  e  solado  de  borracha  super-nitrílica  resistente  a alta temperatura 

vulcanizado a frio diretamente no cabedal. Aprovada na norma NBR  ISO  20.344  e  20.345, DIN 

EN  15.090  com Certificado  de  aprovação  no Ministério do Trabalho e Emprego (C.A) para 

atividade de combate a incêndio. 

DAS ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS DO ITEM: 

As  especificações  técnicas  e  parâmetros  para  a  construção  do  produto  em epígrafe estão 

descritos nas normas NBR ISO 20.344 e 20.345, DIN EN 15.090 e  demais  exigências  técnicas  

definidas  neste  memorial  descritivo.  Para enquadramento é necessário atender os parâmetros 

normativos, as exigências técnicas e as certificações. 

DO CABEDAL: 

Confeccionado  em  couro  bovino  flor  integral  hidrofugado  com  proteção antichamas,  com  

espessura  de  20/22  linhas  (2,0  a  2,2 milímetros)  sendo  em gáspea  inteira para maior  

resistência. Na emenda dos  canos  com o  colarinho deve possuir uma peça no mesmo couro em  

formato “U” contendo na  trazeira um  refletivo  amarelo  lima  com  enchimento  de  EVA  em  

formato  acolchoado.  

Colarinho  em  napa  vestuário  multiporos  com  espessura  de  0,9  a  1,1mm hidrofugada  e  

antichamas,  com  enchimento  em  espuma  de  poliuretano bidensidade,  sendo  70-45g/cm.  

Lingueta  em  sistema  fole  sendo  em  napa vestuário multiporos com espessura de 0,9 a 1,1mm 

hidrofugada e antichamas e  na  região  central  uma peça em  vaqueta  com a  etiqueta  de  

identificacao  do  pictograma de  certificação da bota e  internamente etiqueta de poliéster  termo 

fixada  com  a  identificação  de  numeração  do  produto. Todo cabedal  deve  ser estruturado  

com  polímero  de  célula  aberta  dublado  com  não tecido  de  1,5mm  

para  isolamento  térmico  e  tela  estrutural  nos  canos  para  melhor  conforto, estrutura e flexão, 

aparência final semi-fosca, na cor preta; 

DA SOBREBIQUEIRA: 
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Proteção de sobrebiqueira em borracha super-nitrilica resistente a  temperatura com  espessura  de  

1,5mm  e  bordas  com  redução  de  espessura  para  0,5mm  fixada no cabedal através de 

vulcanização a frio com adesivo em camadas. Não serão aceitas costuras na fixação da 

sobrebiqueira. 

DO REFLETIVO: 

Na parte  traseira  da  bota,  na  região  do maléolo  e  área  de  articulação  deve possuir refletivo 

de alta reflexibilidade noturna 3M ou similar na cor amarelo lima e formato em gomos para 

conforto e maior segurança. 

 

DA IDENTIFICAÇÃO: 

A bota  deve  possuir  na  parte  lateral,  um  brasão  do  CBMEPI  em  material emborrachado,  

sendo  o  fundo  na  cor preta e  pictografia  em alta na  cor  cinza médio,  sendo  que  o  brasão  

deve  estar  inserido  na  bota  de  tal  forma  que somente pode ser removido danificando 

estruturalmente o produto. 

A bota  deve  possuir  na  lingueta  uma  etiqueta  contendo  o  pictograma  e simbologia com a 

certificação do produto em material emborrachado com fundo na cor preta e pictografia em alta na 

cor amarelo ouro. 

A bota deve possuir na lateral de forma visível a gravação em baixa do número do C.A e lote de 

fabricação, sendo C.A para bota de combate a incêndio. 

A bota deve possuir a marca do  fabricante no solado, na  região do enfranque, de forma destacada 

e visível. 

A  bota  deve  possuir  no  lado  interno  da  lingueta  uma  etiqueta  aplicada  (sem  

costura) com a numeração do produto. 

DOS CADARÇO E LINHAS: 

Cadarço  com  trama  em  meta-aramida  antichamas  com  ponteiras  resinadas, sendo  a  

resistência  a  chama  >10  segundos  para  maior  resistência  e durabilidade  com  2,5 metros  de  

cumprimento  para  um  ajuste  perfeito,  na  cor preta. 

Linha 100% para-aramida  com base em  poliamida numero  30/40  e  sistema  e torção dupla para 

melhor ajuste do ponto e durabilidade. 

DAS BIQUEIRA E CONTRA-FORTE 
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Biqueira  em  material  composite  (composto  polimérico)  multicompactado  com fibra de 

carbono  resistente ao  impacto e a compressão, biqueira resistênte no mínimo 1000 quilos de 

peso, com protetor de borda em material emborrachado para  melhor  conforto  e  proteção.  Não  

serão  aceitas  biqueiras  metálicas,  de alumínio ou aço. 

Contra-forte  confeccionado  em  material  termoplástico  de  alta  durabilidade  e resistência, 

constituído por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos granulados  ativados  por  

calor  e  pressão,  reforçada  por  uma  tela  de  poliéster, com espessura de 1,8 milímetros; 

DO FECHO DE SAQUE RÁPIDO: 

Em formato  cadarceira  contendo 10 pares  de  furos  e um  abertura  em T  para posicionamento  

do  fecho,  confeccionado  em  couro  bovino  flor  integral hidrofugado  com  proteção  

antichamas,  com  espessura  de  20/22  linhas  (2,0  a 2,2 milímetros), dublado com napa 

vestuário multiporos com espessura de 0,9 a 1,1mm  hidrofugada  e  antichamas  integrados  com  

fecho  a  base  de  nylon reforçado  e  dentes multicirculares  com  cursor  numero  8  tipo  YKK  

ou  similar, costurado com linha de para-aramida/poliamida numero 30/40. 

DA FORRAÇÃO INTERNA: 

Forração  interna  construída  em  sistema  de meia  em  3  camadas,  sendo  com membrana  feita  

de  poliéster  com  canais  hidrofílicos  não  poroso.  Com membrana extremamente elástica (> 

300%) especialmente adequada para uso em calçados e 100% impermeável e, ao mesmo tempo 

permeável ao vapor de água (respirável). A estrutura molecular da membrana é especial de 

poliéster e têm um efeito condutor ao vapor de água, portanto, o vapor de água compacto pode 

penetrar na membrana e se mover ao longo das cadeias moleculares até a saída na parte externa do 

calçado. A direção desse movimento é determinada pela direção da concentração de vapor de água 

gradiente proporcionando maior gerenciamento da  temperatura e umidade  interna. Estrutura base 

do forro em manta  de  fibra  100% PES  que  facilita  a  absorção  de  umidade  e  liberação  de 

calor  por  célula  aberta  sem  retenção.  Acabamento  com  tecido  de  revestimento integrado em 

tricomponente com a manta e membrana constituído em 58% poliéster e 42% poliamida 

antibactérias com trama paralela em formato zigzag com sistema de travamento e liberação de 

elasticidade. 

 A bota deve obrigatoriamente possuir este sistema com pelo menos 75% altura do eixo do cano e 

ser selado  integralmente por  fita  termo solda (hot-melt) com 22/25mm  de  largura  para  maior  
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vedação  do  sistema  de  bootie  (meia)  e proporcionar uma  impermeabilidade completa, para 

maior reforço no calcanhar o forro deve possuir um sistema com material não tecido e/ou fita de 

selagem. 

 

DA PALMILHA DE MONTAGEM: 

Constituída  em  multicamadas  de  fibra  resinada  com  manta  de  poliamida antiperfuro  não  

metálica  com  espessura  de  2,5mm  e  flexível.  A  medida  da palmilha  de  montagem  deve  

cobrir  toda  extremidade  na  base  da  bota  para maior proteção e ser fixada no cabedal por 

sistema de montagem. Na base da palmilha  de montagem  deve  ser  fixada  uma  palmilha  de  

isolamento  térmico, construída  em  bolha  com  célula  de  ar  de  3,0mm  revestida  com  papel 

aluminizado para maior conforto e proteção do calor  induzido. Não será aceita palmilha metálica 

ou de aço. 

DA PALMILHA DE CONFORTO: 

Palmilha de conforto moldada em EVAprene com formato anatômico e sistema regular  fit  (ajuste  

ao  pé)  para melhor  distribuição  do  peso  no  caminhar  com espessura de 9mm no salto, 12mm 

no enfranque e 6mm na planta. Revestida com  tecido  poliéster  pluma  com  tratamento  

bactericida  integral  que  inibe  a proliferação da sudorese excessiva e fungos. Não será aceita 

palmilha fora das medidas especificadas. 

DOS PASSADORES e REBITES: 

Em toda extremidade de fechamento deve possuir 10 pares de passadores em nylon  com  fibra  de  

carbono  com  formato  retangular  ondulado,  1  furo  para fixação do rebite e um canal 

arredondado para melhor movimento do cadarço. 

Para fixação dos passadores, 10 pares de rebites confeccionados em latão (liga de  cobre  com  

zinco)  sendo  o  pino  inferior  com  a medida  de  9  (nove) mm  de cumprimento,  base  de  7  

(sete) mm  e  na  parte  superior  (cabeça) medindo  7 (sete)  mm  para  melhor  fixação  e  

segurança  dos  passadores  no  ajuste.  Os rebites devem ser na cor preta com pintura eletrostática 

anti-corrosiva. 

 

DO SOLADO: 
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Composto a base de borracha massa super-nitrílica com alto grip  resistente a alta  temperatura,  

travas com derrapante  tratorados medindo no mínimo 5 mm de altura e desenho dinâmico com 

área de  tração e  freio,  internamente deve possuir  duas  camadas  não  exposta,  constituída  em  

de  etil  vinil  arila  (EVA) frezada  em  formato  anatômico  medindo  15mm  no  salto,  5mm  na  

planta vulcanizada  na  primeira  camada  de  forma  que  proporcione melhor  conforto  e 

absorção de impacto. Vulcanizado a frio diretamente no cabedal. 

DOS PESOS E MEDIDAS: 

O  peso  da  bota  deve  ser menor  ou  igual  950g  (pé  numero  40)  e  a  diferença entre a massa 

do pé esquerdo do calçado e a massa do pé direito não deve ultrapassar  10  gramas,  conforme  

norma  NBR  14835.  A altura 3 deve ser  no mínimo  de  200mm medindo  externamente  da  

base  do  solado  até  a  borda  do cano (numero 40). 

 

Teresina-PI, 10 de abril de 2014. 

 

 

Flaubert Rocha Vieira – 2º TEN QCOBM 

PRESIDENTE DA CPL 

 

Alex Gonçalves de Almendra – SD QPBM 

MEMBRO DA CPL 

 

Marcos Augusto Lima Soares – SD QPBM 

MEMBRO DA CPL 
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ANEXO II (fora dos envelopes) 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O CREDENCIAMENTO 
 

 

1 - Se por seu titular, diretor, sócio ou gerente, deverá estar munido de cópia do Estatuto 

Social ou Contrato Social devidamente registrado e que lhe confira poderes expressos para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 
2 - Se por outra pessoa, deverá estar devidamente munida por instrumento particular de 

procuração ou carta de credenciamento (ANEXO III), com poderes para formular ofertas e 

lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da 

representada, devidamente acompanhada da fotocópia do Contrato Social da empresa; 

 
  2.1. A procuração, ou a carta de credenciamento, deverá ser apresentada fora dos     

envelopes, e durante o credenciamento; 

 

 2.2.  No  caso  de  apresentação  de  procuração,  será  dispensado  o  Anexo  III,  que 

corresponde a Carta de Credenciamento, ou vice versa. 
 
 
 

3 – Copia da Identidade e CPF do representante no certame; 
 
 

4 - Declaração de que a licitante atenda a todos os requisitos para habilitação (ANEXO IV). 
 

  4.1 - A ausência da Declaração (ANEXO IV), ou recusa em assiná-la, pelo representante legal 

da empresa, constitui motivo para a exclusão da Licitante no certame. 
 
 

5 – A licitante que se enquadre na condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 

Porte (EPP) deverá, na fase de credenciamento, apresentar comprovante de enquadramento no 

Simples Nacional, obtido no site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/, ou, 

apresentar a Declaração – ANEXO V deste Edital, devidamente assinada pelo(a) responsável e 

pelo(a) Contador(a) da Empresa; 

 
5.1. A falta da apresentação do comprovante de enquadramento no Simples Nacional ou a 

Declaração (Anexo V) pelas ME ou EPP, não será motivo para o não credenciamento. Apenas  

estas  empresas  não  poderão  usufruir  dos  benefícios  da  Lei  complementar 

123/2006 neste certame. 

http://www.cbm@cbm.pi.gov.br/
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ANEXO III (fora dos envelopes) 

CARTA DE 

CREDENCIAMENTO 

 

 
 

AO 
 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CBMEPI  

AV. MIGUEL ROSA,  N.º 3515, BAIRRO PIÇARRA, TERESINA 

(PI) 

PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2014 

 

 
 
 

Assunto: Credenciamento 
 
 
 
 
 

Na qualidade de responsável legal pela empresa                                                                    ,
 

inscrita     no     CNPJ     sob     o     nº   
 
credenciamos    o

 
Sr.                                                                              ,   portador   da   carteira   de   identidade 

nº                                e do CPF (MF) nº                                                , residente e domiciliado 

na cidade de                                       , para nos representar na licitação em referência, com 

poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos 

os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. 
 
 
 
 
 

                                    ,         de                                        de 2014. 
 

 
Assinatura e Carimbo 

 

(representante legal)
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                                      ANEXO IV (fora dos envelopes) 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 

A empresa                                                                                             , inscrita no CNPJ sob o nº                                                                          

,sediada         à         rua         /         avenida 

                                                                                        nº                      ,Setor/Bairro  
 

                            ,       na       cidade       de   
 

Estado       de

                                              ,  DECLARA,  sob  as  penas  cabíveis  que  possui  todos  os requisitos 

exigidos no Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2014, para a habilitação, quanto às condições de 

qualificação jurídica, econômico-financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO ainda, estar ciente 

que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital, ensejará aplicação 

de penalidades à Declarante. 
 

 
 
 
 

                                    ,         de                                        de 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura e Carimbo 
 

(representante legal)
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ANEXO V (fora dos envelopes) 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 

A Empresa:                                                                                                                                 , inscrita 

no CNPJ nº                                                            , por intermédio de seu representante legal,  o  (a)  

Sr.(a.)                                                                                          ,  portador(a)  da Carteira  de  Identidade  

nº    e  do  CPF  nº                                                ,DECLARA, para fins do disposto no Edital, do 

PREGÃO PRESENCIAL  nº 008/2011, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, 

que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 
(   ) MICROEMPRESA,  conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

 

14/12/2006; 
 

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 

de 14/12/2006. 

 

Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 

 

 

 

 

                                    ,         de                                        de 2014 
 
 
 
 
 

Nome, cargo 
 
 
 

 

Nome do Contador da ME ou EPP 
 

CRC n.    
 

OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, na fase de credenciamento, antes e separadamente dos envelopes (Proposta de 

Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido 

previsto pela Lei Complementar nº 123/2006. 
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  ANEXO VII - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO A - RELATIVA À 

HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

A.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
 

A.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 
A.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de composição da diretoria em exercício; 

 
A.4. 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. 

 
OBS:  O  documento  de  habilitação  jurídica  deverá  expressar  a  atividade  comercial 

pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

 
B - RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

 
B.1. Certidão Negativa de pedido de Falência ou Recuperação Judicial, expedido pelo 

Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, datada dos últimos 30 (trinta) dias ou 

dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. 

  
C - RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL: 

 
C.1.  Cartão  do  CNPJ  (Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  do  Ministério  da 

 
Fazenda); 

 

C.2. Certidão negativa junto à Fazenda Federal (www.receita.fazenda.gov.br); 

C.3. Certidão Negativa de Débito da Dívida Ativa do Estado da sede da licitante; 

C.4. Certidão negativa junto à Fazenda Municipal da sede da licitante; 
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C.5. Certidão negativa junto ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) 

(www.caixa.gov.br); 

 

C.6.  Certidão  negativa  junto  ao  INSS  (Instituto  Nacional  de  seguridade  Social) 

(www.mpas.gov.br). 

 
OBS. Eventuais falhas ou omissões nos documentos relativos a regularidade fiscal (item c.1 

ao item c.6) do presente edital poderão ser saneadas na sessão pública, desde que haja 

consentimento do Pregoeiro. 

 
D - DECLARAÇÃO RELATIVA AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ANEXO IX); 

 
E - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ANEXO 

VIII. 
 

 

6.6 – DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 
 
 

a) No caso de participação de Cooperativas estas deverão ser constituídas conforme Lei nº 
 

5.764/71, desde que comprovem todos os requisitos de HABILITAÇÃO descritos neste edital, 

salvo aqueles que a própria lei os dispensar. Estando dispensadas de apresentação da 

documentação, devem declarar e comprovar que se encontram dispensadas, na forma da Lei, 

devendo mencionar o respectivo número da referida lei e, se assim não o fizer serão julgadas 

inabilitadas. 

 
b) As cooperativas deverão apresentar também os seguintes documentos como requisitos de 

habilitação : 

 
I – Ata de fundação; 

 
 

II – Comprovação expressa, de que a Cooperativa pode prestar serviços a não cooperados; III 

– Regimento interno; 

IV – Regimento dos fundos (com ata de aprovação);  
 

http://www.cbm@cbm.pi.gov.br/
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V – Ata de sessão em que os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto deste 

certame, se vencedora; 

 
VI – No estatuto social deverá ser previsto que a Assembléia Geral é órgão máximo da 

sociedade e deve deter poderes de revisão sobre os atos da Diretoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbm@cbm.pi.gov.br/


Av. Miguel Rosa, Nº 3515 - Bairro Piçarra – Teresina – Piauí  - CEP 64001-490 

(FAX)3216-1263; 3126-1270 

www.cbm@cbm.pi.gov.br 
 

 

ESTADO DO PIAUÍ 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  

GABINETE DO COMANDO GERAL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 

 

 

 

ANEXO VIII (envelope da habilitação) 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
AO 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CBMEPI 

Assunto: Edital - PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2014 
 
 
 

 
A/C: Pregoeiro e Equipe de Apoio 

 
 
 
 
 

Após o exame dos termos e condições do Instrumento Convocatório da Licitação modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2014, bem como de seus Anexos, partes integrantes e 

complementares do mesmo, propomos o objeto da referida licitação, sob nossa exclusiva 

responsabilidade. 

 
Para tal fim, apresentamos os documentos de Habilitação como exigidos no referido Edital. 

 
 
 
 
 

                                    ,         de                                        de 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura e Carimbo 
 

(representante legal)
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ANEXO IX (envelope de habilitação) DECLARAÇÃO DE 

QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

 
 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2014 CBMEPI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, declaramos 

que a empresa                                                                                                                      , 

CNPJ nº 

                                                                  ,  não  emprega  menor  de  18  (dezoito)  anos  

em trabalho  noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    ,         de                                        de 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura eCarimbo 
 

(representante legal) 
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MINUTA CONTRATUAL 

 

 

 

 

 

CONTRATO Nº XXX/2014 – CBMEPI 

Processo Administrativo nº. XXXXXXXXX 

 

CONTRATO DE PRESTAÇAO 

DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O ESTADO DO  

PIAUÍ, ATRAVÉS DO CORPO 

DE BOMBEIROS MILITAR DO 

ESTADO E EMPRESA XXXX 

 

 

Pelo presente instrumento, o ESTADO DO PIAUÍ, por seu CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR - CBMEPI, CNPJ/MF n° 05485613/0001-80, com endereço na Av. Miguel Rosa, 

nº 3515, bairro Piçarra, CEP: 64.600-000, Teresina (PI), por seu representante legal, Cel. 

QOBM Antônio da Cruz de Oliveira, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua 

Dilson de Carvalho Pinheiro, nº 5557, Campestre - Bairro Morada do Sol na cidade de 

Teresina, PI, portador da cédula de identidade RG GIP 105814, inscrito no CPF sob nº. 

200.852.813-87, doravante denominada CONTRATANTE 

CONTRATADA: A empresa _______, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº _____________, 

estabelecida (indicar endereço completo), representada pelo seu (inserir cargo), Senhor(a) 

(inserir nome completo), portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ (inserir número e 

órgão expedidor/unidade da federação) e CPF (MF) nº _____________, de acordo com a 

representação legal que lhe é outorgada por _________ ( procuração/contrato social/estatuto 

social). 

 

As partes acima qualificadas têm entre si justas e avençadas o presente contrato, vinculado 

ao Processo nº ____/09-CPL/CBMEPI – Pregão Eletrônico nº ____/2014, regulando-se pelas 

cláusulas e condições que seguem, bem como pelas normas constantes da Lei nº 8.666/93 e 

alterações, por autorização expressa do art. 9º da Lei nº 10.520/2002, e, em sucessivo, mútua 

e reciprocamente outorgam e aceitam, na aplicação dos preceitos de Direito Público, e, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito 

Privado. 

 

1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

http://www.cbm@cbm.pi.gov.br/


Av. Miguel Rosa, Nº 3515 - Bairro Piçarra – Teresina – Piauí  - CEP 64001-490 

(FAX)3216-1263; 3126-1270 

www.cbm@cbm.pi.gov.br 
 

ESTADO DO PIAUÍ 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  

QUARTEL DO COMANDO GERAL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 
  

 

1.1 – Constitui objeto deste Ajuste o FORNECIMENTO DE UNIFORMES E APRESTOS 

MILITARES PARA O CBMEPI, em conformidade com o Edital de Licitação, a proposta da 

CONTRATADA e Termo de Referência, partes integrantes e inseparáveis deste ajuste, 

independente de transcrição em seu corpo, cujas especificações, quantitativos, valor unitário e 

marcas estão devidamente registrados no ANEXO ÚNICO deste instrumento contratual. 

 

1.2 – Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, previstos no art. 65, § 1º da Lei 

nº 8.666/93, só serão efetivados mediante prévia e expressa autorização da 

CONTRATANTE, sem o que serão nulos de pleno direito, não surtindo qualquer efeito, e 

promovendo-se a responsabilidade de quem lhes deu causa. 

 

2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

A execução de que trata este Contrato é de forma indireta no regime de  pronta entrega e 

pronto  pagamento. 

 

 

3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

3.1 – O valor global da Contratação é de  R$ ________ (____________), que será pago a 

medida em que o objeto for fornecido pela CONTRATADA; 

 

3.2 – O  pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) corridos após a emissão e 

protocolização, por parte da Contratada, da documentação fiscal e contábil, contados a partir 

da devida aprovação/certificação do setor responsável pelo recebimento do produto, e 

mediante apresentação do comprovante de recibo de salários, guias de recolhimento de INSS, 

FGTS, ISS e todo e qualquer encargo incidente sobre o objeto deste ajuste referente ao mês 

imediatamente anterior, sob pena de retenção do pagamento, até a sua plena regularização; 
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3.3 – O preço de que trata a presente Cláusula é fixo e irreajustável, para o prazo de que trata 

a Cláusula Quarta deste Contrato, na forma da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro 2001 

observada a mencionada Lei as disposições da Lei Estadual nº 12.525 de 30 de dezembro de 

2003 e alterações; 

 

3.4 – O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato; 

 

3.5 – O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo registrado no subitem 

“3.2” acima, mediante ordem bancária creditada em conta corrente da CONTRATADA; 

 

4 – CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

 

4.1 – O prazo de vigência deste Contrato é de 60 (sessenta) dias para entrega total do objeto 

contratado, contado da data da elaboração da competente Nota de Empenho com início  em 

______/______/______ e término em ______/______/______. 

 

4.2 – A contratação terá ainda vigência de 12 (doze) meses em relação à garantia do objeto 

contra vícios, defeito de fabricação e falta de resistência ao uso, contado a partir da data da 

efetiva entrega dos uniformes. 

 

5 – CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

5.1 – A CONTRATANTE exercerá permanente fiscalização na execução deste Contrato, 

ficando designando como representante para esse fim o titular do (a) 

__________________________ (Registrar o Órgão/Setor Fiscalizador do Contrato), ou seu 

preposto, para tanto, após sua assinatura deverá lhe ser fornecido todos os elementos 

necessários ao cumprimento de sua obrigação, e quando o mesmo tomar conhecimento de 

qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da contratada, deverá de imediato 
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comunicar, por escrito a CPL/Central, que tomará as providências para que se aplique as 

sanções previstas na Lei  e no Edital, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos 

causados por sua omissão.. 

 

5.2 – A fiscalização a que alude esta cláusula não reduz ou exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

6 – CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1 – A despesa neste exercício com a execução do objeto de que trata este contrato, correrá 

por conta do Elemento de Despesa _________, no Programa de trabalho 

_____________________, fonte ______, mediante a emissão da Nota de Empenho 

(Estimativo/Global/Ordinário) nº _____________, de ____/____/____, no valor de R$ 

_______ (_____). 

 

6.2 – A despesa para os exercícios subseqüentes, quando for o caso, será alocada à dotação 

orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à POLÍCIA 

MILITAR DE PERNAMBUCO, pela Lei Orçamentária Anual. 

 

7 – CLÁUSULA SÉTIMA – CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

A Contratante por força deste instrumento, através do Órgão fiscalizador do Contrato, obriga-

se à: 

7.1 – Exercer, por intermédio de servidor designado na forma do art. 67 da Lei 8.666/93, o 

acompanhamento e a fiscalização dos serviços; 

7.2 – Obedecer fielmente às cláusulas avençadas neste Contrato e às normas legais 

pertinentes; 

7.3 – Comunicar, através do órgão contábil competente, aos órgãos públicos incumbidos de 

arrecadação e fiscalização dos tributos estaduais, as características e os valores pagos 

referentes à liquidação mensal da despesa contratual; 
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7.4 – Proporcionar, na esfera de sua competência, à Contratada, condições favoráveis à 

execução do objeto contratual; 

7.5 – Informar com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

superveniência de fato que venha a interferir na execução do objeto contratual; 

7.6 – Fiscalizar a execução do contrato na forma que lhe convier, observada a legislação em 

vigor. 

7.7 – Receber o objeto contratado, emitindo Atestado de Recebimento na Nota Fiscal/Fatura; 

7.8 – Verificar a qualidade do produto em conformidade com as especificações técnicas 

exigidas no Edital; 

7.9 – Verificar prazos de garantia/validade; 

7.10 – Verificar condições de acondicionamento; 

7.11 – Contatar a CONTRATADA quando houver verificação de irregularidades posteriores 

à entrega, para promover a regularização; 

7.12 – Pagar à Contratada pelo recebimento do objeto contratual, nos termos avençados neste 

instrumento; 

7.13 – Suspender a tramitação da liquidação da Nota Fiscal/Fatura quando não houver 

atendimento às solicitações de correções de irregularidades no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

 

8 – CLÁUSULA OITAVA – CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1 – Executar o objeto deste contrato de acordo com este instrumento, a sua proposta e, com 

as normas e condições previstas no Pregão Eletrônico que lhe deu origem, respondendo civil e 

criminalmente, pelas conseqüências de sua inobservância total ou parcial; 

8.2 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo tal 

responsabilidade à fiscalização/acompanhamento da CONTRATADA; 

8.3 – Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com todas as 

obrigações assumidas e, com as condições de Habilitação e Qualificação exigidas no Processo 

Licitatório de origem; 
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8.4 – Aceitar nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou supressões no objeto 

deste Ajuste que porventura se fizerem necessárias, observado o disposto nos § § 1º e 2º do art 

65 do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos; 

8.5 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução deste Contrato; 

8.6 – Reconhecer o direito da CONTRATANTE em paralisar a qualquer tempo ou suspender 

a execução do objeto do Contrato, mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos já 

executados, sem qualquer indenização, bem como, sem qualquer ônus, encargos ou 

indenizações pelos materiais já adquiridos para tal fim; 

8.7 – Apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura relativas ao fornecimento, em 2 (duas) vias, 

emitidas e entregues ao setor responsável pela fiscalização do contrato, para fins de liqüidação 

e pagamento, no mês subseqüente ao do efetivo fornecimento do objeto contratado, 

acompanhada das seguintes comprovações: 

 

- Guia de recolhimento do INSS e do FGTS, relativas ao mês anterior da prestação do 

serviço constante da fatura, discriminando o nome de cada um dos empregados 

beneficiados, exceto no último mês do Contrato, quando o mês de referência deverá ser 

o da prestação dos serviços; 

- Regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço(CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede; 

8.8 – Reparar, corrigir, ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do 

Contrato em que se verifique vícios, defeitos ou incorreções; 

8.9 – Ter a seu cargo a responsabilidade pelo pagamento dos impostos, taxas, fretes e outros 

encargos relacionados com o cumprimento do Objeto contratual; 

8.10 – Entregar os produtos com prazos de garantia de no mínimo 01 (um) ano contra defeito 

de fabricação e e falta de resistência ao uso, contado a partir da data da efetiva entrega dos 

uniformes, observados os artigos 69 e 70 da Lei Federal nº 8.66/93, e suas alterações 

posteriores; 

8.11 – Fornecer os produtos dentro das especificações contratadas e nos quantitativos 

solicitados, acompanhados da nota fiscal/fatura contendo as especificações dos produtos, bem 

como com os preços unitários e o valor total; 
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8.12 – Os produtos a serem fornecidos devem ser acondicionados, obrigatoriamente, de forma 

adequada e resistente, ou seja, cada peça de uniforme ou conjunto de uniforme, deverá estar 

inserido em embalagem plástica individual, devendo ser entregues em lotes acondicionados 

em caixa de papelão; 

8.13 – Assegurar a qualquer tempo, o direito de fiscalizar a execução do o objeto contratado, 

podendo ocorrer, quando verificadas irregularidades, a suspensão de sua execução ou a recusa 

do aceite pelo demandante, cabendo a empresa Contratada refazer, emendar ou desfazer os 

objeto contratual às suas expensas; 

8.14 – Após o fornecimento, se verificadas irregularidades posteriores, a Contratada deverá 

promover a regularização no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da notificação, sob 

pena de suspensão na tramitação da liquidação da nota fiscal/fatura, sem prejuízo da aplicação 

das sanções cabíveis; 

 

9 – CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES 

 

9.1 – As alterações porventura necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste contrato serão 

efetivadas na forma e condições do art. 65 da Lei nº 8.666/93, formalizadas previamente por 

termo aditivo, que passará a integrar este Contrato. 

9.2 – Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições da Lei 

Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores. 

 

10 – CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1 – A CONTRATADA ficará sujeita a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do 

valor global do Contrato por dia de atraso na execução contratual, limitado o atraso a 08 (oito) 

dias; ou  pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas contratuais;  

10.2 – Findo o prazo referido no subitem anterior sem que a contratada tenha executado 

regularmente o contrato, a Contratante aplicará multa de 10% (dez por cento) do valor global 

do Contrato, cumulativamente com a multa constante do subitem precedente, além das perdas 
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e dos prejuízos porventura suportados pela Administração Estadual, podendo ainda, rescindir 

o contrato e impor outras sanções legalmente previstas; 

10.3 – Cumulativamente à cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial deste 

Contrato, poderá o CONTRATANTE decidir pela aplicação à CONTRATADA das sanções 

abaixo elencadas, garantida a prévia defesa, nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações: 

 

a) advertência por escrito; 

b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar; 

c) declaração de inidoneidade, para licitar ou contratar até que seja promovida a 

reabilitação. 

10.4 – As multas, indenizações ou outras despesas, impostas à CONTRATADA em 

decorrência do descumprimento de obrigações contratuais e legislação aplicável à espécie, 

deverão ser recolhidas à Tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias 

consecutivos, contados da data de ciência de sua imposição, sem prejuízo de qualquer outra 

cominação prevista neste Instrumento e na Legislação em vigor, garantido-se previamente o 

contraditório e a ampla defesa formalizada obrigatoriamente por ESCRITO; 

 

11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 

11.1 – Constituem motivo para a rescisão deste contrato as hipóteses previstas no artigo 77 e 

nos incisos I a XII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, com as 

conseqüências contratuais previstas na legislação pertinente, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

11.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

11.3 – Em caso de rescisão por culpa ou dolo da CONTRATADA, esta pagará a 

CONTRATANTE multa de 10% (dez por cento) sobre o preço contratual, além das perdas e 

dos prejuízos porventura suportados pela Administração Estadual. 

 

http://www.cbm@cbm.pi.gov.br/


Av. Miguel Rosa, Nº 3515 - Bairro Piçarra – Teresina – Piauí  - CEP 64001-490 

(FAX)3216-1263; 3126-1270 

www.cbm@cbm.pi.gov.br 
 

ESTADO DO PIAUÍ 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  

QUARTEL DO COMANDO GERAL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 
  

12 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

A CONTRATADA presta, neste ato, garantia de execução do objeto ora contratado no 

percentual de 5%(cinco) do valor global deste Ajuste, devendo, para tanto, optar por uma das 

modalidades previstas no art.56 da Lei nº 8.666/93 e alterações.  

 

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 

13.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Teresina (PI), para dirimir quaisquer 

dúvidas relativas à execução do presente contrato. 

 

13.2 E, por estarem justos e acordados, depois de lido e achado conforme, segue o 

presente contrato, assinado pela partes, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 

das testemunhas adiante qualificadas e igualmente assinadas. 

. 

 

 

Teresina, ........... de ................de 2014..... 

 

_____________________________ 

CONTRATANTE 

 

 

______________________________ 

CONTRATADO 

 

 

TESTEMUNHAS  

 

a) _____________________________ 

NOME COMPLETO 

RG Nº 

 

b) _____________________________ 

NOME COMPLETO RG Nº 
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