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EDITAL DO PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0026/2019
“ÂMBITO INTERNACIONAL”
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO “PAL” Nº 0034/2019
REGISTRO DE PREÇOS
O Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA, Consórcio Público multifinalitário, constituído na forma de
Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ
sob o nº 12.075.748/0001-32 e com sede na Rua General Liberato Bittencourt, nº 1885, 13º andar, Sala 1305, Centro
Executivo Imperatriz, Bairro Canto, CEP: 88.070-800, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, neste ato
representado por seu Diretor Executivo, Sr. Elói Rönnau, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que
realizará LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, DE ÂMBITO INTERNACIONAL, visando o
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado do objeto abaixo indicado
para o ÓRGÃO PARTICIPANTE desta licitação, observado as condições do edital que rege este pregão e aquelas
enunciadas nas cláusulas que se seguem, nas disposições da Resolução n. 11, de 01 de março de 2017, Resolução n.
14, de 07 de julho de 2014, Lei Federal n. 10.520/02 e pela Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos
omissos.
TIPO: Menor preço por LOTE
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 do dia 07/08/2019 até às 09:00 horas do dia 10/09/2019.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 09:30 horas do dia 10/09/2019.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:31 horas do dia 10/09/2019.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF)
PLATAFORMA ELETRÔNICA: www.portaldecompraspublicas.com.br “Acesso Identificado”
Formalização de consultas/encaminhamentos:
LOCAL: Sede do CIMCATARINA
ENDEREÇO: Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto, Florianópolis/Estado de
Santa Catarina – CEP 88.070-800
Pregoeiro(a): Nádia De Lorenzi
E-mail: licitacoes@cimcatarina.sc.gov.br ou nadia@cimcatarina.sc.gov.br
Telefone: (48) 3380-1620
1 – DO OBJETO
1.1 – O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com
fornecimento parcelado de cilindro expansor para resgate veicular alimentado por bateria, ferramenta de corte para
resgate veicular alimentada por bateria, ferramenta separadora para resgate veicular alimentada por bateria, conjunto
de máscara autônoma de ar comprimido respirável, com peça facial completa e cilindro de ar com capa de proteção e
roupa de proteção para combate a incêndio estrutural, para uso dos Bombeiros Militares do Estado de Santa Catarina,
instalados nos entes da Federação consorciados ao Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA, na
condição de Órgão Participante e Gerenciador desta licitação de acordo com os quantitativos estimados no Anexo V,
durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços:
LOTE 01
ITEM
1
2
3

UNIDADE

DESCRIÇÃO
CILINDRO
EXPANSOR
PARA
RESGATE
VEICULAR
ALIMENTADO
POR
BATERIA.
UNIDADE
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHA DE DADOS CIM10824.
FERRAMENTA DE CORTE PARA RESGATE VEICULAR ALIMENTADA POR BATERIA.
UNIDADE
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHA DE DADOS CIM10825.
FERRAMENTA SEPARADADORA PARA RESGATAR VEICULAR ALIMENTADA POR BATERIA.
UNIDADE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHA DE DADOS CIM10826.

A folha de dados com o texto descritivo completo de cada item está apensada no Anexo XI deste Edital.

LOTE 02
ITEM
4
5

UNIDADE

DESCRIÇÃO
CONJUNTO DE MÁSCARA AUTÔNOMA DE AR COMPRIMIDO RESPIRÁVEL, COM PEÇA FACIAL
UNIDADE COMPLETA E CILINDRO DE AR COM CAPA DE PROTEÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS,
CONFORME FOLHAS DE DADOS CIM10827.
PEÇA FACIAL COMPLETA. ESPECÍFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHAS DE DADOS
UNIDADE
CIM10828.
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CILINDRO DE AR COM CAPA DE PROTEÇÃO. ESPECÍFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHAS
DE DADOS CIM10829.
A folha de dados com o texto descritivo completo de cada item está apensada no Anexo XI deste Edital.
6

UNIDADE

LOTE 03
ITEM

UNIDADE

DESCRIÇÃO
ROUPA DE PROTEÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL (CASACO E CALÇA).
7
UNIDADE
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHAS DE DADOS CIM10830.
A folha de dados com o texto descritivo completo de cada item está apensada no Anexo XI deste Edital.

1.2 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será 01 de novembro de 2019 a 31 de outubro de
2020.
1.3 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, na forma da Lei.
1.3.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 (doze) meses,
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III, do § 3º, do art. 15, da Lei Federal n. 8.666/93.
1.4 – A vigência para a execução dos contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços observará ao disposto
no art. 57 da Lei Federal n. 8.666/93.
1.5 – O CIMCATARINA é Órgão Participante e Gerenciador responsável pela condução do conjunto de
procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços desta licitação.
1.6 – O Corpo de Bombeiros de Militar de Santa Catarina realizará o requerimento de solicitação para isenção do
ICMS, dos bens ofertados, junto a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, devendo assim o
proponente informar em sua proposta, além do preço total do produto, o valor do imposto ICMS/SC incidente
sobre o produto. O vencedor do certame, deverá ainda fornecer os documentos necessários para esse fim, bem
como, deverá tomar as medidas necessárias para que o desconto seja praticado.
1.7 – Todas as empresas deverão cotar seus preços com todos os tributos inclusos, inclusive o ICMS.
Entretanto, caso a empresa estabelecida no Estado de Santa Catarina, venha a ser a vencedora deverá atender
aos termos do Convênio ICMS 26/03 – CONFAZ e Convênio ICMS 38/06 - CONFAZ, regulamentado pelo
Decreto Estadual nº 2.870, de 27 de agosto de 2001, que concede isenção do recolhimento do ICMS relativo aos
bens objeto da licitação, para tanto, quando da emissão da Nota Fiscal deverá destacar em seu histórico esta
isenção e excluir do valor a ser pago pela contratante a parcela do numerário referente à isenção.
2- ÓRGÃO PARTICIPANTE
2.1 – A entidade interfederativa denominada Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA é o Órgão
Participante do presente processo licitatório.
3 – DAS AMOSTRAS/ENTREGAS/EXECUÇÃO

3.1 – Será exigida AMOSTRA dos itens deste edital, a fim de que a Administração Pública possa, antes de
adjudicar o objeto, assegurar-se que os itens propostos pelos licitantes se conformam de fato às exigências
estabelecidas no edital.

3.2 - A proponente classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar a amostra dos itens
através de Prospecto/Ficha Técnica Original do Fabricante ou Física com a Ficha Técnica, com informações que
permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado (obrigatoriamente deverá conter imagem e
especificações do objeto cotado), sendo exigido para o Lote 03, amostra física, nos termos do Anexo XI – Folhas
de Dados do item, em até 05 (cinco) úteis dias após o encerramento da disputa dos lances que deverá ser
enviada a Sede do CIMCATARINA no endereço: Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala
1305, Bairro Canto, Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800, ou pelo e-mail:
licitacoes@cimcatarina.sc.gov.br
3.2.1 – A amostra deverá estar identificada com o respectivo número de cada item dos Lotes 01, 02 e
03 deste edital com a marca e o modelo do objeto proposto.
3.2.2 – A amostra será analisada e caso atenda as características previstas no edital, será emitido o
Laudo de Aceitabilidade.
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3.2.3 – Não havendo a apresentação da amostra no prazo estabelecido, bem como não sendo esta
aprovada, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será desclassificada do certame, sendo
então solicitadas e examinadas as amostras das licitantes subsequentes observada rigorosamente a ordem de
classificação.

3.3 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP será realizado no prazo de validade da ata
de registro de preços.
3.3.1 – A contratação do Lote 01, Lote 02 e Lote 03, com fornecimento parcelado para cada item, será
efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.
3.3.2 - A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por
intermédio de emissão de nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
3.3.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias
consecutivos, a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento, que será enviada por meio
eletrônico.
3.3.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo Órgão
Participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas
Autorizações de Fornecimento.

3.4 – Todas as despesas relacionadas com as entregas no Órgão Participante, correrão por conta do
Fornecedor.
3.4.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e
manter em perfeitas condições de armazenamento todos os produtos a serem entregues, garantindo a sua total
eficiência e qualidade.
4 – DO CADASTRO DE RESERVA/ESTIMATIVA DE CONSUMO

4.1 – O Cadastro de Reserva de Fornecedores será formado por todos os licitantes classificados segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, excetuados os classificados em primeiro lugar
com os quais serão registrados ata de registro de preços.

4.2 – Os quantitativos estimados para consumo são formados pela demanda apresentada pelo Órgão
Participante. Esses quantitativos não vinculam qualquer obrigação do CIMCATARINA e não geram qualquer
Direito ao Fornecedor.
5 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

5.1 – O Pregão, na forma Eletrônica, de Âmbito Internacional será realizado em sessão pública, por meio da
INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do
Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) do Portal de Compras Públicas.

5.2 – A Sessão eletrônica e todos os demais Atos Administrativos serão conduzidos pelo Consórcio
Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA, por intermédio de(a) seu(ua) Pregoeiro(a), mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para plataforma digital constante da página eletrônica da Portal
de Compras Públicas. (www.portaldecompraspublicas.com.br).
5.3 – Quaisquer documentos previstos neste Edital que forem apresentados em idioma estrangeiro, se
documentos públicos deverão estar apostilados (conforme Decreto Federal 8.660/2016) ou
se
particulares rubricados e autenticados pelo serviço diplomático brasileiro no país de origem, além de
ambos serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado, conforme dispõe o art.
18 do Decreto Federal n. 13.609 de 21 de outubro de 1943, art. 224 do Código Civil Brasileiro, art. 192 do
Código de Processo Civil Brasileiro e acordo com a Lei Federal n. 6.015 (Lei de Registros Públicos) art.
129, § 6º e art. 148. Excetuam-se apenas as expressões estritamente técnicas que não possuam tradução
compatível no vernáculo (catálogos, folders, etc.). Somente serão aceitos documentos originais ou
cópias autenticadas, sendo que o não atendimento ao disposto neste item acarretará na desclassificação
da empresa.
5.3.1 – Tratando-se de empresa estrangeira, cujos os documentos que não puderem ser atendidos por
força de legislação específica do país de origem da licitante ou que não apresentarem equivalência em relação à
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legislação brasileira, deverão constar em declaração da empresa informando a Impossibilidade de Atendimento
aos mesmos (modelo Anexo VI), sendo que os documentos apresentados em idioma estrangeiro deverão estar
de acordo com o item 5.3 acima. A exceção de apresentação dos documentos equivalentes não comporta a
documentação relativa à qualificação técnica e qualificação econômica financeira.

5.4 – Esta licitação não possui cota reservada e está aberta à participação de todos que militem no ramo
pertinente ao objeto desta licitação (empresas brasileiras e/ou estrangeiras), conforme item 7 “CONDIÇÕES
DE PARTICIPAÇÃO”, deste instrumento.

5.5 – Todas as referências de tempo contidas neste Edital, no Aviso de Licitação, propostas e durante a Sessão
Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas na
documentação relativa ao certame.
6 – RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO NO ÂMBITO INTERNACIONAL

6.1 – O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta,
atentando também para a data e horário para início da disputa, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.2 - As propostas deverão ser cadastradas no sistema eletrônico (www.portaldecompraspublicas.com.br),
podendo ser enviadas, substituídas e excluídas até a data e hora previstas para recebimento da proposta.

6.3 – O acompanhamento do Sistema Eletrônico é responsabilidade do Fornecedor para todas as fases do
presente Procedimento Administrativo.
7 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

7.1 – Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, do ramo pertinente ao
objeto da contratação, EMPRESAS BRASILEIRAS E/OU ESTRANGEIRAS em funcionamento no Brasil e
também as estrangeiras que não funcionem no Brasil, desde que tenham representação legal neste País, com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente (art. 32, § 4º, da Lei Federal
n. 8.666/93) e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital, seus Anexos
e nos demais regramentos/normativas existentes no Brasil sobre a área de fornecimento.

7.2 - As empresas sediadas no exterior deverão atender às exigências relativas à documentação nas mesmas
condições estabelecidas para as empresas brasileiras, bem como, conforme previsão do item 5.3 deste
instrumento.

7.3 – Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela
exigida para respectivo cadastramento junto ao Portal de Compras Públicas.

7.4 – É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas, pois consideramos
que a formação de consórcio ou grupos prejudicaria o caráter competitivo do certame, visto se tratar de um
objeto comum, fornecido por várias empresas (conforme orientação contida no Informativo n. 106/2012 – TCU,
Acórdão n. 1165/2012-Plenário, TC 037.773/2011-9, rel. Min. Raimundo Carreiro, 16.5.2012).

7.5 – Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores,
dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente,
ou ainda Suspensa de Participar de Licitação.
7.5.1 – Não poderá participar ainda empresa estrangeira que não funcione no País, ou que não detenha
representação legal no Brasil, com poderes expressos para receber citação e responder administrativamente e
judicialmente, conforme prescrito no art. 32, § 4º, da Lei Federal n. 8.666/93.

7.6 – O licitante deverá ter feito a adesão ao Portal de Compras Públicas, sendo sua a responsabilidade pela
tramitação prévia neste sentido.
8 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

8.1 – O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial,
as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
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c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar.
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO:
8.2 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de
chave de identificação e senha pessoal, ambas intransferíveis e de responsabilidade única do Usuário, obtidas
junto ao Portal de Compras Públicas.

8.3 – A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico,
salvo quando canceladas por solicitação do Usuário ou por iniciativa do Portal de Compras Públicas.

8.4 – É de exclusiva responsabilidade do Usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Portal de Compras Públicas ou ao
CIMCATARINA a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

8.5 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados, a presunção de capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão eletrônico, bem como a aceitabilidade no que se refere as regras dos editais eletrônicos que
escolher participar.
PARTICIPAÇÃO

8.6 - A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

8.7 - Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.8 - A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital, e obrigará o
proponente vencedor a entrega do produto nas condições, locais e prazos definidos.
PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

8.9 – O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento
às exigências de habilitação e execução do contrato previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas
as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas, lances e aceitação das regras de cumprimento de suas obrigações.

8.10 – No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as
especificações, marcas/modelos, preços unitário e totais de todos os itens ofertados.

8.11 – O objeto deverá estar totalmente e estritamente dentro das especificações contidas para os itens do
Edital.

8.12 – Fica vetada a identificação da Empresa em qualquer campo da proposta, tal como timbres, abreviações
(relacionadas a empresas), telefones e etc., o descumprimento do mesmo acarretará na desclassificação prévia
da Empresa.

8.13 - O licitante deverá encaminhar proposta, para um ou mais Lotes do objeto deste edital, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, até a data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, quando então encerrar-seá automaticamente a fase de recebimento de propostas.
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8.13.1 – A proposta deverá contemplar todos os itens de cada Lote, não sendo permitido deixar de cotar
algum item dentro do mesmo Lote.

8.14 - A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos
de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

8.15 - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, sob pena de
decair seu Direito de Pequena Empresa, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da
Lei Complementar Federal n. 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

8.16 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou
ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas
neste Edital.

8.17 - As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
8.18 - Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das
sanções previstas nesse Edital.

8.19 - Até a data limite para a apresentação da proposta, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada. Após a data limite, não poderá haver desistência da proposta, salvo aceitação de
justificativa pelo CIMCATARINA.

8.20 - O prazo de validade da proposta de preços que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da
abertura das propostas virtuais.

8.21 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita
execução do objeto, composição do BDI, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou
equipamentos, mão de obra especializada ou não, fretes nacional ou internacional, seguros em geral nacional ou
internacional, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e
Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou
dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, liberação
no destino (nacionalização do bem), desembaraço aduaneiro, enfim, tudo o que for necessário para a execução
total e completa do objeto desta licitação.

8.22 - Os preços propostos deverão consignar as isenções e benefícios decorrentes das normas aplicáveis e
devem ser previstas as desonerações decorrentes dos Convênios no âmbito do CONFAZ, em especial o
Convênio CONFAZ ICMS 26/03 e Convênio CONFAZ ICMS 38/06, devendo o contribuinte demonstrar a
dedução, expressamente, nas propostas deste certame e nos documentos fiscais.

8.23 - Para composição do preço unitário e total de cada item, os participantes deverão considerar até 02 (dois)
dígitos após a vírgula. No fornecimento posterior, a totalização do pedido contabilizado (total da Nota Fiscal) será
de dois dígitos após a vírgula. Se houve algum dígito a mais, não importa a quantidade, será desconsiderado.

8.24 - A apresentação de proposta importa no compromisso, pelo licitante, com o cumprimento dos respectivos
métodos de controle de qualidade e da sistemática de certificação de conformidade de cada item.
9 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

9.1 – A partir do horário previsto no Edital e no site www.portaldecompraspublicas.com.br, terá início a sessão
pública do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o
Pregoeiro (a) a avaliar a aceitabilidade das propostas.
9.2. Serão verificadas as propostas apresentadas e desclassificadas, motivadamente, aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
9.2.1 - Serão desclassificadas as propostas apresentadas que contenham itens sem especificação da
marca. Sendo a marca própria da licitante, também deverá nomear sua marca no sistema de pregão eletrônico,
no campo Fabricante.

9.3

- Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
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9.4- Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputas e ordenadas por valor, de
forma decrescente.

9.5

– Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor, mantendo-se em sigilo a identificação de todos os demais
ofertantes.
9.5.1 – Os lances ofertados deverão ocorrer em moeda nacional (Real), devendo a conversão ser
realizada pela taxa de conversão de venda comercial do Dólar Americano ou do Euro, câmbio oficial vigente no
dia útil imediatamente anterior à data de abertura do certame, disponível no Sistema de Informações do Banco
Central do Brasil – SISBACEN, sendo ao final da disputa, feita a reconversão para a moeda de origem.

9.6 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico, em língua portuguesa.

9.7 – Os itens poderão ser disponibilizados por grupo, para otimização dos trabalhos do Pregoeiro e da Equipe
de Apoio e a disputa de lances poderá se estender para outros dias, se necessário.

9.8 - Poderão ser ofertados lances intermediários, na impossibilidade de cobrir o menor preço, desde que seja
inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item.

9.9– Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

9.10 – Fica a critério do pregoeiro (a) a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou
situação semelhante.

9.11 – No caso de desconexão com o Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma
Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances,
retornando o Pregoeiro (a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

9.12 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na Forma
Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes
dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.
(FECHAMENTO RANDÔMICO)

9.13 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo
extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não
podendo em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances.

9.14- Face à imprevisão do tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de
lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por
falta de tempo hábil.

9.15 – Facultativamente, o Pregoeiro (a) poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de
aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será
encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro (a) poderá encaminhar,
pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor
preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.

9.16 – O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de
menor valor.
9.17 – Posteriormente, os documentos de habilitação da empresa vencedora deverão ser encaminhados
em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data do final
da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços com os valores oferecidos, para a Sede
do CIMCATARINA:
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE – CIMCATARINA
RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 1885, 13º ANDAR, SALA 1305, CENTRO EXECUTIVO
IMPERATRIZ, BAIRRO CANTO, FLORIANÓPOLIS/SC (CEP 88.070-800)
Pregoeiro(a): Nádia De Lorenzi
Telefone: (48) 3380 - 1620

9.18 – A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o
recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 9.17.

9.19 – O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido,
acarretará nas sanções previstas no item 18.7, deste Edital, podendo o Pregoeiro (a) convocar a empresa que
apresentou a proposta ou o lance subsequente.

9.20 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às
exigências habilitatórias, o Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro(a) poderá negociar
com o participante para que seja obtido preço melhor.

9.21 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço
e valor estimado para a contratação.

9.22– Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o
objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço que foi habilitado.

9.23 – Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei Complementar
Federal n. 123/2006, o Pregoeiro (a) aplicará os critérios para o desempate em favor da ME/EPP, desde que
tenha o fornecedor tenha declarado esta opção no Cadastramento junto ao Portal de Compras Públicas. Após o
desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido
pela administração pública. Se aceita a referida diminuição para o valor estimado, será Declarada Vencedora no
Pregão, do contrário, poderá ser negociado valor com as empresas subsequentes.

9.24 – Para efeito de comparação, todas as propostas serão convertidas para Real, conforme disposto no item
10.2.
10 – PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

10.1 – A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro (a), a Proposta de Preços escrita, com os valores
oferecidos, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da
Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
no prazo estipulado no item 9.17, deste Edital.
10.2 – As propostas deverão apresentar os preços em Real (R$), Dólar Americano (US$) ou Euro (€),
devendo estes ser escrito, obrigatoriamente, em algarismos arábicos e por extenso, contendo valor
unitário e total, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. Exemplo: R$ 0,00 ou U$ 0,00.
I - Ocorrendo divergências entre o preço unitário e o valor total, prevalecerá o unitário, com a respectiva correção
do valor total. Caso a divergência ocorra entre os algarismos e o valor por extenso, prevalecerá o valor por
extenso.
II - Por ocasião do julgamento das propostas, o valor apresentado em moeda estrangeira será convertido para
moeda nacional brasileira (Real), pela taxa de conversão de venda comercial do Dólar Americano ou do Euro,
por meio do câmbio oficial vigente (taxa PTax-venda) no dia útil imediatamente anterior à data de abertura do
certame, disponível no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil – SISBACEN
(www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp), conforme previsão do art. 42, § 2º da Lei Federal n.
8.666/93.
III - A empresa nacional poderá apresentar sua proposta em moeda estrangeira (Dólar Americano ou Euro)
conversível para Real, quando se tratar de equipamentos importados.
NA PROPOSTA ESCRITA, DEVERÁ CONTER:
a) Conter o nome do proponente, endereço, identificação (individual ou social), o nº do CNPJ e da Inscrição
Estadual, número de telefone e e-mail;
b) Suas folhas devem estar datadas, assinadas e rubricadas pelo seu representante legal;
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c) A Proposta Comercial englobará todas as despesas relativas ao objeto da presente licitação, bem como os
respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, financeiras e frete até o destino,
e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os
quais ficarão a cargo única e exclusivamente da vencedora, e em se tratando de item importado, equivale ao
“Termos Internacionais de Comércio (Incoterms)” discriminados pela International Chamber of Commerce (ICC)
em sua Publicação nº 715E, de 2010, como DAP - DELIVERY AT PLACE, traduzindo literalmente, Entregue no
Local (Localidade). Serão acrescidos, como obrigação da vencedora, os custos de desembaraço e entrega para
que se equipare ao DDP - DELIVERED DUTY PAID, traduzindo literalmente, Entregue com Direitos Pagos
(Localidade).
d) O prazo de validade da proposta de preços que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da
abertura das propostas virtuais;
e) Conter discriminados em moeda corrente nacional os preços dos itens limitados a 02 (duas) casas decimais
para os centavos;
f) Conter discriminado o prazo de validade da Ata 01 de novembro de 2019 a 31 de outubro de 2020;
g) Conter discriminado o prazo de vigência do Contrato de 12(doze) doze meses, podendo ser prorrogado;
h) Conter discriminado o prazo de entrega de até 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos, do recebimento
da Autorização de Fornecimento exclusivamente emitida pelo Órgão Participante;
i) Especificação marca/modelo completa do produto oferecido de acordo com as apresentadas na Proposta
Eletrônica com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente e estritamente
conforme descrito no item 1.1, deste Edital;
j) Valor unitário e valor total com a quantidade estimada;
k) Dados bancários, dados do representante legal, declaração de domicílio eletrônico e declaração de assinatura
por certificação digital, conforme ANEXO II;
l) Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da Licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;
m) A omissão de qualquer despesa necessária para a efetiva entrega do objeto será interpretada como não
existente e já incluída nos preços propostos, não podendo a licitante pleitear acréscimo ou alegar
desconhecimento após a entrega das propostas;
n) Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

10.3 - Para constituição e apresentação da proposta comercial deverão ser consideradas as isenções fiscais
concedidas a órgãos de segurança pública, relativas à aquisição de materiais e equipamentos de segurança
pública, tais como:
I - Imposto de Importação – II, nos termos da Lei Federal n. 8.032/90 (art. 2º, I, “a”), c/c Lei Federal n. 8.402/92
(art. 1º, IV) e do Decreto Federal n. 6.759/2009 (art. 136, I, “a”);
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, nos termos da Lei Federal n. 8.058/1990;
III - PIS e do COFINS, modalidade de importação, nos termos da Lei Federal n. 10.865/2004 (art. 9º, I, “a”);
IV - Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM e ao Fundo da Marinha Mercante –
FMM, nos termos da Lei Federal n. 10.893/2004 (art. 14, V, “d”), no caso de transporte em que o modal seja
navegação;
V - Outras legislações aplicáveis à espécie.

10.4 - A licitante estrangeira deverá fazer constar, de forma destacada (conforme Anexo II) e para efeitos
exclusivos de julgamento das propostas, os possíveis gravames dos mesmos tributos que onerem
exclusivamente as licitantes estabelecidos no Brasil quanto à operação final de venda, na forma da legislação
vigente, nos termos do § 4º, art. 42 da Lei Federal n. 8.666/93.

10.5 - Deverão acompanhar a Proposta Comercial ainda os seguintes documentos, sob pena de
DESCLASSIFICAÇÃO:
I - CERTIFICAÇÕES, LAUDOS E MANUAIS previstos no Anexo XI (Folha de Dados) do Edital.
II - CATÁLOGO DESCRITIVO E/OU PROSPECTOS do produto licitado ou cópias autenticadas dos mesmos,
que contenham a descrição ou informações do objeto, as quais comprovarão que efetivamente o
produto/equipamento ofertado existe no mercado e que apresenta as especificações técnicas mínimas exigidas
na Folha de Dados, Anexo XI, deste Edital, com apresentação nítida e legível.
a) No caso de catálogo com diversos modelos a proponente deverá identificar qual a marca/modelo em que
estará concorrendo na licitação.
b) Quando o catálogo for omisso na descrição de algum item de composição, será aceita Declaração
Complementar do Fabricante, Distribuidor, ou Representante de Empresa Estrangeira, descrevendo a
especificação faltante no prospecto contendo, inclusive, a afirmação do compromisso de entrega do produto na
forma ora declarada, sob pena de desclassificação da proposta. Ficando ressalvado que a descrição deverá ser
a do objeto ofertado, não podendo ser cópia fiel do contido no presente Edital, salvo se esta corresponder em
sua integralidade às especificações requisitadas.
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10.6 - Será de exclusiva e total responsabilidade da licitante obter, dos órgãos competentes, seja no exterior,
seja no Brasil, informações sobre a incidência ou não de tributos, impostos e taxas de qualquer natureza devidas
para o fornecimento do objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de
desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas, bem como considerar os respectivos gravames
nas suas propostas.

10.7 - Para efeito de julgamento das propostas, nenhuma oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus
anexos serão considerados.

10.8 - O(A) Pregoeiro(a) poderá, no interesse da Administração Pública, relevar excesso de formalismo nas
propostas apresentadas pelas licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da
licitação.
11 – VALIDADE/GARANTIA

11.1 – A validade/garantia dos produtos a serem entregues não poderá ser inferior daquela contida no descritivo
do item e na folha de dados.
12 – DA HABILITAÇÃO

12.1 – Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue dentro do prazo estabelecido no item 9.17,
contendo a seguinte indicação:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE – CIMCATARINA
SEDE DO CIMCATARINA
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, ÂMBITO INTERNACIONAL Nº 0026/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO “PAL” Nº 0034/2019
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)

12.2 – Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes documentos:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (de acordo com as exigências do Novo Código Civil), a
alteração contratual referente à mudança de razão social, na hipótese de haver a referida mudança, bem como a
última alteração, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;
b) Caso seja representada por procurador, este deverá apresentar procuração ou documento equivalente, com
firma reconhecida do Outorgante, cópia do respectivo RG - Registro Geral e CPF/MF – Cadastro de Pessoa
Física do Ministério da Fazenda, a fim de comprovar os poderes do outorgante;
c) Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo (ANEXO III).
d) Tratando de empresa estrangeira deverá atender as disposições previstas neste Edital, especialmente:
c.1) Quaisquer documentos previstos neste Edital que forem apresentados em idioma
estrangeiro, se públicos deverão estar apostilados (conforme Decreto Federal n. 8.660/2016) ou se
particulares rubricados e autenticados pelo serviço diplomático brasileiro no país de origem, além de
ambos serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado, conforme dispõe o art.
18 do Decreto Federal n. 13.609 de 21 de outubro de 1943, art. 224 do Código Civil Brasileiro, art. 192 do
Código de Processo Civil Brasileiro e acordo com a Lei Federal n. 6.015 (Lei de Registros Públicos) art.
129, § 6º e art. 148. Excetuam-se apenas as expressões estritamente técnicas que não possuam tradução
compatível no vernáculo (catálogos, folders, etc.). Somente serão aceitos documentos originais ou
cópias autenticadas, sendo que o não atendimento ao disposto neste item acarretará na desclassificação
da empresa.
c.2) Tratando-se de empresa estrangeira, cujos os documentos que não puderem ser atendidos por
força de legislação específica do país de origem da licitante ou que não apresentarem equivalência em relação à
legislação brasileira, deverão constar em declaração da empresa informando a Impossibilidade de Atendimento
aos mesmos (modelo Anexo VI), sendo que os documentos apresentados em idioma estrangeiro deverão estar
de acordo com o item 5.3 acima. A exceção de apresentação dos documentos equivalentes não comporta a
documentação relativa à qualificação técnica e qualificação econômica financeira.
c.3) 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.: Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação, fazer constar
tal ressalva e comprovando condição.
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d) A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito de tratamento diferenciado previsto na
Lei Complementar n. 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:
Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação:
Comprovação de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal,
http:www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm;
Declaração firmada pelo representante legal da empresa ou seu procurador, de não haver
nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n. 123/06,
conforme modelo (ANEXO IV).
Os documentos relacionados nos subitens anteriores, para efeito de comprovação da condição
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela Certidão
expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC n. 103, publicado
no D.O.M do dia 22/05/2007.
Esta Certidão terá validade até o prazo de 120 (cento e vinte) dias após o encerramento do
exercício em que foi emitida para os casos em que a emissão tenha sido a partir de 1° de maio
de 2013.
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
f) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
g) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;
h) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;
i) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF);
j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa, nos termos da Lei federal n. 12.440/2011;
k) Declaração de Cumprimento do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil,
podendo ser utilizado o modelo constante do ANEXO VII, deste Edital.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
l) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios.
m) Certidão Negativa de Pedido de Recuperação Judicial ou Concordata, expedida(s) até 60 (sessenta) dias
antes da data limite para apresentação das propostas, a qual deve ser expedida pela Corregedoria ou por órgão
correspondente do Estado ou do Distrito Federal, ou do Fórum da Comarca, onde está sediada a empresa.
m.1) Para as empresas sediadas no Estado de Santa Catarina, considerando a implantação do sistema
eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos de "Falência,
Concordata e Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quando no SAJ, as duas
certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.

12.3 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também deverão apresentar os documentos referentes
à regularidade fiscal. Todavia, apresentada a documentação, eventual restrição poderá ser sanada no prazo de 5
(cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração, após a lavratura da Ata,
como condição para a assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar n. 123/06 e 147/2014.
12.3.1 – A não regularização da documentação no prazo previsto acima, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n. 8.666/93, sendo facultado ao
Órgão Participante e Gerenciador convocar os Fornecedores do Cadastro de Reserva, na ordem de
classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.

12.4 – Os documentos devem apresentar prazo de validade, e poderão ser entregues em original, por processo
de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para
autenticação pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio. Não serão aceitas cópias de documentos obtidas por meio de
aparelho fac-símile (FAX). Não serão aceitas cópias de documentos ilegíveis.

12.5 – Em todas as hipóteses referidas neste Edital, não serão aceitos documentos com prazo de validade
vencido, bem como não serão aceitos, em nenhuma hipótese, “protocolo” de documento necessário à
habilitação.
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12.5.1 – Os documentos apresentados sem prazo de validade serão considerados válidos por
120 (cento e vinte) dias após a sua expedição.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.6 – A fim de verificar-se a qualificação técnica para aquisição do objeto deste edital, a licitante deverá
comprovar através da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em consonância com as especificações deste Edital. Há que se
considerar ainda, à luz da legislação em vigor, a questão de quantidades fornecidas compatíveis com a
quantidade solicitada, sendo suficiente para o presente certame, a comprovação de fornecimento mínimo
de 30% (trinta por cento) da quantidade total solicitada, sendo permitida a soma de atestados.

12.7 O atestado deverá conter, no mínimo, o nome da empresa/órgão contratante, o nome do responsável
e dados de contato (endereço, telefone, etc.), para fins de conferência.
13 – DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA

13.1 – Será de responsabilidade da licitante vencedora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas;
fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência;
responsabilizar-se por todas as despesas/custos oriundas das entregas bem como de suas eventuais trocas
durante a garantia;
enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada
Órgão Participante;
lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no Sistema de
Controle de Execução de Licitação Compartilhada do CIMCATARINA(L-CIM), “on line”, disponibilizado pelo
CIMCATARINA;
manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a regularidade fiscal e
trabalhista junto ao Órgão Participante e Gerenciador através do Sistema L-CIM;
acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de quaisquer outras notificações
enviadas por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo final deste item recair
em final de semana ou feriado, será prorrogado ao próximo dia útil;
Demais obrigações previstas neste Edital, seus anexos, Ata de Registro de Preços e Contrato.

14 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

14.1 – A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de MENOR PREÇO,
JULGAMENTO POR LOTE, desde que atendidas às demais exigências deste Edital.
15 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

15.1 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que não o fizer até 2 (dois) dias úteis antes da
data designada para a realização do Pregão, até o dia 05/09/2019 (quinta-feira) às 17:30h, apontando de forma
clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.
15.1.1 – Será admitida a Impugnação do Edital por intermédio de meio eletrônico, através da
PLATAFORMA ELETRÔNICA: www.portaldecompraspublicas.com.br “Acesso Identificado”, ou através de
peça original protocolada por meio físico, junto a Sede do CIMCATARINA (Rua General Liberato Bittencourt, nº
1885, 13º andar, sala 1305, Centro Executivo Imperatriz, Bairro Canto, Florianópolis, SC., CEP 88.070-800).

15.2 – Caberá ao Pregoeiro(a) decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a Impugnação interposta no
que se refere aos procedimentos de licitação, e a equipe técnica no que tange a avaliações dos produtos,
normas e outros temas que não sejam de responsabilidade do (a) Pregoeiro (a).

15.3 – Se procedente e acolhida a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto, quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
16 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO DE FORNECIMENTO

16.1 – As obrigações decorrentes das aquisições do objeto, constantes no Registro de Preços a serem firmadas
entre o Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA e o Fornecedor serão formalizadas através da
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Ata de Registro de Preços e Contrato de Fornecimento, sendo que o prazo de validade do Registro de Preços
será de 01 de novembro de 2019 a 31 de outubro de 2020.

16.2 – O fornecedor classificado em 1° (primeiro) lugar nos preços registrados e devidamente habilitado, será
convocado a firmar as Atas de Registro de Preços (conforme estimativa de consumo), no prazo de 3 (três) dias
úteis após a homologação, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo
fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração do Consórcio, devendo o proponente
manter-se nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal.
16.2.1 – As demais ocorrências de convocação do fornecedor para firmar ata de registro de preços,
terão as mesmas condições do item 16.2, após notificação.

16.3 – A ata de registro de preços e o contrato deverá ser assinada por certificação digital.
16.4 – O licitante que, convocado para assinar as Atas de Registro de Preços e/ou o Contrato, deixar de fazê-lo
no prazo fixado, dela será excluído e poderá sofrer as penalidades impostas por Lei, após regular Processo
Administrativo.

16.5 – Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou
não retirar as Atas de Registro de Preços e/ou Contrato, no prazo e condições estabelecidas, poderão ser
convocados os Fornecedores do Cadastro de Reserva, na ordem de classificação, e poderá sofrer as
penalidades impostas por Lei, após regular Processo Administrativo.

16.6 – Excetuados os fornecedores mais bem classificados durante a fase competitiva, todos os demais licitantes
formarão o cadastro de reserva de fornecedores.
16.6.1 – Os Fornecedores do cadastro de reserva serão incluídos na respectiva ata da sessão na forma
de anexo, na sequência da classificação do certame, segundo a ordem da última proposta apresentada durante
a fase competitiva, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos
requisitos previstos art. 3º da Lei Federal n. 8.666/93;
16.6 – Observados os critérios e condições estabelecidas neste Edital e o preço registrado, o Órgão Participante
poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de
interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível
com o solicitado.
16.7 – A existência de preços registrados não obriga o Órgão Participante, a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado
ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
16.8 – É facultada a substituição do contrato por outro instrumento hábil, a critério da Administração e
independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos
quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme art. 62, § 4º, da Lei Federal n.
8.666/93.
16.9 – O prazo máximo de vigência da ata de registro de preços é de 12(doze) meses.
16.10 – O contrato terá vigência de até 12(doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite legal do artigo 57,
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações.
17 – DO REAJUSTE DOS PREÇOS

17.1 – Os preços não serão reajustados durante a validade da Ata, exceto nos casos previstos neste edital e
seus anexos.
18 – DOS RECURSOS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

18.1 – Declarado(s) o(s) vencedor (es), qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões
do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
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18.1.1 – Será admitido que as Razões do Recurso sejam apresentadas por intermédio de meio
eletrônico, através da PLATAFORMA ELETRÔNICA: www.portaldecompraspublicas.com.br “Acesso
Identificado”, ou através peça a ser protocolada junto a Sede do CIMCATARINA (Rua General Liberato
Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Centro Executivo Imperatriz, Bairro Canto, Florianópolis/SC, CEP:
88.070-800).

18.2 – Não sendo interpostos recursos, o Pregoeiro(a) adjudicará o objeto do certame à(s) empresa(s)
declarada(s) vencedora(s), no LOTE sendo submetido este resultado ao Diretor Executivo do CIMCATARINA
para homologação.

18.3 – O(s) recurso(s), porventura interposto(s), não terá (ão) efeito suspensivo e será (ão) dirigido (s) ao Diretor
Executivo do CIMCATARINA, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05
(cinco) dias ou, nesse período, encaminhá-lo(s) ao Diretor Executivo do CIMCATARINA, devidamente
informado(s), para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

18.4 – Decididos os recursos eventualmente interpostos, será o resultado da licitação submetido ao Diretor
Executivo do CIMCATARINA para o procedimento de homologação com a devida adjudicação, do objeto desta
licitação à(s) vencedora(s).

18.5 – A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente
dentro do prazo de 03 (três) dias, a contar da convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando a adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas.

18.6 – De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei Federal n. 8.666/93, a inexecução total ou parcial do
contrato enseja sua rescisão, constituindo, também, motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no
art. 78, incisos I a XVIII.
18.6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Participante e Gerenciador
aplicar ao fornecedor em relação as contratações desta licitação as seguintes sanções:
a) advertência;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio
Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por
prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o FORNECEDOR sujeito a multa de 0,5% (meio
por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de
atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de
10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato, ou proporcional por cada descumprimento;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o
Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total,
calculada sobre o valor da contratação;
f) Dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao CIMCATARINA ou a qualquer um dos municípios
consorciados, poderá ser requerido do Fornecedor o valor de perdas e danos conforme caso, após Processo
Administrativo de reconhecimento da responsabilidade.

18.7 – Nos termos do art. 7º da Lei Federal n. 10.520/02, ao proponente que convocado dentro do prazo de
validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida
para a licitação, que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem
ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou
cometerem fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com o CIMCATARINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, pelo prazo de 02
(dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato
e das demais cominações legais.
19 – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da
Lei Federal n. 8.666/93.
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19.1.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CIMCATARINA
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
19.1.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado o Órgão Participante e Gerenciador deverá:
I – convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
II – frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem aplicação de
penalidade; e
III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
19.1.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CIMCATARINA poderá:
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
19.1.4 – Não havendo êxito nas negociações, o CIMCATARINA deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
20 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

20.1 – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - não retirar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento de compra no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
IV - tiver presentes razões de interesse público;
V - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense –
CIMCATARINA ou com qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou
IV, da Lei Federal n. 8.666/93;
VI - for impedido de licitar e contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA ou
qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal n. 10.520/02.
VII - não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio na
operacionalização e automatização dos procedimentos de controle da execução do objeto contratual.

20.2 – O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do CIMCATARINA.

20.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.
21 – DA DOTAÇÃO

21.1 – As despesas decorrentes das aquisições, objeto do presente certame correrão a conta de dotação
específica dos orçamentos do Órgão Participante, referente ao exercício de 2019 e seguintes.
21.1.1 – O Órgão Participante quando da contratação/empenhamento especificará a classificação
orçamentária.
22 – DO PAGAMENTO

22.1 – O pagamento pelas aquisições, objeto da presente licitação, será feito pelo Órgão Participante em favor
da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante
legal.
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22.1.1 – O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento
dos materiais, objeto desta licitação, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML,
observadas as disposições deste Edital.

22.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser
aquele fornecido na fase de habilitação.

22.3 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira ou técnica que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

22.4 – O Pagamento será realizado de acordo com as Normas de Execução Orçamentária e Financeira, Lei
Federal n. 4.320, de 1964, e no que couber, com as diretrizes da Política Monetária e do Comércio Exterior, após
apresentação das faturas, considerando-se especialmente o atendimento ao disposto pelo caput e § 3º do art. 42
da Lei Federal n. 8.666/93, a Lei Federal n. 10.192/01 c/c Decreto-lei n. 857/69, na seguinte forma:
22.4.1 – PARA O CASO DE PROPOSTA DE PREÇOS EM MOEDA BRASILEIRA (Real), o pagamento
será efetuado por meio de crédito em conta corrente do favorecido declarado na proposta, em moeda corrente
nacional (reais), em até 30 (trinta) dias, contados da data de liquidação da(s) nota(s) fiscal(ais) faturada(s). O
pagamento da(s) nota(s) fiscal(ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento previstos no
edital.
22.4.2 –PARA O CASO DE PROPOSTA DE PREÇOS EM MOEDA ESTRANGEIRA (Dólares
Americanos ou Euros), o pagamento será efetuado por meio de CARTA DE CRÉDITO INTERNACIONAL,
emitida por Instituição Financeira no Brasil e garantida por banco de primeira linha indicado pela vencedora do
certame, nos termos da legislação em vigor, cuja validade corresponderá ao decurso de prazo até o recebimento
definitivo e sua liberação para pagamento ocorrerá mediante comunicação a ser feita ao Banco emissor, depois
de lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

22.5 – O pagamento da Carta de Crédito feito a licitante brasileira será efetuado em Reais (R$), mediante
conversão pela taxa de câmbio vigente para moeda estrangeira segundo o valor para venda comercial e
disponibilizado pelo Sistema de Informações do Banco Central do Brasil - SISBACEN, Boletim de Fechamento,
no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento (em atendimento ao art. 42, §§ 1º e 2º da Lei
Federal n. 8.666/93).

22.6 –Todas as despesas referentes a emissão de ordem de pagamento e/ou crédito documentário, ou à
contratação da carta de crédito (abertura, aviso, negociação e demais despesas decorrentes), ou ainda
referentes à renovação da Carta de Crédito, inclusive decorrente de aumento da taxa cambial, no caso de atraso
de adimplemento atribuível à Contratada, serão por ela custeadas.

22.7 – A Contratada disporá de um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do contrato, para
ultimar a emissão da Carta de Crédito a que se refere o item 22.4. e 22.5, bem como efetuar o depósito dos
custos da referida carta.

22.8 – O efetivo pagamento e liquidação serão considerados com a autorização para o banco garantidor efetivar
o pagamento ao beneficiário.

23 – DAS CONDIÇÕES APLICÁVEIS NO CASO DE IMPORTAÇÃO OU DE BEM IMPORTADO
23.1 – A CONTRATADA estrangeira, no caso de equipamento/material importado, será responsável pelo
processo de importação e despacho aduaneiro, devendo realizar as operações de desembaraço aduaneiro e
nacionalização de acordo com a regulamentação brasileira, sendo que:
I. O importador será: Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA, com objeto destinado a órgão de
Segurança Pública, Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Santa Catarina.
II. O procurador outorgado responderá integralmente quanto aos atos praticados no processo de importação,
configurando a contratada como solidária sem reservas na responsabilização administrativa, civil e criminal.
III. A CONTRATADA ou seu representante legal no Brasil responsabilizar-se-á por todas as operações e
informações referentes ao desembaraço aduaneiro, inclusive quanto à adequada classificação na Nomenclatura
Comum do Mercosul/Tarifa Externa Comum (NCM/TEC), com o respectivo destaque.
IV. As condições de importação devem seguir as mesmas exigências estabelecidas na proposta de preços,
conforme descrito no Anexo XI, Folha de Dados, do Edital.
V. A contratada ou seu representante legal no Brasil deverá promover as ações necessárias para atendimento às
diligências e exigências estabelecidas pela Secretaria de Controle Externo – SECEX, do Ministério do
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Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, ou pelos órgãos anuentes da Licença de Importação,
bem como promover a gestão junto aos órgãos de comércio exterior para otimização do trâmite de importação.
VI. A contratada ou seu responsável legal no Brasil será responsável por toda movimentação de carga em
relação ao cumprimento do objeto, devendo estabelecer os quesitos de consolidação e modal.
VII. O transporte deverá atender à legislação brasileira, inclusive o previsto pelo Decreto Federal n. 6.759/2009.
VIII. As cargas embaladas, consolidadas ou não, deverão estar conforme a respectiva lista de conteúdo (Packing
List).
IX. Os documentos apresentados em idioma estrangeiro deverão obedecer ao estabelecido no item 5.3 deste
instrumento.
X. Deverá apresentar documento indicando Empresa estabelecida ou Representante residente em território
brasileiro, com nome CNPJ ou CPF, endereço, telefones para contato, afim de ser o contato do Órgão
Participante e Gerenciador com a empresa.
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1 – Caberá ao Órgão Participante e Gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do
Sistema de Registro de Preços.
23.2 – A existência de preços registrados não obriga o CIMCATARINA a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado
ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
23.3 – A Empresa vencedora deverá declarar ao Órgão Participante (ANEXO II), o domicílio eletrônico o qual
será destinado ao gerenciamento da Ata de Registro de Preço e recebimento das autorizações de fornecimento,
alerta de avisos, notificações e decisões administrativas.
23.4 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação
relativa ao presente Edital.
23.5 – O resultado desta licitação estará à disposição dos interessados, no Departamento de Compras e
Licitações do Consórcio Público, logo após sua homologação.
23.6 – Detalhes não citados referentes a prestação dos serviços, mas que a boa técnica leve a presumir a sua
necessidade, não deverão ser omitidos, não sendo aceitas justificativas para sua não apresentação.
23.7 – O Diretor Executivo do CIMCATARINA poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.
23.8 – O Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio prestarão os esclarecimentos necessários, bem como irão dirimir as
dúvidas suscitadas, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:30 hs. e das 13:30 às 17:00 hs, através dos
telefones (48) 3380-1620, ou pessoalmente na Sede do CIMCATARINA, localizado na Rua General Liberato
Bittencourt, nº 1885, 13º andar, Sala 1305, Centro Executivo Imperatriz, Bairro Canto, CEP: 88.070-800, na
cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
23.9 – Não cabe ao Portal de Compras Públicas ou ao CIMCATARINA qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitante, em especial com relação à forma e às condições de
entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
23.10 – O (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio foram nomeados através da Resolução nº 69 de 03 de dezembro
de 2018.
23.11 – São partes integrantes deste Edital os seguintes ANEXOS:
a) ANEXO I – Modelo de Proposta de Preços;
b) ANEXO II – Dados bancários, dados do representante legal, declaração de domicílio eletrônico da Empresa e
declaração de assinatura por certificação digital;
c) ANEXO III – Declaração de Cumprimento Pleno aos Requisitos de Habilitação;
d) ANEXO IV – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
e) ANEXO V – Estimativa de Consumo do Órgão Participante;
f) ANEXO VI – Declaração de Impossibilidade de Atendimento;
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g) ANEXO VII – Declaração de Cumprimento do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República
Federativa do Brasil;
h) ANEXO VIII - Declaração de Ciência do Edital e Ausência de Fato Impeditivo.
i) ANEXO IX – Minuta da Ata de Registro de Preços;
j) ANEXO X – Minuta do Contrato de Fornecimento;
k) ANEXO XI – Folha de Dados;
Florianópolis (SC), 06 de agosto de 2019.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo do CIMCATARINA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO “PAL” Nº 0034/2019
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0026/2019
“ÂMBITO
INTERNACIONAL”
REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica, Âmbito Internacional, acatando todas as estipulações
consignadas no respectivo Edital e seus anexos.
1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE e CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
2 – PREÇO
Deverá ser cotado, preço unitário e total:
LOTE 01 Item 1 –
Item 2 –
Item 3 –

PROPOSTA TOTAL: R$........(Por extenso)
PROPOSTA: R$........(Por extenso)
PROPOSTA: R$........(Por extenso)
PROPOSTA: R$........(Por extenso)

LOTE 02 Item 4 –
Item 5 –
Item 6 –

PROPOSTA TOTAL: R$........(Por extenso)
PROPOSTA: R$........(Por extenso)
PROPOSTA: R$........(Por extenso)
PROPOSTA: R$........(Por extenso)

LOTE 03 Item 7 –

PROPOSTA TOTAL: R$........(Por extenso)
PROPOSTA: R$........(Por extenso)

3 – CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
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LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado nos itens 3.3.3 e 3.3.4.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
De 01 de novembro de 2019 a 31 de outubro de 2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO
De
meses, podendo ser prorrogado.
Obs. 1: A Proposta Comercial englobará todas as despesas relativas ao objeto da presente licitação, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos,
remunerações, despesas fiscais, financeiras e frete até o destino, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente
licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da vencedora, e em se tratando de item importado, equivale ao “Termos Internacionais de Comércio
(Incoterms)” discriminados pela International Chamber of Commerce (ICC) em sua Publicação nº 715E, de 2010, como DAP - DELIVERY AT PLACE, traduzindo
literalmente, Entregue no Local (Localidade). Serão acrescidos, como obrigação da vencedora, os custos de desembaraço e entrega para que se equipare ao DDP DELIVERED DUTY PAID, traduzindo literalmente, Entregue com Direitos Pagos (Localidade), enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do
objeto desta licitação.
Obs. 2: Todas as empresas deverão cotar seus preços com todos os tributos inclusos, inclusive o ICMS. Entretanto, caso a empresa estabelecida no Estado de Santa
Catarina, venha a ser a vencedora deverá atender aos termos do Convênio ICMS 26/03 – CONFAZ e Convênio ICMS 38/06 - CONFAZ, regulamentado pelo Decreto
Estadual nº 2.870, de 27 de agosto de 2001, que concede isenção do recolhimento do ICMS relativo ao produto objeto da licitação, para tanto, quando da emissão da
Nota Fiscal deverá destacar em seu histórico esta isenção e excluir do valor a ser pago pela contratante a parcela do numerário referente à isenção.
LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

4 – OBJETO DA PROPOSTA:
LOTE 01
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LOTE 02

ITEM

4

QUANT.
TOTAL
ESTIMADA

90

UNIDADE

UNIDADE

D
E
S
C
R
I
Ç
Ã
O
CONJUNT
O
DE
MÁSCAR
A
AUTÔNO
MA
DE
AR
COMPRI
MIDO
RESPIRÁ
VEL, COM
PEÇA
FACIAL
COMPLE
TA
E
CILINDRO
DE
AR
COM
CAPA DE
PROTEÇÃ
O.
ESPECIFI
CAÇÕES
MÍNIMAS,
CONFOR
ME
FOLHAS
DE
DADOS.
(CIM10827
)

MARCA
MODELO

VALOR UNIT.
COM ICMS
R$

VALOR TOTAL
COM ICMS
R$

VALOR
UNIT.
SEM
ICMS
R$

VALOR TOTAL
SEM ICMS
R$

5

6

60

50

UNIDADE

UNIDADE

PEÇA
FACIAL
COMPLE
TA.
ESPECÍFI
CAÇÕES
MÍNIMAS,
CONFOR
ME
FOLHAS
DE
DADOS.
(CIM10828
)
CILINDRO
DE
AR
COM
CAPA DE
PROTEÇ
ÃO.
ESPECÍFI
CAÇÕES
MÍNIMAS,
CONFOR
ME
FOLHAS
DE
DADOS.
(CIM10829
)

Valor Total da Proposta COM ICMS (por extenso):
Valor Total da Proposta SEM ICMS (por extenso):
Convênio ICMS?
SIM (
)
NÃO (
)
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LOTE 03

ITEM

QUANT.
TOTAL
ESTIMADA

UNIDADE

MARCA
MODELO

DESCRIÇÃO

VALOR
UNIT. COM
ICMS
R$

ROUPA DE PROTEÇÃO PARA
COMBATE
A
INCÊNDIO
ESTRUTURAL
(CASACO
E
7
420
UNIDADE
CALÇA).
ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS, CONFORME FOLHAS DE
DADOS. (CIM10830)
Valor Total da Proposta COM ICMS (por extenso):
Valor Total da Proposta SEM ICMS (por extenso):
Convênio ICMS?
SIM (
)
NÃO (
)

Local e Data

Assinatura do representante
Carimbo da empresa
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VALOR
TOTAL
COM
ICMS
R$

VALOR UNIT.
SEM ICMS
R$

VALOR TOTAL
SEM ICMS
R$
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5 – PLANILHAS DE PREÇOS PARA EQUIPAMENTOS A SEREM IMPORTADOS:
(Equipamentos, Materiais e Serviços a serem adquiridos no Exterior)
Objeto do Edital:
Moeda da Proposta de Preços

(

)

(A) Descrição do Equipamento:
(B) Quantidade:
(C) Preço DAP (Mercadoria Entregue no Local) O vendedor completa suas obrigações e encerra sua responsabilidade quando coloca
a mercadoria à disposição do comprador, num local de destino indicado que não seja um terminal, pronta para ser descarregada do
veículo transportador e não desembaraçada para importação. (RESOLUÇÃO CAMEX Nº 21, DE 07 DE ABRIL DE 2011)
(D) Custos Unitários do Desembaraço de importação – DISCRIMINAR:
- taxas de movimentação no terminal de carga:
- taxas de armazenagem:
- taxas portuárias:
- licenças de importação:
- DTA:
- DENATRAN, DETRAN:
- Outros:
(E) Valor Aduaneiro: encontrado a partir do seu valor FOB (Free on Board), acrescido dos valores do frete e seguro internacionais.
(F) Custo do Transporte Doméstico, gastos incidentes sobre a entrega dos equipamentos no destino final no Brasil, no Local de
Entrega indicado no ANEXO XI deste Edital, inclusive com os tributos incidentes:
(G) Preço Total DDP (Destino Final) ▬ G = B x (C + D + F)
(H) Custo dos Serviços Decorrentes, tais como instalação, testes, ferramentas necessárias para a montagem e manutenção,
fornecimento de manuais, contratação da carta de crédito (abertura, aviso, negociação e demais despesas decorrentes), etc, inclusive
com os tributos incidentes:
(I) Custo dos Serviços de Garantia e Assistência Técnica, tais como manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica,
incluindo peças de reposição, para garantir o funcionamento do equipamento durante o período de garantia, inclusive com os tributos
incidentes
(J) Preço Total ▬ J = G +H + I
(K) Preço Unitário ▬ K = J / B
(L) Preço Unitário ▬ L = [B x (C + D + F) +H + I] / B
Local e Data

Assinatura do representante
Carimbo da empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO “PAL” Nº 0034/2019
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0026/2019
“ÂMBITO INTERNACIONAL”
REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO II
1. DADOS BANCÁRIOS:
NOME DO BANCO:

CIDADE:

Nº DA AGÊNCIA:

Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA:

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME COMPLETO:

CARGO OU FUNÇÃO:

IDENTIDADE Nº :

CPF/MF Nº:

TELEFONE PARA CONTATO:

3. DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA EMPRESA
Declaramos que o Domicílio Eletrônico da Empresa para o recebimento de autorizações de fornecimento, alerta
de avisos, notificações e decisões administrativas, é:
E-MAIL:
Obs.: Informar apenas 1 (um) e-mail como domicílio eletrônico da empresa. Havendo mais de um e-mail
informado, será considerado somente o primeiro da lista.
4. DECLARAÇÃO DE ASSINATURA POR CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da “Ata de
Registro de Preços” e “Contrato”, o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato “PDF”, por
certificação digital.
Local e Data
Nome e Assinatura do Representante da Empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO “PAL” Nº 0034/2019
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0026/2019
“ÂMBITO INTERNACIONAL”
REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
(ENDEREÇO COMERCIAL)

CNPJ nº

, sediada em

, declara, sob as penas da Lei n. 10.520/02, que cumpre

plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.

OBS – Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação, fazer constar
tal ressalva.
<CIDADE>

( UF ),

< DATA>

Assinatura do representante legal da empresa
Carimbo da empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO “PAL” Nº 0034/2019
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0026/2019
“ÂMBITO INTERNACIONAL”
REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE

A empresa

_, inscrita no CNPJ sob o nº

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou procurado
Carteira de Identidade nº

, do CPF nº

, por
, portador(a) da

, DECLARA, sob as penas elencadas

na Lei Federal n. 8.666/93, que em conformidade com o previsto no art. 3° da Lei Complementar Federal n. 123,
de 15 de dezembro de 2006, ter a receita bruta equivalente a uma
(microempresa ou empresa de pequeno porte). Declara ainda que não há nenhum dos impedimentos previstos
no § 4°, art. 3° da Lei Complementar Federal n. 123/06.

Assinatura e carimbo
Representante da empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO “PAL” Nº 0034/2019
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0026/2019
“ÂMBITO INTERNACIONAL”
REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO V
QUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA CONSUMO
LOTE 01
ITEM

QTD

UNIDADE

1

12

UNIDADE

DESCRIÇÃO
CILINDRO EXPANSOR PARA RESGATE VEICULAR ALIMENTADO POR BATERIA.
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM10824)
FERRAMENTA DE CORTE PARA RESGATE VEICULAR ALIMENTADA POR BATERIA.
UNIDADE
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM10825)
FERRAMENTA SEPARADADORA PARA RESGATAR VEICULAR ALIMENTADA POR
UNIDADE
BATERIA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM10826)

2

12

3

12

Obs.: O quantitativo acima, como preleciona as normas sobre Sistema de Registro de Preço, representa uma
mera expectativa de contratação, não vinculando a administração à sua efetivação.
LOTE 02
ITEM

QTD

4

90

5

60

6

50

UNIDADE

DESCRIÇÃO
CONJUNTO DE MÁSCARA AUTÔNOMA DE AR COMPRIMIDO RESPIRÁVEL, COM PEÇA
UNIDADE FACIAL COMPLETA E CILINDRO DE AR COM CAPA DE PROTEÇÃO. ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS, CONFORME FOLHAS DE DADOS. (CIM10827)
PEÇA FACIAL COMPLETA. ESPECÍFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHAS DE DADOS.
UNIDADE
(CIM10828)
CILINDRO DE AR COM CAPA DE PROTEÇÃO. ESPECÍFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME
UNIDADE
FOLHAS DE DADOS. (CIM10829)

Obs.: O quantitativo acima, como preleciona as normas sobre Sistema de Registro de Preço, representa uma
mera expectativa de contratação, não vinculando a administração à sua efetivação.
LOTE 03
ITEM

QTD

7

420

UNIDADE

DESCRIÇÃO
ROUPA DE PROTEÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL (CASACO E CALÇA).
UNIDADE
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHAS DE DADOS. (CIM10830)

Obs.: O quantitativo acima, como preleciona as normas sobre Sistema de Registro de Preço, representa uma
mera expectativa de contratação, não vinculando a administração à sua efetivação.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO “PAL” Nº 0034/2019
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0026/2019
“ÂMBITO INTERNACIONAL”
REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO
(MODELO)
Ao
Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, nº 1885, 13º andar, Sala 1305, Centro Executivo Imperatriz, Bairro Canto,
CEP: 88.070-800
FLORIANÓPOLIS/SC
Assunto: IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO.
Declaramos por meio do nosso representante legal infra-assinado, e sob as penas da Lei, que os
documentos habilitatórios abaixo listados exigidos no edital, não possuem equivalência em nosso país.
ITEM DO EDITAL

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL

Declaramos que estamos cientes não só da responsabilidade civil e criminal decorrentes da inveracidade
das informações acima prestadas, como também das sanções administrativas e penais a que estamos sujeitos
no Brasil, caso o teor deste instrumento não seja condizente com a situação real.
Local,

, de

, de 2019.

(assinatura do representante legal/carimbo da empresa)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO “PAL” Nº 0034/2019
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0026/2019
“ÂMBITO INTERNACIONAL”
REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
, inscrito no CNPJ n.°
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).
n.º

, por

, portador(a) da Carteira de Identidade

e do CPF n.º

, DECLARA, para fins do disposto no

inciso V, artigo 27, da Lei Federal n. 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n. 9.854/99, que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (art. 7º,
inciso XXXIII, da Constituição Federal).
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
<CIDADE>

( UF ),

< DATA>

Diretor ou representante legal
CPF nº:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO “PAL” Nº 0034/2019
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0026/2019
“ÂMBITO INTERNACIONAL”
REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO EDITAL E AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
, inscrito no CNPJ n.°
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).
n.º

, portador(a) da Carteira de Identidade

e do CPF n.º
a)

, por

, DECLARA:

sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigação de declarar ocorrências posteriores;

b)

ter ciência de todas as cláusulas do Edital, sendo que o descumprimento de qualquer dessas cláusulas
acarretará a aplicação das penalidades conforme art. 87 da Lei Federal n. 8.666/93, principalmente a
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

<CIDADE>

( UF ),

< DATA>

Diretor ou representante legal
CPF nº:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO “PAL” Nº 0034/2019
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0026/2019
“ÂMBITO INTERNACIONAL”
REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO IX
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AT19CIM....
Aos ... dias do mês de .................. do ano de dois mil e ....., presentes de um lado, o CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, Consórcio Público multifinalitário, constituído na forma de
Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito
no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32 e com sede na Rua General Liberato Bittencourt, nº 1885, 13º andar, Sala
1305, Centro Executivo Imperatriz, Bairro Canto, CEP: 88.070-800, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Elói Rönnau, doravante denominado ORGÃO
PARTICIPANTE, RESOLVE Registrar os Preços da empresa............pessoa jurídica de direito privado, situada
na ................, nº ........, na cidade de ............., inscrita no CNPJ sob o nº............., neste ato representada pelo
........., Sr..........., doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado dos itens, constantes do
objeto seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Resolução n. 11 de 01 de março de 2017, Resolução
n. 14 de 07 de julho de 2014, Lei Federal n. 10.520/02 e pela Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores
nos casos omissos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com
fornecimento parcelado de cilindro expansor para resgate veicular alimentado por bateria, ferramenta de corte
para resgate veicular alimentada por bateria, ferramenta separadora para resgate veicular alimentada por
bateria, conjunto de máscara autônoma de ar comprimido respirável, com peça facial completa e cilindro de ar
com capa de proteção e roupa de proteção para combate a incêndio estrutural, para uso dos Bombeiros Militares
do Estado de Santa Catarina, instalados nos entes da Federação consorciados ao Consórcio Intermunicipal
Catarinense – CIMCATARINA, na condição de Órgão Participante e Gerenciador desta licitação de acordo com
os quantitativos estimados, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços:
LOTE 01
ITEM

QTD

1

12

2

12

3

12

UNIDADE

DESCRIÇÃO
CILINDRO EXPANSOR PARA RESGATE VEICULAR ALIMENTADO POR BATERIA.
UNIDADE
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM10824)
FERRAMENTA DE CORTE PARA RESGATE VEICULAR ALIMENTADA POR BATERIA.
UNIDADE
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM10825)
FERRAMENTA SEPARADADORA PARA RESGATAR VEICULAR ALIMENTADA POR
UNIDADE
BATERIA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM10826)

LOTE 02
ITEM

QTD

4

90

5

60

6

50

UNIDADE

DESCRIÇÃO
CONJUNTO DE MÁSCARA AUTÔNOMA DE AR COMPRIMIDO RESPIRÁVEL, COM PEÇA
UNIDADE FACIAL COMPLETA E CILINDRO DE AR COM CAPA DE PROTEÇÃO. ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS, CONFORME FOLHAS DE DADOS. (CIM10827)
PEÇA FACIAL COMPLETA. ESPECÍFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHAS DE DADOS.
UNIDADE
(CIM10828)
CILINDRO DE AR COM CAPA DE PROTEÇÃO. ESPECÍFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME
UNIDADE
FOLHAS DE DADOS. (CIM10829)

LOTE 03
ITEM

QTD

7

420

UNIDADE

DESCRIÇÃO
ROUPA DE PROTEÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL (CASACO E CALÇA).
UNIDADE
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHAS DE DADOS. (CIM10830)

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CADASTRO DE RESERVA/ESTIMATIVA DE CONSUMO
2.1 - O Cadastro de Reserva de Fornecedores será formado por todos os licitantes classificados segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, excetuados os classificados em primeiro lugar
com os quais serão registrados ata de registro de preços.
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2.2 – Os quantitativos estimados para consumo são formados pela demanda apresentada pelo Órgão
Participante. Esses quantitativos não vinculam qualquer obrigação do CIMCATARINA e não geram qualquer
Direito ao Fornecedor.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO
3.1 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade
da ata de registro de preços.
3.1.1 – A contratação dos itens, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão
Participante.
3.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio
de emissão de nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
3.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 150(cento e cinquenta) dias
consecutivos, a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento, que será enviada por meio
eletrônico.
3.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo Órgão
Participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas
Autorizações de Fornecimento.
3.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas no Órgão Participante correrão por conta do Fornecedor.
3.2.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter
em perfeitas condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total
eficiência e qualidade.
3.3 – A garantia dos produtos a serem entregues não poderá ser inferior daquela contida descritivo do item/folha
de dados, e deverá estar igual aquela apresentada e aceita na proposta.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS
4.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente ATA, será feito pelo Órgão Participante em favor do
FORNECEDOR, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.
4.1.1 – O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento dos itens,
objeto desta ATA, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e Arquivo XML, emitida em nome/CNPJ do
Órgão Participante.
4.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele
fornecido na fase de habilitação do processo licitatório que está vinculado esta ATA.
4.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira ou técnica que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
4.4 – Os preços não serão reajustados durante a validade desta Ata, excetuadas as previstas constantes do
Edital e desta Ata de Registro de Preços.
4.5 – O Pagamento será realizado de acordo com as Normas de Execução Orçamentária e Financeira, Lei
Federal n. 4.320, de 1964, e no que couber, com as diretrizes da Política Monetária e do Comércio Exterior, após
apresentação das faturas, considerando-se especialmente o atendimento ao disposto pelo caput e § 3º do art. 42
da Lei Federal n. 8.666/93, a Lei Federal n. 10.192/01 c/c Decreto-lei n. 857/69, na seguinte forma:
4.5.1 – PARA O CASO DE PROPOSTA DE PREÇOS EM MOEDA BRASILEIRA (Real), o pagamento
será efetuado por meio de crédito em conta corrente do favorecido declarado na proposta, em moeda corrente
nacional (reais), em até 30 (trinta) dias, contados da data de liquidação da(s) nota(s) fiscal(ais) faturada(s). O
pagamento da(s) nota(s) fiscal(ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento previstos no
edital.
4.5.2 –PARA O CASO DE PROPOSTA DE PREÇOS EM MOEDA ESTRANGEIRA (Dólares
Americanos ou Euros), o pagamento será efetuado por meio de CARTA DE CRÉDITO INTERNACIONAL,
emitida por Instituição Financeira no Brasil e garantida por banco de primeira linha indicado pela vencedora do
Sede do CIMCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800

1º Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA
Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-000

www.cimcatarina.sc.gov.br E-mail:cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br
CNPJ: 12.075.748/0001-32 Fone: (48) 3380-1620
O Coletivo Inovando a Gestão Pública

certame, nos termos da legislação em vigor, cuja validade corresponderá ao decurso de prazo até o recebimento
definitivo e sua liberação para pagamento ocorrerá mediante comunicação a ser feita ao Banco emissor, depois
de lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.
4.6 – O pagamento da Carta de Crédito feito a licitante brasileira será efetuado em Reais (R$), mediante
conversão pela taxa de câmbio vigente para moeda estrangeira segundo o valor para venda comercial e
disponibilizado pelo Sistema de Informações do Banco Central do Brasil - SISBACEN, Boletim de Fechamento,
no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento (em atendimento ao art. 42, §§ 1º e 2º da Lei
Federal n. 8.666/93).
4.7 –Todas as despesas referentes a emissão de ordem de pagamento e/ou crédito documentário, ou à
contratação da carta de crédito (abertura, aviso, negociação e demais despesas decorrentes), ou ainda
referentes à renovação da Carta de Crédito, inclusive decorrente de aumento da taxa cambial, no caso de atraso
de adimplemento atribuível à Contratada, serão por ela custeadas.
4.8 – A Contratada disporá de um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do contrato, para
ultimar a emissão da Carta de Crédito a que se refere o item 4.5. e 4.6, bem como efetuar o depósito dos custos
da referida carta.
4.9 – O efetivo pagamento e liquidação serão considerados com a autorização para o banco garantidor efetivar o
pagamento ao beneficiário.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – Será de responsabilidade do Fornecedor cumprir todas as obrigações constantes nesta ata, no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:
1.a) fornecer o objeto do Edital, de acordo com as especificações exigidas;
1.b) fornecer o objeto da licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua
proposta;
1.c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência;
1.d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas bem como de suas eventuais e
trocas durante a garantia;
1.e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de
cada Órgão Participante;
1.f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no Sistema
de Controle de Execução de Licitação Compartilhada do CIMCATARINA(L-CIM), “on line”,
disponibilizado pelo CIMCATARINA;
1.g) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a regularidade
fiscal e trabalhista junto ao Órgão Participante e Gerenciador através do Sistema (L-CIM);
1.h) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação
enviadas por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo final deste item
recair em final de semana ou feriado, será prorrogado ao próximo dia útil.
1.i) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão Participante, atendendo
prontamente a quaisquer reclamações formuladas;
1.j) responder por quaisquer danos causados ao objeto, ou a outros bens de propriedade do Órgão
Participante e Gerenciador, quando esses tenham sido ocasionados por seus funcionários durante sua
entrega;
1.k) arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, desde que praticada por seus empregados
nas dependências do Órgão Participante;
1.l) sujeitar-se-á às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078, de 11 de
setembro de 1990);
1.m) comunicar o Órgão Participante, qualquer anormalidade de caráter urgente, referente ao
fornecimento do objeto;
1.n) manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualidade
exigidas na contratação;
1.o) deverá entregar manual em língua portuguesa contendo informações, claras e precisas sobre as
características, qualidades, origem, entre outros dados, no que couber;
1.p) quando for o caso, fabricante e importador, deverão assegurar a oferta de componentes e peças
de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto e/ou material. Cessadas a
produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei;
1.q) acatar todas as exigências do Órgão Participante, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita
fiscalização, nos limites do contrato;
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1.r) manter um representante em contato direto e constante com o Órgão Participante, durante a
execução do contrato, e após para aquisição de peças de reposição e de acessórios;
1.s) executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, zelando sempre pelo seu
bom desempenho, realizando os serviços ou entregando o objeto em conformidade com a proposta
apresentada, observando os critérios de qualidade dos produtos;
1.t) entregar todos os documentos necessários ao desembaraço aduaneiro dos equipamentos, que
será realizado pelo Órgão Participante, tais como: nota fiscal, fatura pro forma, conhecimento de
embarque, comprovante de exportação, apólice de seguro, romaneio de embarque, entre outros;
1.u) considerar como de sua responsabilidade todas as despesas, como frete, seguro e outras,
inerentes ao deslocamento dos equipamentos do Aeroporto ou Porto de entrada no Brasil, até o
endereço de entrega, fornecido pelo Órgão Participante;
1.v) o(s) porto(s) e ou aeroporto(s) de entrada de bem (s) importado(s) são de livre escolha do
fornecedor, segundo sua conveniência e planejamento logístico;
x) arcar com todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos fiscais trabalhistas e sociais,
que incidam ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado;
y) a empresa deverá executar o objeto no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos,
contados da autorização de fornecimento e abertura da Carta de Crédito, se for de origem estrangeira;
z) todos os encargos decorrentes de possíveis contratos, tais como obrigações civis, trabalhistas,
fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade do FORNECEDOR, e
em se tratando de item importado, equivale ao “Termos Internacionais de Comércio (Incoterms)”
discriminados pela International Chamber of Commerce (ICC) em sua Publicação nº 715E, de 2010,
como DAP - DELIVERY AT PLACE, traduzindo literalmente, Entregue no Local (Localidade). Serão
acrescidos, como obrigação do FORNECEDOR, os custos de desembaraço e entrega para que se
equipare ao DDP - DELIVERED DUTY PAID, traduzindo literalmente, Entregue com Direitos Pagos
(Localidade).
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Participante e Gerenciador
aplicar ao fornecedor em relação as contratações as seguintes sanções:
1.a) advertência;
1.b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio
Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA, bem como com qualquer um dos municípios
consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
1.c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a
multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser
calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta)
dias;
1.d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada
multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato, ou proporcional por cada
descumprimento;
1.e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado
rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por
inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
7.1 – O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no
caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei Federal n. 8666/93 e
alterações posteriores.
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei
n. 8.666/93.
8.1.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CIMCATARINA promover
as necessárias negociações junto aos fornecedores.
8.1.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado
no mercado o CIMCATARINA deverá:
1.2.a)
convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
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1.2.b)
frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem
aplicação de penalidade; e
1.2.c)

convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

8.1.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o CIMCATARINA poderá:
1.3.a)
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
1.3.b)
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
8.1.4 – Não havendo êxito nas negociações, o CIMCATARINA deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
1.a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
1.b) não retirar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento de compra no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
1.c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
1.d) tiver presentes razões de interesse público;
1.e) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense –
CIMCATARINA ou com qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da
Lei Federal n. 8.666/93;
1.f) for impedido de licitar e contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA ou
qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal n. 10.520/02.
1.g) não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio na
operacionalização e automatização dos procedimentos de controle da execução do objeto contratual.
9.2 – O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do Órgão Participante e Gerenciador.
9.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
3.a) por razão de interesse público; ou
3.b) a pedido do fornecedor.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 – As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta de
dotação específica do orçamento do exercício de 2019 e seguintes.
10.2 – O Órgão Participante quando da contratação/empenhamento especificará a classificação orçamentária.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
11.1 – A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo Licitatório n° 0034/2019,
Pregão, na Forma Eletrônica nº 0026/2019, “Âmbito Internacional”, Registro de Preços, realizado pelo Consórcio
Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 01 de novembro de 2019 a 31 de outubro
de 2020
12.2 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado.
12.2.1 – O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a um ano, incluídas eventuais
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei Federal n. 8.666/93.
12.3 – A vigência para a execução dos contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços observará ao
disposto no art. 57 da Lei Federal n. 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao CIMCATARINA a
obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente da sua estimativa de
consumo).
13.2 – Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital e o preço registrado, o Órgão Participante
poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de
interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível
com o solicitado pelo Órgão Participante.
13.3 – A existência de preços registrados não obriga o CIMCATARINA a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado
ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
13.4 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações
para com o Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA, nos termos do Edital da respectiva Licitação
e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata de Registro de Preços e a reger as
relações entre as partes, para todos os fins.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TABELA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1 – Tabela de itens e preços registrados:
LOTE 01
ITEM

QTDE

UNIDADE

DESCRIÇÃO

MARCA

..

..

..

..

..

ITEM

QTDE

UNIDADE

DESCRIÇÃO

MARCA

..

..

..

..

..

ITEM

QTDE

UNIDADE

DESCRIÇÃO

MARCA

..

..

..

..

..

VLR UNIT.
R$
..

LOTE 02
VLR UNIT.
R$
..

LOTE 03
VLR UNIT.
R$
..

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
15.1 – Estimativa de consumo de cada Lote:
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
16.1 – É competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas,
porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de
Preços. Florianópolis (SC), ..../. / 2019.
ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo do CIMCATARINA
Órgão Participante
Fornecedor
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Testemunhas:
1ª –
2ª –
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO “PAL” Nº 0034/2019
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0026/2019
“ÂMBITO INTERNACIONAL”
REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO X
MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO N...
Aos ..... dias do mês de .................... do ano de dois mil e .............., presentes de um lado, o CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, Consórcio Público multifinalitário, constituído na forma de
Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito
no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32 e com sede na Rua General Liberato Bittencourt, nº 1885, 13º andar, Sala
1305, Centro Executivo Imperatriz, Bairro Canto, CEP: 88.070-800, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Elói Rönnau, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa ......... pessoa jurídica de direito privado, situada na................., nº
........, na cidade de ............., inscrita no CNPJ sob o nº ............, neste ato representada pelo ........., Sr
,
doravante denominado CONTRATADA, para fornecimento de itens, constantes do objeto seguir, sujeitando-se
as partes às determinações da Resolução n. 11 de 01 de março de 2017, Resolução n. 14 de 07 de julho de
2014, Lei Federal n. 10.520/02 e pela Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores nos casos omissos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – O presente contrato tem como objeto o fornecimento de cilindro expansor para resgate veicular alimentado
por bateria, ferramenta de corte para resgate veicular alimentada por bateria, ferramenta separadora para
resgate veicular alimentada por bateria, conjunto de máscara autônoma de ar comprimido respirável, com peça
facial completa e cilindro de ar com capa de proteção e roupa de proteção para combate a incêndio estrutural,
para uso dos Bombeiros Militares do Estado de Santa Catarina, instalados nos entes da Federação consorciados
ao Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA, durante o prazo de vigência:
LOTE 01
ITEM

QTD

UNIDADE

1

...

UNIDADE

DESCRIÇÃO
CILINDRO EXPANSOR PARA RESGATE VEICULAR ALIMENTADO POR BATERIA.
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM10824)
FERRAMENTA DE CORTE PARA RESGATE VEICULAR ALIMENTADA POR BATERIA.
UNIDADE
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM10825)
FERRAMENTA SEPARADADORA PARA RESGATAR VEICULAR ALIMENTADA POR
UNIDADE
BATERIA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM10826)

2

...

3

...

LOTE 02
ITEM

QTD

4

...

5

...

6

...

UNIDADE

DESCRIÇÃO
CONJUNTO DE MÁSCARA AUTÔNOMA DE AR COMPRIMIDO RESPIRÁVEL, COM PEÇA
UNIDADE FACIAL COMPLETA E CILINDRO DE AR COM CAPA DE PROTEÇÃO. ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS, CONFORME FOLHAS DE DADOS. (CIM10827)
PEÇA FACIAL COMPLETA. ESPECÍFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHAS DE DADOS.
UNIDADE
(CIM10828)
CILINDRO DE AR COM CAPA DE PROTEÇÃO. ESPECÍFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME
UNIDADE
FOLHAS DE DADOS. (CIM10829).

LOTE 03
ITEM

QTD

7

...

UNIDADE

DESCRIÇÃO
ROUPA DE PROTEÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL (CASACO E CALÇA).
UNIDADE
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, CONFORME FOLHAS DE DADOS. (CIM10830)

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO
2.1 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade
da ata de registro de preços.
2.1.1 – A contratação dos itens, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão
Participante.
2.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio
de emissão de nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
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2.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias
consecutivos, a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento, que será enviada por meio
eletrônico.
2.1.4 – O CONTRATADO deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo Órgão
Participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas
Autorizações de Fornecimento.
2.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas no Órgão Participante correrão por conta do
CONTRATADO.
2.2.1 - Ficará sob total responsabilidade da CONTRATADA, realizar o transporte adequado e manter em
perfeitas condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e
qualidade.
2.3 – A garantia dos produtos a serem entregues não poderá ser inferior daquela contida descritivo do item, e
deverá estar igual aquela apresentada e aceita na proposta.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS
3.1 – O pagamento pela aquisição do objeto do Contrato, será feito pelo CONTRATANTE em favor do
CONTRATADO, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.
3.1.1 – O CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento dos itens,
objeto deste Contrato, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e Arquivo XML, emitida em
nome/CNPJ do CONTRATANTE.
3.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele
fornecido na fase de habilitação do processo licitatório que está vinculado a Ata de Registro de Preços e o
Contrato
3.3 – Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira ou técnica que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito
ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
3.4 – Os preços não serão reajustados durante a validade do Contrato.
3.5 – O Pagamento será realizado de acordo com as Normas de Execução Orçamentária e Financeira, Lei
Federal n. 4.320, de 1964, e no que couber, com as diretrizes da Política Monetária e do Comércio Exterior, após
apresentação das faturas, considerando-se especialmente o atendimento ao disposto pelo caput e § 3º do art. 42
da Lei Federal n. 8.666/93, a Lei Federal n. 10.192/01 c/c Decreto-lei n. 857/69, na seguinte forma:
3.5.1 – PARA O CASO DE PROPOSTA DE PREÇOS EM MOEDA BRASILEIRA (Real), o pagamento
será efetuado por meio de crédito em conta corrente do favorecido declarado na proposta, em moeda corrente
nacional (reais), em até 30 (trinta) dias, contados da data de liquidação da(s) nota(s) fiscal(ais) faturada(s). O
pagamento da(s) nota(s) fiscal(ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento previstos no
edital.
3.5.2 –PARA O CASO DE PROPOSTA DE PREÇOS EM MOEDA ESTRANGEIRA (Dólares
Americanos ou Euros), o pagamento será efetuado por meio de CARTA DE CRÉDITO INTERNACIONAL,
emitida por Instituição Financeira no Brasil e garantida por banco de primeira linha indicado pela vencedora do
certame, nos termos da legislação em vigor, cuja validade corresponderá ao decurso de prazo até o recebimento
definitivo e sua liberação para pagamento ocorrerá mediante comunicação a ser feita ao Banco emissor, depois
de lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.
3.6 – O pagamento da Carta de Crédito feito a licitante brasileira será efetuado em Reais (R$), mediante
conversão pela taxa de câmbio vigente para moeda estrangeira segundo o valor para venda comercial e
disponibilizado pelo Sistema de Informações do Banco Central do Brasil - SISBACEN, Boletim de Fechamento,
no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento (em atendimento ao art. 42, §§ 1º e 2º da Lei
Federal n. 8.666/93).
3.7 –Todas as despesas referentes a emissão de ordem de pagamento e/ou crédito documentário, ou à
contratação da carta de crédito (abertura, aviso, negociação e demais despesas decorrentes), ou ainda
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referentes à renovação da Carta de Crédito, inclusive decorrente de aumento da taxa cambial, no caso de atraso
de adimplemento atribuível à Contratada, serão por ela custeadas.
3.8 – A Contratada disporá de um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do contrato, para
ultimar a emissão da Carta de Crédito a que se refere o item 3.5. e 3.6, bem como efetuar o depósito dos custos
da referida carta.
3.9 – O efetivo pagamento e liquidação serão considerados com a autorização para o banco garantidor efetivar o
pagamento ao beneficiário.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1 – Será de responsabilidade da Contratada cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato, na Ata e
no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
1.a) fornecer o objeto do Edital, de acordo com as especificações exigidas;
1.b) fornecer o objeto da licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua
proposta;
1.c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência;
1.d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas bem como de suas eventuais e
trocas durante a garantia;
1.e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de
cada Órgão Participante;
1.f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no Sistema
de Controle de Execução de Licitação Compartilhada do CIMCATARINA(L-CIM), “on line”,
disponibilizado pelo CIMCATARINA;
1.g) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a regularidade
fiscal e trabalhista junto ao CIMCATARINA através do Sistema (L-CIM);
1.h) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação
enviadas por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo final deste item
recair em final de semana ou feriado, será prorrogado ao próximo dia útil.
1.i) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CIMCATARINA, atendendo
prontamente a quaisquer reclamações formuladas;
1.j) responder por quaisquer danos causados ao objeto, ou a outros bens de propriedade do
CIMCATARINA, quando esses tenham sido ocasionados por seus funcionários durante sua entrega;
1.k) arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, desde que praticada por seus empregados
nas dependências do Órgão Participante;
1.l) sujeitar-se-á às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078, de 11 de
setembro de 1990);
1.m) comunicar o CIMCATARINA, qualquer anormalidade de caráter urgente, referente ao fornecimento
do objeto;
1.n) manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualidade
exigidas na contratação;
1.o) deverá entregar manual em língua portuguesa contendo informações, claras e precisas sobre as
características, qualidades, origem, entre outros dados, no que couber;
1.p) quando for o caso, fabricante e importador, deverão assegurar a oferta de componentes e peças
de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto e/ou material. Cessadas a
produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei;
1.q) acatar todas as exigências do CONTRATANTE, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização,
nos limites do contrato;
1.r) manter um representante em contato direto e constante com o CIMCATARINA, durante a
execução do contrato, e após para aquisição de peças de reposição e de acessórios;
1.s) executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, zelando sempre pelo seu
bom desempenho, realizando os serviços ou entregando o objeto em conformidade com a proposta
apresentada, observando os critérios de qualidade dos produtos;
1.t) entregar todos os documentos necessários ao desembaraço aduaneiro dos equipamentos, que
será realizado pelo CIMCATARINA, tais como: nota fiscal, fatura pro forma, conhecimento de embarque,
comprovante de exportação, apólice de seguro, romaneio de embarque, entre outros;
1.u) considerar como de sua responsabilidade todas as despesas, como frete, seguro e outras,
inerentes ao deslocamento dos equipamentos do Aeroporto ou Porto de entrada no Brasil, até o
endereço de entrega, fornecido pelo CONTRATANTE;
1.v) o(s) porto(s) e ou aeroporto(s) de entrada de bem (s) importado(s) são de livre escolha da
CONTRATADA, segundo sua conveniência e planejamento logístico;
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x) arcar com todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos fiscais trabalhistas e sociais,
que incidam ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado;
y) a empresa deverá executar o objeto no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos,
contados da autorização de fornecimento e abertura da Carta de Crédito, se for de origem estrangeira;
z) todos os encargos decorrentes de possíveis contratos, tais como obrigações civis, trabalhistas,
fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, e
em se tratando de item importado, equivale ao “Termos Internacionais de Comércio (Incoterms)”
discriminados pela International Chamber of Commerce (ICC) em sua Publicação nº 715E, de 2010,
como DAP - DELIVERY AT PLACE, traduzindo literalmente, Entregue no Local (Localidade). Serão
acrescidos, como obrigação do FORNECEDOR, os custos de desembaraço e entrega para que se
equipare ao DDP - DELIVERED DUTY PAID, traduzindo literalmente, Entregue com Direitos Pagos
(Localidade).
CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
5.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Participante e Gerenciador
aplicar ao fornecedor em relação as contratações do CONTRATANTE as seguintes sanções:
1.a) advertência;
1.b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio
Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA, bem como com qualquer um dos municípios
consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
1.c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica a (s) CONTRATADA(S) sujeito a
multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser
calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta)
dias;
1.d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada
multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato, ou proporcional por cada
descumprimento;
1.e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado
rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por
inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
6.1 – O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no
caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93 e
alterações posteriores.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 – As despesas decorrentes da aquisição, objeto do presente Contrato correrão a conta de dotação específica
do orçamento do exercício de 2019 e seguintes.

Órgão
Unidade
Funcional

01-00 – CONSÓRCIO PÚBLICO
01-01 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE
0004.0122.0001-2001 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO CIMCATARINA

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
8.1 – O presente Contrato está vinculada ao Processo Administrativo Licitatório n° 0034/2019, Pregão, na Forma
Eletrônica nº 0026/2019, “Âmbito Internacional”, Registro de Preços, realizado pelo Consórcio Intermunicipal
Catarinense - CIMCATARINA.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA
9.1 – O prazo de vigência do Contrato será de até 12(doze) meses, iniciando a partir da sua assinatura, podendo
ser prorrogado até o limite legal previsto nos termos do artigo 57, da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações
posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
10.1 – O controle e fiscalização da execução dos serviços são os estabelecidos no Edital e seus anexos, Ata de
Registro de Preços e neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
11.1 – Aplicam-se a execução deste Contrato e aos casos omissos as normas da Lei Federal n. 8.666/93 e
alterações posteriores, os preceitos do direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do direito privado.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 – É obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55,
inc. XIII da Lei Federal n. 8.666/93).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1 – É competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas,
porventura, oriundas do presente Contrato.
E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram ambos as partes
aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente
outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença de duas
testemunhas abaixo assinadas.
Florianópolis (SC), ..../. / 2019.
ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo do CIMCATARINA
CONTRATANTE
CONTRATADA
Testemunhas:

1ª –
2ª –
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO “PAL” Nº 0034/2019
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0026/2019
“ÂMBITO INTERNACIONAL”
REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO XI

FOLHA DE DADOS
(CIMCATARINA)
PRODUTO CIM10824
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: Item 1 - CILINDRO EXPANSOR PARA RESGATE VEICULAR ALIMENTADA POR BATERIA
1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO
1.1 Cilindro expansor a bateria, com força de separação de no mínimo 95 KN, comprimento estendido de no
mínimo 900 mm, comprimento máximo retraído de 695mm e peso máximo de 21 kg;
1.2 Acionamento por toque de dedos ou por toque da mão tipo manopla, no punho ou tecla específica, realizado
por pessoa destra ou canhota, em qualquer posição de utilização de ferramenta, com retorno automático do
dispositivo à posição original, quando da soltura ou desacionamento do mesmo;
1.3 A ferramenta pode permitir a operação para destros e canhotos;
1.4 O corpo do equipamento deverá ser confeccionada em alumínio é deverá atender no mínimo ao índice de
proteção IP54;
1.5 Deverá acompanhar o cabo de alimentação de 220V/60hz com o comprimento de no mínimo 5(cinco) metros;
1.6 Deverá acompanhar iluminação própria para trabalhos noturnos;
1.7 Deverá adequar-se às condições climáticas do Estado de Santa Catarina;
1.8 Deverá acompanhar 03 (três) baterias li-ion de 28VDC, 5AH, 126WH, com autonomia de 500 ciclos e com
leds indicando o nível da bateria;
1.9 Carregador de bateria eletrônico 220V;
1.10 Cada equipamento deverá ser entregue com manual de funcionamento e manutenção em português;
1.11 Deverá atender a norma NFPA 1936, versão 2015 e/ou EN 13204 nas versões mais atualizadas.
2. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2.1. A garantia do equipamento deverá ser total, pelo período mínimo de 12 (doze) meses, contra defeito de
fabricação e desgaste de peças sem prejuízo a garantia expedida pelo fabricante;
2.2. Deverá possuir empresa autorizadas no Brasil, para assistência técnica e de manutenção;
2.3. No período de garantia, os serviços de assistência técnica deverão ser efetuados e o problema solucionado
num prazo máximo de 20 dias úteis, a contar da data da solicitação/notificação oficial;
2.4. Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, deverá justificar e comprovar por escrito
os motivos, ficando a prorrogação por mais 10(dez) dias úteis (máximo), condicionada à aceitação do
Contratante;
2.5. A garantia contratual é complementar à legal e deverá ser conferida mediante termo escrito;
2.6. O termo de garantia ou equivalente deve esclarecer, de maneira clara e adequada em que consiste a
garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que deverá ser exercitada, sendo o ônus a cargo da
contratada, devendo ser entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato da entrega dos
equipamentos, acompanhados de manual de uso e manutenção;
2.7. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção corretiva e reposição de peças,
durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter os bens em perfeitas condições de uso. O prazo de
garantia será contado a partir da data de aceitação do objeto, de acordo com as normas vigentes, pelo qual a
empresa obriga-se independentemente de ser ou não a fabricante do produto, a efetuar, dentro do prazo da
garantia, substituições de todas as unidades que apresentarem
defeitos de fabricação ou divergência com as especificações exigidas, sem ônus para o CIMCATARINA, desde
que estes não sejam provenientes de operação ou manuseio inadequado;
2.8. Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados mediante consulta ao fornecedor, conforme
sistema disponibilizado pelo mesmo para estabelecimento desta relação, podendo ser por telefone,
pessoalmente, via web e outros apontados pelo fabricante;
2.9. Os serviços de Assistência Técnica serão executados pela CONTRATADA, ou pela assistência técnica,
através de empresa no Brasil credenciada, a qual deverá ser informada junto com a Proposta de Preços.
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3. DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO
3.1. A entrega do produto deverá ser previamente ajustada com o CIMCATARINA, antes do final do prazo
previsto para execução, devendo marcar data e horário em que se fará a entrega dos equipamentos, junto ao
endereço da sede do consórcio público, ou em local previamente definido pela Contratante;
3.2 O prazo para entrega será de 150(cento e cinquenta) dias consecutivos, a contar a partir da realização da
autorização de fornecimento;
3.3. A contratante emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo se restar constatado ter
a licitante cumprido suas obrigações e estar o objeto em condições de recebimento;
3.4. Na entrega não será aceita troca de marca ofertada na proposta;
3.5. O recebimento por parte do CIMCATARINA, com acompanhamento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa
Catarina observará o estabelecido abaixo:
3.5.1. Recebimento provisório: o objeto será recebido provisoriamente mediante recibo, no prazo de
02 (dois) dias, para efeito de posterior verificação da conformidade do material entregue, de acordo com a
especificação constante do Edital;
3.5.2. Recebimento definitivo: o objeto será recebido definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias
contados a partir da data do recebimento provisório, após o aceite, a nota fiscal será atestada e remetida para
pagamento, após verificação:
3.5.2.1. Quantidades previstas;
3.5.2.2. Atendimento ao prazo de entrega estipulado;
3.5.2.3. Atendimento as especificações contidas no Edital;
3.5.2.4. Garantias dos bens estipuladas no Edital.
3.6. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o
recebimento definitivo dos equipamentos;
3.7. No ato do recebimento, caso o material apresentado não estiver em conformidade com as especificações
constantes do Edital, o item será recusado total ou parcialmente conforme o caso, sem direito a indenização à
empresa vencedora;
3.8. Caso o objeto apresente defeito de fabricação, ou quaisquer defeitos que impossibilitem seu uso, o mesmo
deverá ser substituído, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a partir da data da comunicação feita pelo
CONTRATANTE;
3.9. O recebimento definitivo do objeto, não exclui a responsabilidade da empresa quanto aos vícios ocultos, ou
seja, só manifestados quando da sua normal utilização, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal n. 8.078/90);
3.10. Deverá(ão) ser entregue(s) o(s) certificado(s) junto dos objetos, no(s) qual(is) constarão dados específicos,
de maneira a identificar cada material, atestando que atendem a todos os requisitos contidos na Norma exigida;
3.11. Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes, mediante justificativa
da contratada e consequente aceite da contratante;
3.12. Caberá a empresa a ser contratada arcar com as despesas de embalagem, frete, desembaraço
alfandegário, seguro e outras despesas que porventura vierem a existir para a substituição/troca do produto, que
deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da comunicação feita pelo Fiscal do
Contrato. A não substituição/reposição/troca no prazo estabelecido constitui motivo para rescisão;
3.13. Caso a empresa a ser contratada seja empresa estrangeira, esta deve adotar a cláusula de preço
INCOTERMS (Termos de Comércio Exterior) utilizando o DAP - DELIVERY AT PLACE (Localidade), traduzindo
literalmente, entregue no local (Localidade), sendo acrescidos, como obrigação do vencedor, os custos de
desembaraço e entrega para que se equipare ao DDP - DELIVERED DUTY PAID (Localidade), traduzindo
literalmente, Entregue com Direitos Pagos (Localidade);
3.14. No caso de produto importado, o fornecedor por ocasião da entrega do mesmo, deverá anexar à nota fiscal
ou documento equivalente no exterior, cópia da Declaração de Importação – DI, a fim de comprovar a origem e
regularidade da importação do equipamento em questão;
3.15. A CONTRATADA deverá entregar juntamente com o produto licitado, o(s) Termo(s) ou Certificado(s) de
Garantia do Fabricante e manual(is) de instrução/funcionamento;
3.16. Todos os itens deverão possuir Entrega Técnica, que consiste em ministração de curso de no mínimo 04
(quatro) horas, para pelo menos 10 (dez) bombeiros militares, que serão designados pelo Comando do CBMSC,
para operação, manuseio e manutenção das ferramentas;
3.17. Todos os equipamentos em seus respectivos lotes deverão ser fornecidos por um mesmo fabricante e
devem guardar entre si a compatibilidade de utilização, com objetivo de padronizar as operações e manuseio do
equipamento e ainda facilitar as manutenções futuras;
3.18 Para fins de viabilizar a questão logística da proponente, fica estabelecido o número mínimo de 6 (seis)
ferramentas em cada pedido no Lote 01, não sendo obrigatório que sejam todos do mesmo item, podendo somar
pedidos dos itens 1, 2 e 3, para fins de número mínimo de ferramentas.
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4. DA JUSTIFICATIVA
4.1. Diante da expansão das atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, CBMSC, no
território Catarinense e a amplitude das operações que necessitam cada vez mais de equipamentos modernos
capazes de permitir ao bombeiro militar maior eficiência e eficácia no atendimento à população nas ocorrências
diárias, com objetivo principal de permitir o salvamento de pessoas presas em ferragens ou em estruturas que
impeçam a vítima de se desvencilhar sem auxílio do bombeiro;
4.2. Os equipamentos serão utilizados pelos Bombeiros Militares de Santa Catarina em acidentes de veículos,
salvamento de pessoas, animais ou bens em colisões de veículos, bem como no combate a incêndios de
edificações. Essas ações sempre foram primordiais no Corpo de Bombeiros, e sem dúvida nenhuma para toda a
sociedade. Neste sentido, os procedimentos que auxiliam neste tipo de operação vêm se aprimorando a cada
dia;
4.3. O investimento em tecnologia, representado pela aquisição de equipamentos de desencarceramento e
salvamento com especificações técnicas de última geração, proporcionará um elevado grau de valorização do
profissional bombeiro militar, sendo um ponto vital para a corporação;
4.4. Durante as atividades de salvamento e combate a incêndios realizados pelos bombeiros do CBMSC é
comum situações que demandam o salvamento de vítimas presas em ferragens. Sem o equipamento, a
permanência do militar no local de operações é na maioria das vezes impraticável, comprometendo com isso a
eficácia e eficiência no salvamento ou no combate ao incêndio que está sendo executado, expondo ainda o
bombeiro ao perigo. Em relação à opção por adotar o Sistema de Registro de Preços, cabe ressaltar que esta
opção se dá em virtude do planejamento visando atender mais de uma Unidade Bombeiro Militar existentes nos
diversos municípios catarinenses consorciados ou que vierem a se consorciar, onde o Registro de Preços
proporciona a garantia dos preços pactuados para uma futura contratação, objetivando, deste modo, maior
economicidade quando forem efetuadas novas aquisições;
4.5. Sugere-se ainda a utilização da modalidade pregão internacional, pois permitirá a participação, além de
empresas nacionais, de empresas estrangeiras que comercializem o objeto, aumentando a competitividade do
certame.
5 - DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL
5.1. Certificado de que o Equipamento atende a seguinte Norma: Norma NFPA 1936 e/ou EM 13204 nas
suas versões mais atualizadas;
5.2. Manual de instruções de uso e manutenção, em Língua Portuguesa, contendo no mínimo instruções
sobre o funcionamento do equipamento, montagem, desmontagem, limpeza e manutenção;
5.3. CONDIÇÕES PARA OS LAUDOS E CERTIFICADOS A SEREM APRESENTADOS: Em caso de
certificação em língua estrangeira, conforme o tipo de documento, esta deverá estar apostilada (conforme
Decreto Federal nº 8.660/2016) ou rubricadas e autenticadas pelo serviço diplomático brasileiro no país
de origem, além de serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado;
5.4. A empresa deverá apresentar junto com a proposta, catálogos, fichas técnicas ou folhetos que comprovem o
atendimento das especificações contidas no descritivo técnico do produto informando marca e modelo.
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FOLHA DE DADOS
(CIMCATARINA)
PRODUTO CIM10825
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: Item 2 - FERRAMENTA DE CORTE PARA RESGATE VEICULAR ALIMENTADA POR BATERIA
1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO
1.1 Ferramenta de corte a bateria com as lâminas feitas de aço laminado em peça única ou em aço forjado
contendo ligas de corte de sobreposição, buscando maior resistência mecânica;
1.2 Força de corte deverá atender a tabela de desempenho NFPA 1936 e/ou EN 13204 com a classificação
mínima A7/ B8 /C7/ D9/ E9;
1.3 Distancia de abertura de no mínimo 180 mm;
1.4 Peso máximo de 23 kg;
1.5 Acionamento por toque de dedos ou por toque da mão tipo manopla, no punho ou tecla específica, realizado
por pessoa destra ou canhota, em qualquer posição de utilização de ferramenta, com retorno automático do
dispositivo à posição original, quando da soltura ou desacionamento do mesmo, bem como não permitir, sob
nenhuma hipótese, que pressão externa exercida sobre a ferramenta possa executar abertura ou fechamento
das lâminas;
1.6 O corpo do equipamento deverá ser confeccionado em alumínio é deverá atender no mínimo ao índice de
proteção IP54;
1.7 Deverá acompanhar o cabo de alimentação de 220V / 60HZ com o comprimento de no mínimo 5(cinco)
metros;
1.8 Deverá acompanhar iluminação própria para trabalhos noturnos;
1.9 Deverá adequar-se às condições climáticas do Estado de Santa Catarina;
1.10 Deverá acompanhar três baterias Li-ion de 28VDC, 5AH, 126WH, com autonomia de 500 ciclos e com LEDs
indicando o nível da bateria;
1.11 Carregador de bateria eletrônico 220V;
1.12 Cada equipamento deverá ser entregue com manual de funcionamento e manutenção em português;
1.13 Deverá atender à norma NFPA 1936, versão 2015 e/ou EN 13204 nas versões mais atualizadas.
2. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2.1. A garantia do equipamento deverá ser total, pelo período mínimo de 12 (doze) meses, contra defeito de
fabricação e desgaste de peças sem prejuízo a garantia expedida pelo fabricante;
2.2. Deverá possuir empresa autorizadas no Brasil, para assistência técnica e de manutenção;
2.3. No período de garantia, os serviços de assistência técnica deverão ser efetuados e o problema solucionado
num prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data da solicitação/notificação oficial;
2.4. Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, deverá justificar e comprovar por escrito
os motivos, ficando a prorrogação por mais 10 (dez) dias úteis (máximo), condicionada à aceitação do
Contratante;
2.5. A garantia contratual é complementar à legal e deverá ser conferida mediante termo escrito;
2.6. O termo de garantia ou equivalente deve esclarecer, de maneira clara e adequada em que consiste a
garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que deverá ser exercitada, sendo o ônus a cargo da
contratada, devendo ser entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato da entrega dos
equipamentos, acompanhados de manual de uso e manutenção;
2.7. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção corretiva e reposição de peças,
durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter os bens em perfeitas condições de uso. O prazo de
garantia será contado a partir da data de aceitação do objeto, de acordo com as normas vigentes, pelo qual a
empresa obriga-se independentemente de ser ou não a fabricante do produto, a efetuar, dentro do prazo da
garantia, substituições de todas as unidades que apresentarem defeitos de fabricação ou divergência com as
especificações exigidas, sem ônus para o CIMCATARINA, desde que estes não sejam provenientes de operação
ou manuseio inadequado;
2.8. Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados mediante consulta ao fornecedor, conforme
sistema disponibilizado pelo mesmo para estabelecimento desta relação, podendo ser por telefone,
pessoalmente, via web e outros apontados pelo fabricante;
2.9. Os serviços de Assistência Técnica serão executados pela CONTRATADA, ou pela assistência técnica,
através de empresa no Brasil credenciada, a qual deverá ser informada junto com a Proposta de Preços.
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3. DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO
3.1. A entrega do produto deverá ser previamente ajustada com o CIMCATARINA, antes do final do prazo
previsto para execução, devendo marcar data e horário em que se fará a entrega dos equipamentos, junto sede
do consórcio público, ou em local previamente definido pela Contratante;
3.2 O prazo para entrega será de 150(cento e cinquenta) dias consecutivos, a contar a partir da realização do
pedido;
3.3. A contratante emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo se restar constatado ter
a licitante cumprido suas obrigações e estar o objeto em condições de recebimento;
3.4. Na entrega não será aceita troca de marca ofertada na proposta;
3.5. O recebimento por parte do CIMCATARINA, com acompanhamento do Corpo de Bombeiros Militar de
Santa Catarina observará o estabelecido abaixo:
3.5.1. Recebimento provisório: o objeto será recebido provisoriamente mediante recibo, no prazo de
02 (dois) dias, para efeito de posterior verificação da conformidade do material entregue, de acordo com a
especificação constante do Edital;
3.5.2. Recebimento definitivo: o objeto será recebido definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias
contados a partir da data do recebimento provisório, após o aceite, a nota fiscal será atestada e remetida para
pagamento, após verificação:
3.5.2.1. Quantidades previstas;
3.5.2.2. Atendimento ao prazo de entrega estipulado;
3.5.2.3. Atendimento as especificações contidas no Edital;
3.5.2.4. Garantias dos bens estipuladas no Edital.
3.6. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o
recebimento definitivo dos equipamentos;
3.7. No ato do recebimento, caso o material apresentado não estiver em conformidade com as especificações
constantes do Edital, o item será recusado total ou parcialmente conforme o caso, sem direito a indenização à
empresa vencedora;
3.8. Caso o objeto apresente defeito de fabricação, ou quaisquer defeitos que impossibilitem seu uso, o mesmo
deverá ser substituído, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a partir da data da comunicação feita pelo
CONTRATANTE;
3.9. O recebimento definitivo do objeto, não exclui a responsabilidade da empresa quanto aos vícios ocultos, ou
seja, só manifestados quando da sua normal utilização, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal n. 8.078/90);
3.10.
Deverá(ão) ser entregue(s) o(s) certificado(s) junto dos objetos, no(s) qual(is) constarão dados
específicos, de maneira a identificar cada material, atestando que atendem a todos os requisitos contidos na
Norma exigida;
3.11.
Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes, mediante
justificativa da contratada e consequente aceite da contratante;
3.12. Caberá a empresa a ser contratada arcar com as despesas de embalagem, frete, desembaraço
alfandegário, seguro e outras despesas que porventura vierem a existir para a substituição/troca do produto, que
deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da comunicação feita pelo Fiscal do
Contrato. A não substituição/reposição/troca no prazo estabelecido constitui motivo para rescisão;
3.13. Caso a empresa a ser contratada seja empresa estrangeira, esta deve adotar a cláusula de preço
INCOTERMS (Termos de Comércio Exterior) utilizando o DAP - DELIVERY AT PLACE (Localidade), traduzindo
literalmente, entregue no local (Localidade), sendo acrescidos, como obrigação do vencedor, os custos de
desembaraço e entrega para que se equipare ao DDP - DELIVERED DUTY PAID (Localidade), traduzindo
literalmente, Entregue com Direitos Pagos (Localidade);
3.14.
No caso de produto importado, o fornecedor por ocasião da entrega do mesmo, deverá anexar à
nota fiscal ou documento equivalente no exterior, cópia da Declaração de Importação – DI, a fim de comprovar a
origem e regularidade da importação do equipamento em questão;
3.15.
A CONTRATADA deverá entregar juntamente com o produto licitado, o(s) Termo(s) ou
Certificado(s) de Garantia do Fabricante e manual(is) de instrução/funcionamento;
3.16.
Todos os itens deverão possuir Entrega Técnica, que consiste em ministração de curso de no
mínimo 04 (quatro) horas, para pelo menos 10 (dez) bombeiros militares, que serão designados pelo Comando
do CBMSC, para operação, manuseio e manutenção das ferramentas;
3.17.
Todos os equipamentos em seus respectivos lotes deverão ser fornecidos por um mesmo
fabricante e devem guardar entre si a compatibilidade de utilização, com objetivo de padronizar as operações e
manuseio do equipamento e ainda facilitar as manutenções futuras.
3.18 Para fins de viabilizar a questão logística da proponente, fica estabelecido o número mínimo de 6 (seis)
ferramentas em cada pedido no Lote 01, não sendo obrigatório que sejam todos do mesmo item, podendo somar
pedidos dos itens 1, 2 e 3, para fins de número mínimo de ferramentas.
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4. DA JUSTIFICATIVA
4.1. Diante da expansão das atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, CBMSC, no
território Catarinense e a amplitude das operações que necessitam cada vez mais de equipamentos modernos
capazes de permitir ao bombeiro militar maior eficiência e eficácia no atendimento a população nas ocorrências
diárias, com objetivo principal de permitir o salvamento de pessoas presas em ferragens ou em estruturas que
impeçam a vítima de se desvencilhar sem auxílio do bombeiro;
4.2. Os equipamentos serão utilizados pelos Bombeiros Militares de Santa Catarina em acidentes de veículos,
salvamento de pessoas, animais ou bens em colisões de veículos, bem como no combate a incêndios de
edificações. Essas ações sempre foram primordiais no Corpo de Bombeiros, e sem dúvida nenhuma para toda a
sociedade. Neste sentido, os procedimentos que auxiliam neste tipo de operação vêm se aprimorando a cada
dia;
4.3. O investimento em tecnologia, representado pela aquisição de equipamentos de desencarceramento e
salvamento com especificações técnicas de última geração, proporcionará um elevado grau de valorização do
profissional bombeiro militar, sendo um ponto vital para a corporação;
4.4. Durante as atividades de salvamento e combate a incêndios realizados pelos bombeiros do CBMSC é
comum situações que demandam o salvamento de vítimas presas em ferragens. Sem o equipamento, a
permanência do militar no local de operações é na maioria das vezes impraticável, comprometendo com isso a
eficácia e eficiência no salvamento ou no combate ao incêndio que está sendo executado, expondo ainda o
bombeiro ao perigo. Em relação à opção por adotar o Sistema de Registro de Preços, cabe ressaltar que esta
opção se dá em virtude do planejamento visando atender mais de uma Unidade Bombeiro Militar existentes nos
diversos municípios catarinenses consorciados ou que vierem a se consorcia, onde o Registro de Preços
proporciona a garantia dos preços pactuados para uma futura contratação, objetivando, deste modo, maior
economicidade quando forem efetuadas novas aquisições;
4.5. Sugere-se ainda a utilização da modalidade pregão internacional, pois permitirá a participação, além de
empresas nacionais, de empresas estrangeiras que comercializem o objeto, aumentando a competitividade do
certame.
5. DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL
5.1. Certificado de que o Equipamento atende a seguinte Norma: Norma NFPA 1936 e/ou EM 13204 nas
suas versões mais atualizadas;
5.2. Manual de instruções de uso e manutenção, em Língua Portuguesa, contendo no mínimo instruções
sobre o funcionamento do equipamento, montagem, desmontagem, limpeza e manutenção;
5.3. CONDIÇÕES PARA OS LAUDOS E CERTIFICADOS A SEREM APRESENTADOS: Em caso de
certificação em língua estrangeira, conforme o tipo de documento, esta deverá estar apostilada (conforme
Decreto Federal nº 8.660/2016) ou rubricadas e autenticadas pelo serviço diplomático brasileiro no país
de origem, além de serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado;
5.4. A empresa deverá apresentar junto com a proposta, catálogos, fichas técnicas ou folhetos que comprovem o
atendimento das especificações contidas no descritivo técnico do produto informando marca e modelo.
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FOLHA DE DADOS
(CIMCATARINA)
PRODUTO CIM10826
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: Item 3 - FERRAMENTA SEPARADORA PARA RESGATE VEICULAR ALIMENTADA POR BATERIA
1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO
1.1 Ferramenta separadora a bateria;
1.2 Com força de separação máxima de acordo com testes NFPA 1936 e/ou EN 13204, não inferior a 48KN;
1.3 Abertura de no mínimo de 600 mm;
1.4 Força máxima de tração de acordo com testes NFPA 1936 e/ou EN 13204, não inferior a 40KN;
1.5 Peso máximo de 22,5 kg;
1.6 Acionamento por toque de dedos ou por toque da mão tipo manopla, no punho ou tecla específica, realizado
por pessoa destra ou canhota, em qualquer posição de utilização de ferramenta, com retorno automático do
dispositivo à posição original, quando da soltura ou desacionamento do mesmo, bem como não permitir, sob
nenhuma hipótese, que pressão externa exercida sobre a ferramenta possa executar abertura ou fechamento
das lâminas;
1.7 O corpo do equipamento deverá ser confeccionado em alumínio e deverá atender no mínimo ao índice de
proteção IP54;
1.8 Deverá acompanhar o cabo de alimentação de 220v / 60hz com o comprimento de no mínimo 5(cinco)
metros;
1.9 E deverá acompanhar iluminação própria para trabalhos noturnos;
1.10 Deverá adequar-se às condições climáticas do Estado de Santa Catarina;
1.11 Deverá acompanhar 03 (três) baterias bateria Li-ion de 28VDC, 5AH, 126WH, com autonomia de 500 ciclos
e com LEDs indicando o nível da bateria;
1.12 Carregador de bateria eletrônico 220V;
1.13 Cada equipamento deverá ser entregue com manual de funcionamento e manutenção em português;
1.14 Deverá atender a norma NFPA 1936, versão 2015 e/ou EN 13204 nas versões mais atualizadas.
2. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2.1. A garantia do equipamento deverá ser total, pelo período mínimo de 12 (doze) meses, contra defeito de
fabricação e desgaste de peças sem prejuízo a garantia expedida pelo fabricante;
2.2. Deverá possuir empresa autorizadas no Brasil, para assistência técnica e de manutenção;
2.3. No período de garantia, os serviços de assistência técnica deverão ser efetuados e o problema solucionado
num prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data da solicitação/notificação oficial;
2.4. Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, deverá justificar e comprovar por escrito
os motivos, ficando a prorrogação por mais 10 (dez) dias úteis (máximo), condicionada à aceitação do
Contratante;
2.5. A garantia contratual é complementar à legal e deverá ser conferida mediante termo escrito;
2.6. O termo de garantia ou equivalente deve esclarecer, de maneira clara e adequada em que consiste a
garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que deverá ser exercitada, sendo o ônus a cargo da
contratada, devendo ser entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato da entrega dos
equipamentos, acompanhados de manual de uso e manutenção;
2.7. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção corretiva e reposição de peças,
durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter os bens em perfeitas condições de uso. O prazo de
garantia será contado a partir da data de aceitação do objeto, de acordo com as normas vigentes, pelo qual a
empresa obriga-se independentemente de ser ou não a fabricante do produto, a efetuar, dentro do prazo da
garantia, substituições de todas as unidades que apresentarem defeitos de fabricação ou divergência com as
especificações exigidas, sem ônus para o CIMCATARINA, desde que estes não sejam provenientes de operação
ou manuseio inadequado;
2.8. Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados mediante consulta ao fornecedor, conforme
sistema disponibilizado pelo mesmo para estabelecimento desta relação, podendo ser por telefone,
pessoalmente, via web e outros apontados pelo fabricante;
2.9. Os serviços de Assistência Técnica serão executados pela CONTRATADA, ou pela assistência técnica,
através de empresa no Brasil credenciada, a qual deverá ser informada junto com a Proposta de Preços.
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3. DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO
3.1. A entrega do produto deverá ser previamente ajustada com o CIMCATARINA, antes do final do prazo
previsto para execução, devendo marcar data e horário em que se fará a entrega dos equipamentos, junto sede
do consórcio público, ou em local previamente definido pela Contratante;
3.2 O prazo para entrega será de 150(cento e cinquenta) dias consecutivos, a contar a partir da realização do
pedido;
3.3. A contratante emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo se restar constatado ter
a licitante cumprido suas obrigações e estar o objeto em condições de recebimento;
3.4. Na entrega não será aceita troca de marca ofertada na proposta;
3.5. O recebimento por parte do CIMCATARINA, com acompanhamento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa
Catarina observará o estabelecido abaixo:
3.5.1. Recebimento provisório: o objeto será recebido provisoriamente mediante recibo, no prazo de
02 (dois) dias, para efeito de posterior verificação da conformidade do material entregue, de acordo com a
especificação constante do Edital;
3.5.2. Recebimento definitivo: o objeto será recebido definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias
contados a partir da data do recebimento provisório, após o aceite, a nota fiscal será atestada e remetida para
pagamento, após verificação:
3.5.2.1. Quantidades previstas;
3.5.2.2. Atendimento ao prazo de entrega estipulado;
3.5.2.3. Atendimento as especificações contidas no Edital;
3.5.2.4. Garantias dos bens estipuladas no Edital.
3.6. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o
recebimento definitivo dos equipamentos;
3.7. No ato do recebimento, caso o material apresentado não estiver em conformidade com as especificações
constantes do Edital, o item será recusado total ou parcialmente conforme o caso, sem direito a indenização à
empresa vencedora;
3.8. Caso o objeto apresente defeito de fabricação, ou quaisquer defeitos que impossibilitem seu uso, o mesmo
deverá ser substituído, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a partir da data da comunicação feita pelo
CONTRATANTE;
3.9. O recebimento definitivo do objeto, não exclui a responsabilidade da empresa quanto aos vícios ocultos, ou
seja, só manifestados quando da sua normal utilização, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal n. 8.078/90);
3.10. Deverá(ão) ser entregue(s) o(s) certificado(s) junto dos objetos, no(s) qual(is) constarão dados específicos,
de maneira a identificar cada material, atestando que atendem a todos os requisitos contidos na Norma exigida;
3.11. Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes, mediante justificativa
da contratada e consequente aceite da contratante;
3.12. Caberá a empresa a ser contratada arcar com as despesas de embalagem, frete, desembaraço
alfandegário, seguro e outras despesas que porventura vierem a existir para a substituição/troca do produto, que
deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da comunicação feita pelo Fiscal do
Contrato. A não substituição/reposição/troca no prazo estabelecido constitui motivo para rescisão;
3.13. Caso a empresa a ser contratada seja empresa estrangeira, esta deve adotar a cláusula de preço
INCOTERMS (Termos de Comércio Exterior) utilizando o DAP - DELIVERY AT PLACE (Localidade), traduzindo
literalmente, entregue no local (Localidade), sendo acrescidos, como obrigação do vencedor, os custos de
desembaraço e entrega para que se equipare ao DDP - DELIVERED DUTY PAID (Localidade), traduzindo
literalmente, Entregue com Direitos Pagos (Localidade);
3.14. No caso de produto importado, o fornecedor por ocasião da entrega do mesmo, deverá anexar à nota fiscal
ou documento equivalente no exterior, cópia da Declaração de Importação – DI, a fim de comprovar a origem e
regularidade da importação do equipamento em questão;
3.15. A CONTRATADA deverá entregar juntamente com o produto licitado, o(s) Termo(s) ou Certificado(s) de
Garantia do Fabricante e manual(is) de instrução/funcionamento;
3.16. Todos os itens deverão possuir Entrega Técnica, que consiste em ministração de curso de no mínimo 04
(quatro) horas, para pelo menos 10 (dez) bombeiros militares, que serão designados pelo Comando do CBMSC,
para operação, manuseio e manutenção das ferramentas;
3.17. Todos os equipamentos em seus respectivos lotes deverão ser fornecidos por um mesmo fabricante e
devem guardar entre si a compatibilidade de utilização, com objetivo de padronizar as operações e manuseio do
equipamento e ainda facilitar as manutenções futuras.
3.18 Para fins de viabilizar a questão logística da proponente, fica estabelecido o número mínimo de 6 (seis)
ferramentas em cada pedido no Lote 01, não sendo obrigatório que sejam todos do mesmo item, podendo somar
pedidos dos itens 1, 2 e 3, para fins de número mínimo de ferramentas.
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4. DA JUSTIFICATIVA
4.1. Diante da expansão das atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, CBMSC, no
território Catarinense e a amplitude das operações que necessitam cada vez mais de equipamentos modernos
capazes de permitir ao bombeiro militar maior eficiência e eficácia no atendimento à população nas ocorrências
diárias, com objetivo principal de permitir o salvamento de pessoas presas em ferragens ou em estruturas que
impeçam a vítima de se desvencilhar sem auxílio do bombeiro;
4.2. Os equipamentos serão utilizados pelos Bombeiros Militares de Santa Catarina em acidentes de veículos,
salvamento de pessoas, animais ou bens em colisões de veículos, bem como no combate a incêndios de
edificações. Essas ações sempre foram primordiais no Corpo de Bombeiros, e sem dúvida nenhuma para toda a
sociedade. Neste sentido, os procedimentos que auxiliam neste tipo de operação vêm se aprimorando a cada
dia;
4.3. O investimento em tecnologia, representado pela aquisição de equipamentos de desencarceramento e
salvamento com especificações técnicas de última geração, proporcionará um elevado grau de valorização do
profissional bombeiro militar, sendo um ponto vital para a corporação;
4.4. Durante as atividades de salvamento e combate a incêndios realizados pelos bombeiros do CBMSC é
comum situações que demandam o salvamento de vítimas presas em ferragens. Sem o equipamento, a
permanência do militar no local de operações é na maioria das vezes impraticável, comprometendo com isso a
eficácia e eficiência no salvamento ou no combate ao incêndio que está sendo executado, expondo ainda o
bombeiro ao perigo. Em relação à opção por adotar o Sistema de Registro de Preços, cabe ressaltar que esta
opção se dá em virtude do planejamento visando atender mais de uma Unidade Bombeiro Militar existentes nos
diversos municípios catarinenses consorciados ou que vierem a se consorcia, onde o Registro de Preços
proporciona a garantia dos preços pactuados para uma futura contratação, objetivando, deste modo, maior
economicidade quando forem efetuadas novas aquisições;
4.5. Sugere-se ainda a utilização da modalidade pregão internacional, pois permitirá a participação, além de
empresas nacionais, de empresas estrangeiras que comercializem o objeto, aumentando a competitividade do
certame.
5. DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL
5.1. Certificado de que o Equipamento atende a seguinte Norma: Norma NFPA 1936 e/ou EM 13204 nas
suas versões mais atualizadas;
5.2. Manual de instruções de uso e manutenção, em Língua Portuguesa, contendo no mínimo instruções
sobre o funcionamento do equipamento, montagem, desmontagem, limpeza e manutenção;
5.3. CONDIÇÕES PARA OS LAUDOS E CERTIFICADOS A SEREM APRESENTADOS: Em caso de
certificação em língua estrangeira, conforme o tipo de documento, esta deverá estar apostilada (conforme
Decreto Federal nº 8.660/2016) ou rubricadas e autenticadas pelo serviço diplomático brasileiro no país
de origem, além de serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado;
5.4. A empresa deverá apresentar junto com a proposta, catálogos, fichas técnicas ou folhetos que comprovem o
atendimento das especificações contidas no descritivo técnico do produto informando marca e modelo.
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FOLHA DE DADOS
(CIMCATARINA)
PRODUTO CIM10827
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: Item 4 - CONJUNTO DE MÁSCARA AUTÔNOMA DE AR COMPRIMIDO RESPIRÁVEL, COM PEÇA
FACIAL E CILINDRO DE AR COM CAPA DE PROTEÇÃO;
1. COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO
1.1. Um Cilindro de ar de 6,8 litros;
1.2. Suporte do cilindro com Sistema de Segurança de Alerta Pessoal (PASS) integrado;
1.3. Medidor de pressão de ar montado no cilindro;
1.4. Válvula de demanda com aprovação NIOSH CBRN;
1.5. Peça facial completa que cubra, no mínimo, os olhos, nariz e boca do usuário;
1.6. Sistema de comunicação de voz complementar;
1.7. Manômetro de pressão de ar que possa ser visualizado pelo usuário;
1.8. Conexão de ar universal de intervenção rápida – RIC UAC;
1.9. HUD;
1.10. Indicadores independentes de fim de serviço – EOSTI;
1.11. Sistema de Segurança de Respiração de Emergência – EBSS;
1.12. Mangueiras de conexão e circuitos elétricos necessários para a operacionalização do sistema;
1.13. Dispositivo de sistema de carona;
1.14. Peça facial completa com sistema de comunicação de voz complementar, HUD e demais características e
complementos descritos na presente especificação;
1.15. Cilindro de ar de 6,8 litros, com capa de proteção, conforme demais características descritas na presente
especificação.
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS
2.1. O Conjunto de Máscara Autônoma de Ar Comprimido Respirável deverá ser confeccionada conforme os
níveis de desempenho e valores exigidos na NFPA 1981, edição 2013 ou versão mais atual, sendo equipado
também com Sistema de Segurança de Alerta Pessoal Integrado confeccionado conforme os níveis de
desempenho e valores exigidos na NFPA 1982, edição 2013 ou versão mais atual;
2.2. Todos os componentes do conjunto devem ser aprovados especificamente para o modelo devidamente
certificado de acordo com as normas de referência;
2.2.1. Todos os componentes, encaixes e suportes devem estar livres de manchas irregulares, rebarbas e
bordas afiadas;
2.2.2. Todos os circuitos elétricos integrados ao conjunto ou a qualquer acessório devem ser certificados nos
requisitos para Classe I, Grupos C e D; Classe II, Grupos E, F e G, Divisão 1 locais perigosos especificados em
ANSI/UL 913;
2.3. O Sistema de Segurança de Alerta Pessoal deverá:
2.3.1. Ser integrado ao Conjunto de Máscara Autônoma de Ar Comprimido Respirável;
2.3.2. Ser acionado automaticamente do modo desligado para o modo de detecção vinculado à ativação do
Conjunto de Máscara Autônoma de Ar Comprimido Respirável;
2.3.3. Todos os acabamentos de hardware PASS devem estar livres de todos os pontos difíceis, rebarbas e
bordas afiadas.
3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
3.1. Cilindro de ar:
3.1.1. Deve ser composto de um cilindro interno de alumínio e um invólucro de fibra carbono, fibra de vidro e
acabamento em resina epoxy;
3.1.2. Capacidade hidráulica do cilindro de 6,8 litros, consistindo num volume total de ar comprimido de 2.040
litros;
3.1.3. Pressão de trabalho de 300 BAR / 4500 PSI;
3.1.4. O cilindro deverá ter vida útil mínima de 15(quinze) anos, com ano de fabricação não inferior ao da
apresentação da proposta;
3.1.5. A conexão entre o redutor de pressão e o cilindro deve ser efetuada através de um sistema de engate
rápido, sem a utilização de roscas;
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3.1.6. Para fins de recarga, o cilindro deve possuir um adaptador ou uma conexão com padrão de rosca CGA
347.
3.2. Mangueira de conexão da válvula de demanda:
3.2.1. Do redutor de pressão deve sair uma mangueira de média pressão, com conexão do tipo engate-rápido
padrão dupla trava, para a conexão com a mangueira de média pressão da válvula de demanda automática;
3.2.2. O equipamento deve permitir que a conexão e desconexão deste engate sejam efetuadas com o
equipamento pressurizado (válvula do cilindro aberta).
3.3. Válvula de demanda:
3.3.1. Deverá ser aprovada nos testes precedentes da NIOSH CBRN;
3.3.2. Não poderá ser acoplada de forma definitiva à máscara;
3.3.3. A válvula de demanda automática deve possuir um chicote de média pressão com conexão tipo engaterápido padrão dupla trava, conforme item 3.2.1;
3.3.4. O acoplamento da válvula de demanda automática com a peça facial deve ser feito através de uma
conexão do tipo engate rápido;
3.3.5. Deve ser de pressão positiva automática, com acionamento ativado pela primeira inalação do usuário;
3.3.6. A válvula de demanda automática deve possuir uma chave que corte o fluxo contínuo de ar e uma válvula
de by-pass que permita a demanda constante conforme necessidade do usuário.
3.4. Peça facial completa:
3.4.1. Deve proteger, integralmente os olhos, nariz e boca do usuário;
3.4.2. Deve ter aranha de sustentação e tirantes em kevlar ou outro tecido de características técnicas similares
ou superiores;
3.4.3. As peças faciais deverão ser disponíveis nos tamanhos P, M e G.
3.5. Sistema de comunicação de voz complementar:
3.5.1. Deve consistir em uma unidade de amplificação eletrônica de voz que permita comunicação aprimorada
com pessoas que estejam próximas do usuário;
3.5.2 Deverá permitir a implementação futura de sistema de comunicação com rádio HT ou comunicação com
rádio via bluetooth.
3.6. Sistema de Segurança de Respiração de Emergência – EBSS:
3.6.1. O Sistema de Segurança de Respiração de Emergência deve ter uma conexão macho e fêmea com um
dispositivo de válvula de retenção para evitar contaminantes internos;
3.6.2. O EBSS deve exigir apenas uma ação para conexão do encaixe do conjunto doador ao encaixe do
conjunto receptor, ou à uma segunda peça facial, quando necessário;
3.6.3. A mangueira de conexão deve ter 90(noventa) centímetros de comprimento e ser armazenada em uma
bolsa lateralizada no conjunto e acessível ao próprio usuário do Conjunto de Máscara Autônoma de Ar
Comprimido Respirável;
3.6.4. O equipamento deve permitir que a conexão e desconexão sejam efetuadas com o equipamento
pressurizado.
3.7. Sistema de alimentação dos componentes elétricos: todos os componentes eletroeletrônicos devem ser
alimentados por sistema de pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis, fornecendo autonomia mínima de 200
horas;
3.7.1. No caso de alimentação por baterias recarregáveis, deverá ser fornecido juntamente com o equipamento
01 (uma) bateria reserva e 01 (um) carregador bivolt automático;
3.7.1.1. Deverá acompanhar 01 (um) carregador para cada Conjunto de Máscara Autônoma de Ar Comprimido
Respirável.
3.7.2. No caso de alimentação por pilhas alcalinas, deverá ser fornecido quantitativo reserva de pilhas
necessário para 1000 (mil) horas de operação de todos os componentes e circuitos elétricos envolvidos na
operação de todo o Conjunto;
3.7.2.1. Tal quantitativo deverá ser proporcional às prescrições de tempo de uso estabelecidas no manual
original do equipamento;
3.7.2.2. As pilhas deverão possuir características técnicas similares ou superiores às marcas Sony ou Duracell;
tais marcas enumeradas servem apenas como referência para as características técnicas;
3.7.2.3. A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega
dos conjuntos.
3.7.3. O HUD de luzes deverá possuir um indicador que demonstre quando as pilhas ou as baterias tiverem que
ser substituídas ou recarregadas.
4. ACESSÓRIOS
4.1. Case, capa ou estojo específico para máscara facial;
4.2 Uma Capa de proteção térmica própria para cilindro, composto por material resistente à chama e à
impregnação de água, poeira, óleo e graxa;
4.3. Baterias recarregáveis ou pilhas, conforme item 3.7;
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4.4. O equipamento deve ser cotado sem estojo de transporte, mas devendo ser entregue embalado
adequadamente;
4.5. Todos os acessórios conectados ou integrados ao Conjunto de Máscara Autônoma de Ar Comprimido
Respirável devem possuir aprovação NIOSH CBRN especificamente para o modelo apresentado;
4.6. Todos os acessórios anexados ao Conjunto de Máscara Autônoma de Ar Comprimido Respirável não devem
interferir com sua função ou com a função de qualquer de seus componentes;
4.7. Todo acessório quando instalado ou conectado no Conjunto de Máscara Autônoma de Ar Comprimido
Respirável deve atender a todos os requisitos de projeto e desempenho do equipamento padrão.
5. CERTIFICAÇÃO
5.1. O Conjunto de Máscara Autônoma de Ar Comprimido Respirável e o Sistema de Segurança de Alerta
Pessoal Integrado deverão ser certificados compulsoriamente de acordo com a NFPA 1981, edição 2013 ou
versão mais atual, e na NFPA 1982, edição 2013 ou versão mais atual;
5.2. A certificação deve se dar por Organismo de Certificação de Produtos, devidamente acreditado no escopo
por Órgão signatário do acordo de reconhecimento multilateral (Multilateral Recognition Arrangement – MLA) do
Fórum Internacional de Acreditação – International Accreditation Forum (IAF), tais como: American National
Standards Institute (ANSI), International Accreditation Services (IAS) ou Occupational Safety and Health
Administration (OSHA), dentre outros;
5.2.1. Tal requisito deve ser cumprido previamente à formalização da contratação, sendo ato essencial a sua
consecução;
5.3. Deverão ser apresentadas as demais certificações, que são pré-requisito para a Certificação solicitada,
como NIOSH CBRN, etc.
6. CONDIÇÕES
6.1. O licitante vencedor deverá apresentar amostra do equipamento ofertado, demonstrando atendimento
integral às especificações técnicas desta folha de dados, conforme previsto no edital;
6.2. Deverá possuir rede de assistência técnica com cobertura no Estado de Santa Catarina;
6.2.1. A assistência técnica deverá ser garantida por um período mínimo de 10 (dez) anos para fornecimento de
peças de reposição;
6.2.2. A assistência técnica deverá ter central de atendimento para seu acionamento localizada obrigatoriamente
no Brasil, por uma empresa autorizada devidamente instalada no território nacional;
6.2.3. Esta autorização deverá ser atestada por declaração expressa do fabricante.
7. EMBALAGEM E ETIQUETA
7.1. Cada equipamento deverá ser entregue embalado individualmente e acondicionado em caixa específica;
7.2. Etiqueta: deverá observar todas as condições obrigatórias das normas de referência;
7.3. Juntamente com cada conjunto deverá haver uma etiqueta com os seguintes dados: nome da firma
fornecedora, CNPJ, tamanho, indicação da certificação da norma e ano/semestre de fabricação;
7.4. Externamente, cada caixa deverá conter dados do fabricante, bem como data de fabricação e data de
validade, conforme artigo 31 da Lei Federal n. 8.078/90.
8. ENTREGA DO PRODUTO
8.1. Os documentos em língua estrangeira devem ser traduzidos por tradutor público juramentado, observadas
as demais condições do Edital, para validade jurídica no país;
8.2. O fabricante deverá providenciar para que os manuais ou livretos de informações ao usuário apresentem
seus textos em Língua Portuguesa do Brasil, original, subsidiariamente ou em substituição aos manuais ou
livretos originais no idioma do país de origem do fabricante;
8.2.1. Deverão constar do manual ou livreto todas as informações constantes na seção de rotulagem e
informações, tais como: informações de pré-utilização (considerações de segurança, limitações, armazenamento
e montagem), inspeções, uso adequado, manutenção e limpeza e critérios e considerações para inutilização;
8.3. A empresa contratada deverá entregar junto com a documentação o catálogo oficial de peças dos
Conjuntos, de modo a facilitar a identificação dos componentes e sua manutenção;
8.4. A empresa contratada deverá realizar entrega técnica dos Conjuntos, que consistirá em instrução teórica e
prática de, no mínimo, 4 (quatro) horas, para um total de 20 (vinte) bombeiros militares, com abordagem aos
seguintes tópicos:
8.4.1. Informações gerais e de pré-utilização;
8.4.2. Manutenção básica;
8.4.3. Resolução de possíveis problemas;
8.4.4. Uso adequado do contido na NFPA 1500 – Programa de Segurança e Saúde Ocupacional para
Bombeiros;
8.4.5. Recarga dos cilindros;
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8.4.6. Procedimentos de emergência a serem seguidos em caso de danos, mau funcionamento ou falha no
conjunto;
8.4.7. Instruções de limpeza e procedimentos de desinfecção;
8.4.8. Frequência de manutenção e detalhes aplicáveis;
8.4.9. Métodos de reparação, quando possível;
8.4.10. A entrega técnica se dará após o recebimento do primeiro lote de Conjuntos e será realizada em local a
ser definido pelo CIMCATARINA e o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina;
8.5 A entrega do produto deverá ser na sede do CIMCATARINA, em Florianópolis/SC;
8.6 O prazo para entrega será de 150(cento e cinquenta) dias consecutivos, a contar a partir da realização do
pedido;
8.7 Para fins de viabilizar a questão logística da proponente, fica estabelecido o número mínimo de 20 (vinte)
conjuntos (item 4) em cada pedido;
8.8 Não há pedido mínimo para os itens 5 e 6, contudo, os mesmos serão solicitados juntamente com o pedido
mínimo do item 4.
9. GARANTIA
9.1. O fabricante deverá assegurar a garantia do produto de, no mínimo, 10 (dez) anos, a contar da data de
recebimento, contra defeitos da peça ou de fabricação;
9.2. Deverá ser apresentado certificado de garantia do fabricante do material no momento da entrega do
material;
9.3. No período de garantia, os serviços de assistência técnica deverão ser efetuados e o problema solucionado
num prazo máximo de 20 (dez) dias úteis, a contar da data da solicitação/notificação oficial;
9.4. Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, deverá justificar e comprovar por escrito
os motivos, ficando a prorrogação por mais 10 (dez) dias úteis (máximo), condicionada à aceitação do

Contratante.
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FOLHA DE DADOS
(CIMCATARINA)
PRODUTO CIM10828
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: Item 5 - PEÇA FACIAL COMPLETA;
1. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO
1.1. Peça facial completa com sistema de comunicação de voz complementar, HUD, estojo e demais
características e complementos descritos na presente especificação;
1.2. Peça facial completa que cubra, no mínimo, os olhos, nariz e boca do usuário;
1.3. Sistema de comunicação de voz complementar;
1.4. HUD;
1.5. Estojo.
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS
2.1. A peça facial de ser confeccionada conforme os níveis de desempenho e valores exigidos na NFPA 1981,
edição 2013 ou versão mais atual;
2.2. A peça facial deve ser aprovada especificamente para o modelo devidamente certificado de acordo com as
normas de referência;
2.2.1. Todos os componentes, encaixes e suportes devem estar livres de manchas irregulares, rebarbas e
bordas afiadas;
2.2.2. Todos os circuitos elétricos integrados ou a qualquer acessório devem ser certificados nos requisitos para
Classe I, Grupos C e D; Classe II, Grupos E, F e G, Divisão 1 locais perigosos especificados em ANSI/UL 913;
3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
3.1. Peça facial completa:
3.1.1. Deve proteger, integralmente os olhos, nariz e boca do usuário;
3.1.2. Deve ter aranha de sustentação e tirantes em kevlar ou outro tecido de características técnicas similares
ou superiores;
3.1.3. As peças faciais deverão ser disponíveis nos tamanhos P, M e G.
3.2. Sistema de comunicação de voz complementar:
3.2.1. Deve consistir em uma unidade de amplificação eletrônica de voz que permita comunicação aprimorada
com pessoas que estejam próximas do usuário;
3.2.2 Deverá permitir a implementação futura de sistema de comunicação com rádio HT ou comunicação com
rádio via bluetooth.
3.3. Deverá possuir HUD, e o mesmo deverá possuir um indicador que demonstre quando as pilhas ou as
baterias tiverem que ser substituídas ou recarregadas.
4. ACESSÓRIOS
4.1. Case, capa ou estojo específico para máscara facial.
5. CERTIFICAÇÃO
5.1. A peça facial deverá ser certificada de acordo com a NFPA 1981, edição 2013 ou versão mais atual, e na
NFPA 1982, edição 2013 ou versão mais atual;
5.2. A certificação deve se dar por Organismo de Certificação de Produtos, devidamente acreditado no escopo
por Órgão signatário do acordo de reconhecimento multilateral (Multilateral Recognition Arrangement – MLA) do
Fórum Internacional de Acreditação – International Accreditation Forum (IAF), tais como: American National
Standards Institute (ANSI), International Accreditation Services (IAS) ou Occupational Safety and Health
Administration (OSHA), dentre outros;
5.2.1. Tal requisito deve ser cumprido previamente à formalização da contratação, sendo ato essencial a sua
consecução;
5.3. Deverão ser apresentadas as demais certificações, que são pré-requisito para a Certificação solicitada,
como NIOSH CBRN, etc.
6. CONDIÇÕES
6.1. O licitante vencedor deverá apresentar amostra do equipamento ofertado, demonstrando atendimento
integral às especificações técnicas desta folha de dados, conforme previsto no edital;
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6.2. Deverá possuir rede de assistência técnica com cobertura no Estado de Santa Catarina;
6.2.1. A assistência técnica deverá ser garantida por um período mínimo de 10 (dez) anos para fornecimento de
peças de reposição;
6.2.2. A assistência técnica deverá ter central de atendimento para seu acionamento localizada obrigatoriamente
no Brasil, por uma empresa autorizada devidamente instalada no território nacional;
6.2.3. Esta autorização deverá ser atestada por declaração expressa do fabricante.
7. EMBALAGEM E ETIQUETA
7.1. O equipamento deverá ser entregue embalado individualmente e acondicionado em caixa específica.
8. ENTREGA DO PRODUTO
8.1. Os documentos em língua estrangeira devem ser traduzidos por tradutor público juramentado, observadas
as demais condições do Edital, para validade jurídica no país;
8.2. O fabricante deverá providenciar para que os manuais ou livretos de informações ao usuário apresentem
seus textos em Língua Portuguesa do Brasil, original, subsidiariamente ou em substituição aos manuais ou
livretos originais no idioma do país de origem do fabricante;
8.2.1. Deverão constar do manual ou livreto todas as informações constantes na seção de rotulagem e
informações, tais como: informações de pré-utilização (considerações de segurança, limitações, armazenamento
e montagem), inspeções, uso adequado, manutenção e limpeza e critérios e considerações para inutilização;
8.3. A empresa contratada deverá entregar junto com a documentação o catálogo oficial de peças, de modo a
facilitar a identificação dos componentes e sua manutenção;
8.4. A entrega do produto deverá ser na sede do CIMCATARINA, em Florianópolis/SC;
8.5. O prazo para entrega será de 150(cento e cinquenta) dias consecutivos, a contar a partir da realização do
pedido;
8.6 O pedido de peças faciais deverá ser realizado junto com o pedido mínimo dos conjuntos completos. Ou seja,
o contratante deverá solicitar peças faciais somente quando for realizado o pedido mínimo de 20(vinte) conjuntos
completos, para viabilizar a importação de todos itens de um único processo de importação.
9. GARANTIA
9.1. O fabricante deverá assegurar a garantia do produto de, no mínimo, 10 (dez) anos, a contar da data de
recebimento, contra defeitos da peça ou de fabricação;
9.2. Deverá ser apresentado certificado de garantia do fabricante do material no momento da entrega do
material;
9.3. No período de garantia, os serviços de assistência técnica deverão ser efetuados e o problema solucionado
num prazo máximo de 20 (dez) dias úteis, a contar da data da solicitação/notificação oficial;
9.4. Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, deverá justificar e comprovar por escrito
os motivos, ficando a prorrogação por mais 10 (dez) dias úteis (máximo), condicionada à aceitação do

Contratante.
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FOLHA DE DADOS
(CIMCATARINA)
PRODUTO CIM10829
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: Item 6 - CILINDRO DE AR COM CAPA DE PROTEÇÃO;
1. COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO
1.1. Cilindro de ar de 6,8 litros, com capa de proteção, conforme demais características descritas na presente
especificação.
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS
2.1. O cilindro deverá ser confeccionado conforme os níveis de desempenho e valores exigidos na NFPA 1981,
edição 2013 ou versão mais atual;
2.2. Todos os componentes devem ser aprovados especificamente para o modelo devidamente certificado de
acordo com as normas de referência;
2.2.1. Todos os componentes, encaixes e suportes devem estar livres de manchas irregulares, rebarbas e
bordas afiadas.
3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
3.1. Cilindro de ar:
3.1.1. Deve ser composto de um cilindro interno de alumínio e um invólucro de fibra carbono, fibra de vidro e
acabamento em resina epoxy;
3.1.2. Capacidade hidráulica do cilindro de 6,8 litros, consistindo num volume total de ar comprimido de 2.040
litros;
3.1.3. Pressão de trabalho de 300 BAR / 4500 PSI;
3.1.4. O cilindro deverá ter vida útil mínima de 15(quinze) anos, com ano de fabricação não inferior ao da
apresentação da proposta;
3.1.5. A conexão entre o redutor de pressão e o cilindro deve ser efetuada através de um sistema de engate
rápido, sem a utilização de roscas;
3.1.6. Para fins de recarga, o cilindro deve possuir um adaptador ou uma conexão com padrão de rosca CGA
347.
3.2. Mangueira de conexão da válvula de demanda:
3.2.1. Do redutor de pressão deve sair uma mangueira de média pressão, com conexão do tipo engate-rápido
padrão dupla trava, para a conexão com a mangueira de média pressão da válvula de demanda automática;
3.2.2. O equipamento deve permitir que a conexão e desconexão deste engate sejam efetuadas com o
equipamento pressurizado (válvula do cilindro aberta).
4. ACESSÓRIOS
4.1 Uma Capa de proteção térmica própria para cilindro, composto por material resistente à chama.
5. CERTIFICAÇÃO
5.1. O Cilindro deverão ser certificados de acordo com a NFPA 1981, edição 2013 ou versão mais atual, e na
NFPA 1982, edição 2013 ou versão mais atual;
5.2. A certificação deve se dar por Organismo de Certificação de Produtos, devidamente acreditado no escopo
por Órgão signatário do acordo de reconhecimento mu versão mais atual, e na NFPA 1982, edição 2013 ou
versão mais atual;
5.2. A certificação deve se dar por Organismo de Certificação de Produtos, devidamente acreditado no escopo
por Órgão signatário do acordo de reconhecimento multilateral (Multilateral Recognition Arrangement – MLA) do
Fórum Internacional de Acreditação – International Accreditation Forum (IAF), tais como: American National
Standards Institute (ANSI), International Accreditation Services (IAS) ou Occupational Safety and Health
Administration (OSHA), dentre outros;
5.2.1. Tal requisito deve ser cumprido previamente à formalização da contratação, sendo ato essencial a sua
consecução.
6. CONDIÇÕES
6.1. O licitante vencedor deverá apresentar amostra do equipamento ofertado, demonstrando atendimento
integral às especificações técnicas desta folha de dados, conforme previsto no edital;
Sede do CIMCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800

1º Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA
Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-000

www.cimcatarina.sc.gov.br E-mail:cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br
CNPJ: 12.075.748/0001-32 Fone: (48) 3380-1620
O Coletivo Inovando a Gestão Pública

6.2. Deverá possuir rede de assistência técnica com cobertura no Estado de Santa Catarina;
6.2.1. A assistência técnica deverá ser garantida por um período mínimo de 10 (dez) anos para fornecimento de
peças de reposição;
6.2.2. A assistência técnica deverá ter central de atendimento para seu acionamento localizada obrigatoriamente
no Brasil, por uma empresa autorizada devidamente instalada no território nacional;
6.2.3. Esta autorização deverá ser atestada por declaração expressa do fabricante.
7. EMBALAGEM E ETIQUETA
7.1. O equipamento deverá ser entregue embalado individualmente e acondicionado em caixa específica.
8. ENTREGA DO PRODUTO
8.1. Os documentos em língua estrangeira devem ser traduzidos por tradutor público juramentado, observadas
as demais condições do Edital, para validade jurídica no país;
8.2. O fabricante deverá providenciar para que os manuais ou livretos de informações ao usuário apresentem
seus textos em Língua Portuguesa do Brasil, original, subsidiariamente ou em substituição aos manuais ou
livretos originais no idioma do país de origem do fabricante;
8.2.1. Deverão constar do manual ou livreto todas as informações constantes na seção de rotulagem e
informações, tais como: informações de pré-utilização (considerações de segurança, limitações, armazenamento
e montagem), inspeções, uso adequado, manutenção e limpeza e critérios e considerações para inutilização;
8.3. A empresa contratada deverá entregar junto com a documentação o catálogo oficial de peças do cilindro, de
modo a facilitar a identificação dos componentes e sua manutenção;
8.4. A entrega do produto deverá ser na sede do CIMCATARINA, em Florianópolis/SC;
8.5. O prazo para entrega será de 150(cento e cinquenta) dias consecutivos, a contar a partir da realização do
pedido;
8.6 O pedido de cilindros deverá ser realizado junto com o pedido mínimo dos conjuntos completos. Ou seja, o
contratante deverá solicitar cilindros somente quando for realizado o pedido mínimo de 20 conjuntos completos,
para viabilizar a importação de todos itens de um único processo de importação.
9. GARANTIA
9.1. O fabricante deverá assegurar a garantia do produto de, no mínimo, 10 (dez) anos, a contar da data de
recebimento, contra defeitos da peça ou de fabricação;
9.2. Deverá ser apresentado certificado de garantia do fabricante do material no momento da entrega do
material;
9.3. No período de garantia, os serviços de assistência técnica deverão ser efetuados e o problema solucionado
num prazo máximo de 20 (dez) dias úteis, a contar da data da solicitação/notificação oficial;
9.4. Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, deverá justificar e comprovar por escrito
os motivos, ficando a prorrogação por mais 10 (dez) dias úteis (máximo), condicionada à aceitação do

Contratante.
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FOLHA DE DADOS
(CIMCATARINA)
PRODUTO CIM10830
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: Item 7 - ROUPA DE PROTEÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL (CASACO E CALÇA)
1. ESPECIFICAÇÕES
1.1 Características Gerais
1.1.1
Conjunto composto de casaco e calça, com camada externa na cor preta, constituída em tecido
com trama tipo “rip stop” ou tecido com outras tecnologias consideradas avançadas, com garantia de igual ou
maior conforto e resistência à abrasão e ao corte, sendo que não será aceito tecido plano convencional;
1.1.2
A referência da composição do tecido externo com material inerentemente resistente à chama
deve estar compreendido entre: 35% a 42% de Polibenzimidazol; 54% a 62% de Para-aramida ou Technora; e
1,4% a 3 % de fibra bi componente anti estática. A fibra bi componente deve ser composta por matriz de
polímero e uma camada condutora, essa camada deverá conter carbono densamente incorporado, com
aplicação de camada de fluorcarbono, repelente a água e óleo;
1.1.3
O conjunto de proteção deve ser confeccionado de acordo com os itens 6.2, 6.3, 6.10, 6.11 e 6.12
da EN 469/2005+A1 2006 devendo estar CERTIFICADO e classificado dentro dos parâmetros de nível 2 para
todos os itens na referida Norma, assim como certificado para as propriedades eletrostáticas conforme norma EN
1149-5;
1.1.4
O índice de transmissão do calor, Heat Transmission Index (HTI) deve ser igual ou maior que o
desempenho 2 do quadro 1 do item 6.2 da EN 469:2006, tanto para o HTI (≥ 13 s), quanto para o
nível de
24
HTI -HTI
24
12 (≥ 4 s) e o índice de transferência de calor por radiação, Radiation Heat Transmission Index (RHTI)
igual ou maior que o nível de desempenho 2 do quadro 2 do item 6.3 da EN 469:2006, tanto para o
deve ser
RHTI (≥ 18 s), quanto para o RHTI -RHTI (≥ 4 s);
24

24

12

.

1.1.5

O conjunto deve deverá possuir índice de resistência à penetração de água, deverá ser maior ou
igual a 20 kPa (nível 2) conforme item 6.11 da EN 469 enquanto o índice de resistência ao vapor de água (RVA)
igual ou inferior a 30 m²Pa/W (nível 2), previsto no item 6.12 da mesma norma;
1.1.6
A camada destinada à proteção térmica deverá ser constituída de tecido com fibra não reciclada;
1.1.7
A camada que atua como barreira de vapor (umidade) deverá ter uma membrana bi componente,
com revestimento contínuo oleofóbico e hidrofóbico. As camadas constituintes desse tecido deverão ser
antichama e com resistência química (ácidos, derivados de petróleo, clorados) e resistência biológica a
patógenos sanguíneos;
1.1.8
A gramatura do tecido externo deverá ser igual ou inferior a 205 g/m², com tolerância de 2% para
mais. O apanhado dos tecidos constituintes do conjunto (somando camadas), deverá possuir peso inferior a 560
g/m², com tolerância de variação de 2% para mais;
1.1.9
Quanto a visibilidade deve obedecer o índice mínimo de visibilidade da EN 471: O conjunto deve
ser dotado de faixas refletivas que devem ser amarelas, prateadas, amarelas, intercaladas, e possuir no mínimo
50 mm de largura. As faixas devem ser costuradas com fios 100% meta aramida. Nas costas, deverá ser
impresso em faixa refletiva prata com, no mínimo, 480 Cd/(lx.m²), estampada a quente a identificação do Corpo
de Bombeiros Militar de Santa Catarina, sob orientação da contratante (Portaria 435, de 12 de dezembro de
2017, do comando geral do CBMSC);
1.1.10
Quanto ao reforço exposto nos cotovelos e joelhos, deverá ser de silicone com espessura de no
mínimo 5mm ou de tecido 100% fibra aramida. Os reforços devem ser de tamanho suficiente para estarem em
contato com o solo quando o bombeiro estiver ajoelhado ou engatinhando em quatro apoios. Deverá permitir a
ergonomia em qualquer circunstância, não limitando os movimentos de membros inferiores e superiores;
1.1.11
Qualquer parte metálica existente deverá ser naturalmente resistente à corrosão ou receber
tratamento anti corrosivo;
1.1.12
Todas as peças devem estar etiquetadas de acordo com a EN 469:2006, bem como cada peça
deverá vir acompanhada com a sua respectiva bula.
1.2 Casaco

1.2.1

Gola maleável, permitindo a dobra por sobre os ombros, com dispositivo de aba com velcro que
garanta a total cobertura do pescoço do usuário;
1.2.2
Deverá ser fixado suporte para lanterna tipo “cotovelo”, no lado direito, na altura do peito,
construído no mesmo material da camada externa. Além do suporte, deverá existir mecanismo tipo velcro que
garanta a fixação e estabilidade do corpo da lanterna durante o uso, mantendo o foco de luz apontado para

frente; No lado esquerdo do peito, na mesma altura do bolso da lanterna, deverá dispor de bolso para HT modelo
Motorola EP450, com aba de fechamento que garanta a fixação do HT;
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1.2.3

Também na parte frontal, porção inferior, possuirá dois bolsos com aba de fechamento tipo velcro
com tamanho suficiente para acomodação de uma luva de combate a incêndio em cada, preferencialmente
embutidos. Quando os bolsos não forem embutidos, deverão ser construídos de forma que o sanfonado não
sofra projeção de mais de 3 cm. Deverá possuir também, bolso na parte frontal interna do casaco, capaz de
acomodar um rádio HT modelo Motorola EP450;
1.2.4
Ainda na parte frontal, o fechamento deverá se dar por dois dispositivos (aba de tempestade com
largura aproximada de 80 mm com sistema de velcro e Zíper). O zíper deverá ser com terminal inferior
destacável, com ou sem sistema anti pânico na parte superior;
1.2.5
No barramento, centralizado na parte posterior, deverá possuir zíper com tamanho mínimo de 500
mm de comprimento, o qual deve estar coberto com o mesmo tecido da roupa, com cursor sem prolongamento,
a fim de remover e inspecionar totalmente a estrutura interna da construção do casaco;
1.2.6Na junção da manga com o corpo do casaco, deverá possuir uma nesga de no mínimo 60mm base
mediana inferior a manga, que gera aumento de diâmetro na manga e melhoria de movimentos nos braços. O
comprimento desta nesga nas axilas é de no mínimo 150 mm parte frontal e 130 mm parte costal;
1.2.7
Na região do cotovelo ou ombro, possuir cerzidos, para deixar a manga mais anatômica e para
que o usuário tenha condições mínimas de exercer força ao movimentar o braço. Deverá possuir reforço na
região do cotovelo em fibra 100% aramida com revestimento impermeável ou silicone, formando um conjunto
ergonômico, sem que, ao dobrar o braço, a jaqueta atrapalhe ou limite os movimentos;
1.2.8
O punho deverá ter bolsa para contenção de líquidos, com forração da mesma camada da barreira
de vapor recoberto por fibra tipo tela com fole interno, podendo ser admitido também tecido similar que seja
impermeável e respirável – tecido anti wicking, medindo aproximadamente 110 mm pelo interior para inibir à
penetração de líquidos, chamas ou calor. A malha do punho deverá ser estendida por aproximadamente 170 mm
para cobrir a parte dorsal da mão, com um anel na malha para que possa transpassar o polegar;
1.2.9 Na região posterior superior das costas, sobre os ombros, deverá possuir sistema que impeça a
aproximação das camadas de proteção quando da utilização de equipamento autônomo de proteção respiratória
(EPR) por meio de espuma, de silicone ou de outro material sintético, exceto feltro. Este material deve ser
maleável e resistente a alta temperatura, fixadas espaçadamente constituindo assim almofadas de
amortecimento, antichama, não absorvente de líquidos, medindo aproximadamente 15 mm de largura x 4,50 mm
de espessura paralelas, com distância entre elas de 10 mm, para melhor ventilação e conforto, revestidas com
fibra aramida e fixada entre as camadas, através de costuras em viés de junção em toda a volta;
1.2.10
No braço lado direito deve ser bordado a bandeira do Estado de Santa Catarina (Todas as
costuras deverão ser feitas com linha 100% meta aramida, antichamas).

1.3 Calça:
1.3.1 Deverá possuir suspensório removível em elastano de média tenacidade, com no máximo 20% de
expansão, com 50mm de largura. Nos pontos de contato do suspensório com as clavículas e toda a extensão
dos músculos do trapézio, deverá existir revestimento em meta aramida acolchoado antichamas. O ajuste de
altura formado por fivela de ajuste e sistema de travamento. Se houver dispositivos metálicos deverão ter
tratamento anticorrosivo. Na parte central traseira do suspensório, deverá existir um painel na forma de trapézio,
no mesmo material da camada externa do conjunto e na parte frontal, com aproximadamente 200 mm de altura,
deverá existir regulador de ajuste rápido para facilitar o uso pelo usuário. Este regulador deverá garantir a
manutenção do ajuste mesmo com o bombeiro em movimento, não permitindo que o suspensório solte de
maneira acidental;
1.3.2
Na cintura pélvica na região posterior (lombar) deverá possuir aparato elevado, protegendo a
região renal e compreendendo as cristas ilíacas e acima destas de modo a propiciar a saída alta da ligação do
suspensório a calça de proteção e impedir o desconforto quando do uso de Equipamento Autônomo de Proteção
Respiratória - EPR, bem como deve ter revestimento de espuma antichama de silicone de no mínimo 5 mm de
espessura na região sacrolombar para apoiar e amortecer o EPR. Este aparato deverá ser dividido em seções
para não prejudicar a mobilidade;
1.3.3
Deverá possuir dois bolsos, lateralmente à coxa, sanfonados, um de cada lado, fixados entre a
articulação do quadril e do joelho, tendo sua base localizada no terço inferior acima da articulação do joelho;
1.3.4
Deverá possuir na região dos joelhos, proteção confeccionada em espuma, ou em silicone, ou em
outro material sintético, exceto feltro, maleável e resistente a alta temperatura com no mínimo 5 mm de
espessura, fixado entre as camadas de modo que garanta o conforto do usuário quando de joelhos no chão.
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1.3.5

Na região posterior deve possuir corte na região no calcanhar de modo a impedir o esmagamento
da extremidade da calça pelo calçado utilizado pelo bombeiro, ou seja, deve ser mais curta que o comprimento
da parte frontal da calça a partir do plano sagital que divide a porção anterior e posterior do corpo. A região do
joelho deve possuir folga que permita o perfeito ajuste ergonômico, mesmo com o bombeiro totalmente
agachado.
1.4 Do Layout:
O layout da distribuição das faixas refletivas pode seguir o padrão criado pela proponente, para evitar problema
na questão da certificação desde que comprove o atendimento dos dispositivos da norma EN 471. A inscrição na
parte posterior deve obedecer ao que prevê a Portaria 435, de 12 de dezembro de 2017, do comando geral do
CBMSC.

1.5 Dos tamanhos dos conjuntos de proteção e prazo de entrega:
1.5.1
A proponente vencedora deve entregar juntamente com a primeira amostra a grade de tamanhos
(para manequins masculinos e femininos) que utiliza e medidas equivalentes conforme exemplo nos quadros:
Ex. de tabela de tamanhos para casaco masculino:
Tamanho:

Pequeno

Pequeno

Médio

Grande

Extra Grande

Extra

XP

P

M

G

XG

Grande XXG

Estatura

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

Medição de peito

86-94

94-102

102-110

110-118

118-129

129-141

116

124

132

140

148

156

80

82

84

86

88

90

80

80

80

80

80

80

Medidas prontas:
Perímetro do casaco, medido na
altura do peito
Comprimento da manga a partir
da gola, incluíndo 3 cm
alongamento
Comprimento total, medido nas
costas incluíndo 3 cm de
alongamento
Ex. de tabela de tamanhos para calça masculina:
Sede do CIMCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800

1º Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA
Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-000

www.cimcatarina.sc.gov.br E-mail:cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br
CNPJ: 12.075.748/0001-32 Fone: (48) 3380-1620
O Coletivo Inovando a Gestão Pública

Tamanho:

Pequeno

Pequeno

Médio

Grande

Extra

Extra

XP

P

M

G

Grande XG

Grande
XXG

Estatura

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

Quadril

78-86

86-94

94-102

102-111

111-123

123-135

Cintura das calças medida plana

94

102

110

118

126

134

Assento

106

114

122

130

138

146

Comprimento dos lados, medido com

101

102

103

104

105

106

Comprimento do passo

72

72

72

72

72

72

Abertura da bainha

50

52

54

56

58

60

Pequeno

Pequeno

Médio

Grande

Extra

Extra

XP

P

M

G

Grande XG

Grande

Medidas prontas:

cintura

Ex. de tabela de tamanhos para casaco feminino:
Tamanho:

XXG
Estatura

156-164

156-164

156-164

156-164

156-164

156-164

Medição de peito

82-90

90-98

98-110

110-122

122 – 134

134-146

110

118

126

138

150

162

Comprimento de manga a partir da gola

70

72,5

74

76

77,5

79,5

Comprimento total

72

72

72

72

72

72

Pequeno

Pequeno

Médio

Grande

Extra

Extra

XP

P

M

G

Grande XG

Grande

Medidas prontas:
Perímetro do casaco, medido 5 cm sob
a abertura da manga

Ex. de tabela de tamanhos para calça feminina:
Tamanho:

XXG
Estatura

156-164

156-164

156-164

156-164

156-164

156-164

Quadril

66-74

74-82

82-94

94-106

106-118

118-130
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Medidas prontas:
Cós

85

93

101

113

125

137

Quadril

107

115

123

133

143

152,5

Comprimento lateral

94

95

96

97

98

99

Comprimento do passo

72

72

72

72

72

72

Abertura da bainha

48,5

50,5

52,5

54,5

56,5

57

Obs. 1: De posse da tabela cada responsável pelo pedido deverá planilhar os pedidos com os tamanhos
equivalentes por peça, de acordo com sua necessidade (levando em consideração o biotipo individual do
usuário);
Obs. 2: As grades acima apresentadas são apenas uma referência, cabendo à proponente apresentar a sua
grade com as informações da primeira coluna das tabelas (estatura, cós, quadril, etc), com no mínimo 6
tamanhos. Ou seja, os números apresentados nas grades acima não são absolutos e limitadores, o que se
pretende é que a proponente apresente sua grade, com valores de referência, para que sejam comprados itens
com tamanhos sob medida;
1.5.2O prazo de entrega dos conjuntos, fica estabelecido para até 150 dias corridos a contar da data dos
pedidos (empresa nacional) ou da emissão da carta de crédito (para empresas internacionais), sendo que os
pedidos somente poderão ser realizados após a licitante declarar a proponente apta para o fornecimento;
1.5.3
Os produtos deverão ser entregues na sede do consórcio CIMCATARINA, em Florianópolis/SC.
1.5.3 Para fins de viabilizar a questão logística da proponente, fica estabelecido o número mínimo de 70
(setenta) conjuntos em cada pedido.
1.6 Amostra do conjunto, Certificação e demais documentações:
1.6.1
A proponente vencedora deverá apresentar uma amostra para análise pela equipe técnica formada
pela Coordenadoria de Combate a Incêndio Estrutural do CBMSC, para certificar se a amostra está em
conformidade ao descrito neste edital;
1.6.2
A amostra deverá ser remetida para sede do CIMCATARINA;
1.6.3
Cabe à Comissão da coordenadoria avaliar o conjunto com o requisito descritivo da roupa,
exigidas neste edital, para conferência das características construtivas;
1.6.4
Para solucionar possíveis dúvidas, a Comissão poderá solicitar laudos específicos que comprovem
os parâmetros de desempenho exigidos no descritivo deste edital;
1.6.5
Após a avaliação será lavrado uma Ata de Análise da Amostra;
1.6.6
A amostra deverá permanecer com a Comissão até o momento da entrega do primeiro lote;
1.6.7
A apresentação da certificação dos conjuntos é requisito obrigatório, devendo ser entregue
juntamente com os demais documentos de habilitação das proponentes. Estas certificações devem ser emitidas
por laboratórios acreditados, acompanhados do relatório dos índices de desempenho que comprovem a
classificação exigida (nível 2). A validade das certificações deve estar dentro do limite dos 05 anos da data de
promulgação;
1.6.8 O(s) Certificado(s) e laudos, somente serão aceitos como válido quando o organismo certificador for
acreditado por um organismo signatário de acordo multilateral de reconhecimento (Multilateral Recognition
Arrangement – MLA) estabelecido por uma das seguintes cooperações: International Accreditation Forum, Inc. –
IAF; Europeanco-operation for Accreditation - EA; International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC.
Interamericam Accreditation Cooperation –IAAC;
1.6.9
A certificação C.A. não é exigência para este item e não substituem as certificações exigidas;
1.6.10
A proponente deverá oferecer garantia de no mínimo 12(doze) meses a partir da data de entrega
aos adquirentes. Todas as despesas ligadas à garantia, incluindo transporte dos produtos, serão por conta da
contratada.
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TRADING SESSIONS OF NOTICE IN ELECTRONIC shape No. 0026/2019

"INTERNATIONAL SCOPE"
ADMINISTRATIVE PROCEDURE BIDDING "PAL" No. 0034/2019
REGISTRATION RATES

O Intermunicipal Consortium Santa Catarina - CIMCATARINA, Public multipurpose consortium, established as a Public Association, with
legal personality under public law and interfederativa autarkic nature, CNPJ under No. 12,075,748 / 0001-32 and with headquarters at Rua
General Liberato Bittencourt, No. 1885, 13th floor, room 1305, business center Empress Neighborhood Corner, CEP: 88070-800, in the city
of Florianópolis, Santa Catarina State, herein represented by its Executive Director, Mr. Eloi Rönnau, in exercise of his powers, informs
interested
parties that hold BIDDING, in the form TRADING SESSIONS IN ELECTRONIC FORM, INTERNATIONAL SCOPE, targeting the REGISTRATION
RATES for potential future contract, with installments supply object below for ORGAN PARTICIPANT this bid, subject to notice of the conditions
governing this trading session and those set out in the clauses that follow, the provisions of Resolution no. 11 of March 1, 2017, Resolution no.
14 of July 7, 2014, Federal Law n. 10,520 / 02 and by Federal Law n. 8,666 / 93 as amended, in cases omitted.

TYPE: Lowest price by LOT
RECEIPT OF PROPOSALS: 08:00 the day 07/08/2019 until 09:00 pm on 09/10/2019.
OPENING AND JUDGMENT OF THE PROPOSALS: from 9:01 to 09:30 pm on 09/10/2019.
START OF PRICING DISPUTE SESSION: at 09:31 pm on 09/10/2019.
TIME REFERENCE: Brasília (DF) Time
ELECTRONIC PLATFORM: www.portaldecompraspublicas.com.br "Access Identified"
Formalizing consultation / referral:
LOCAL: Headquarters CIMCATARINA

ADDRESS: Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13th Floor, Room 1305, Bairro Canto, Florianopolis / Santa Catarina CEP 88070-800
Crier (a): Nadia De Lorenzi
Email: licitacoes@cimcatarina.sc.gov.br or nadia@cimcatarina.sc.gov.br
Telephone: ( 48) 3380-1620

1 - OBJECT

1.1

- This trading has as its object the PRICES REGISTRATION for potential future employment with expander cylinder installments

supply to serve rescue battery-powered cutting tool to serve rescue powered by battery, separator tool for vehicle rescue battery powered,
SCBA set of compressed breathing air with full facepiece and air cylinder with protective cap and protective clothing to combat the
structural fire for use of Military Firefighters of the State of Santa Catarina, installed in the entities of the consortium Federation Consortium
inter Santa Catarina - CIMCATARINA in Participant Body condition and Manager of this bid in accordance with the estimated quantitative
in Annex V, during the period of validity of Prices Registration Minutes:

LOT 01
ITEM UNIT

DESCRIPTION

1

EXPANDER UNIT DRUM FOR RESCUE VEHICLE POWERED BY BATTERY.
SPECIFICATIONS MINIMUM AS CIM10824 DATASHEET.

2

UNIT CUTTING TOOL FOR RESCUE VEHICLE BATTERY FOR FED.
SPECIFICATIONS MINIMUM AS CIM10825 DATASHEET.

UNIT TOOL SEPARADADORA FOR RESCUE VEHICLE BATTERY FOR FED.
SPECIFICATIONS MINIMUM AS CIM10826 DATASHEET.
The data sheet with the full text description of each item are appended in Annex XI of this Notice.
3

LOT 02

ITEM UNIT

DESCRIPTION

STAND-ALONE MASK SET COMPRESSED AIR BREATHING WITH FACEPIECE COMPLETE AND AIR CYLINDER WITH
PROTECTIVE COVER. SPECIFICATIONS MINIMUM AS CIM10827 DATA SHEETS.

4

UNITY

5

UNIT FACEPI ECE FULL. The minimum specifications AS DATA SHEETS
CIM10828.
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AIR CYLINDER UNIT WITH PROTECTIVE COVER. The minimum specifications AS SHEETS
CIM10829 OF DATA.
The data sheet with the full text description of each item are appended in Annex XI of this Notice.
6

LOT 03
ITEM UNIT

DESCRIPTION

PROTECTIVE CLOTHING UNIT FOR STRUCTURAL FIRE FIGHTING (JACKET AND PANTS).
SPECIFICATIONS MINIMUM AS CIM10830 DATA SHEETS.
The data sheet with the full text description of each item are appended in Annex XI of this Notice.
7

1.2

- The expiry date of the Price Registration Act will be 1 November 2019 to 31

October 2020.

1.3

- The validity of the Price Registration Act may be extended, in accordance with Law.

1.3.1 - The expiry date of the Price Registration Act shall not exceed twelve (12)
months, including any extensions, as section III of § 3 of art. 15 of the Federal Law n. 8,666 / 93.

1.4

- The duration for the implementation of the contracts resulting from the Prices Registration Minutes observe the provisions of art. 57 of the Federal

Law n. 8,666 / 93.

1.5

- CIMCATARINA is Participant Authority and Manager responsible for conducting the set of procedures for registration of prices

and price management record minutes of this bid.

1.6

- The Santa Catarina Military Fire Department will hold the request application for exemption from VAT, goods offered, with the

Ministry of Finance of Santa Catarina, so should the proponent report in its proposal, and the total price product, the value of the ICMS tax
/ SC levied on the product. The winner of the event, must also provide the documents needed for that purpose and shall take the
necessary measures for the discount to be practiced.

1.7

- All companies should quote their prices with all taxes included, including VAT. However, if the company established in the state of

Santa Catarina, will be the winner must meet the terms of the ICMS Agreement 26/03 - CONFAZ and ICMS Agreement 38/06 - CONFAZ,
regulated by State Decree No. 2870 of 27 August 2001 granting the ICMS exemption on the object of the tender goods, therefore, when
issuing the invoice must excel in their history this exemption and exclude the amount to be paid by the contractor's share of cash related to
the exemption.

2- BODY MEMBER
2.1 - interfederativa entity called Intermunicipal Consortium Santa Catarina - CIMCATARINA is the Participant organ of this bidding process.

3

- SAMPLE / DELIVERY / EXECUTION

3.1

- will be required SAMPLE the items of this announcement, so that the public administration can, before commissioning the object,

make sure that the items proposed by the bidders conform in fact the requirements established in the announcement.

3.2

- The applicant provisionally ranked first, must submit a sample of the items through Prospectus / Technical Original manufacturer

or Physics with Technical, with information allowing the perfect identification and / or qualification of the quoted object (must necessarily
contain
image and specifications of quoted object) and is required for Lot 03 physical sample, in accordance with Annex XI - Item Data Sheets, within Five
(05) votes days after the end of the race of the bids to be sent to CIMCATARINA Headquarters at: Rua General Liberato Bittencourt,
1885, 13th Floor, Room
1305, Bairro Canto, Florianopolis / Santa Catarina - CEP 88070-800, or by e-mail: licitacoes@cimcatarina.sc.gov.br

3.2.1 - The sample should be labeled with the corresponding number of each item of Lots 01, 02 and
03 of this announcement with the make and model of the proposed object.

3.2.2 - The sample will be analyzed and if it meets the characteristics specified in the notice will be issued
Acceptability report.
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3.2.3 - In the absence of the sample presentation in good time, and not being this
approved, the bidder provisionally ranked first will be disqualified from the event, then being asked and examined samples of subsequent
bidders strictly observed the sort order.

3.3

- The contract arising from the prices Registration System - SRP will take place within the validity period of the price record of minutes.

3.3.1 - The employment of Lot 01, Lot 02, and Lot 03 with installment delivery for each item will
be performed as needed by the Participant Authority.
3.3.2 - Hiring with registered suppliers will be formalized by the Participant for
Organ through spending commitment note issuance and purchase of supplies permit.
3.3.3 - The hired items shall be delivered no later than 150 (hundred and fifty) consecutive days from the date of receipt of
supply authorization, which will be sent electronically.

3.3.4 - The Supplier shall deliver the items of authorization at the location indicated by the
Board Participant, with its Electronic Invoice and send the XML file to the e-mail indicated in the supply
permits.

3.4

- All expenses related to deliveries in Participant Authority, be borne by the Supplier.

3.4.1 - You will be under full responsibility of the winning bidders, perform proper transportation
and It keeps in perfect storage conditions all deliverables, ensuring their overall efficiency and quality.

4

- RESERVE OF REGISTRATION / CONSUMPTION ESTIMATE

4.1

- The Supplier Reserve Registration will be formed by all bidders classified according to the order of the latest proposal

during the competitive phase, except those classified in the first place with which prices record the minutes are recorded.

4.2

- The estimated quantity for consumption are formed by the lawsuit filed by the Participant Authority. Those quantities are not

binding on any obligation of CIMCATARINA and not generate any right to Supplier.

5

- PRELIMINARY PROVISIONS

5.1

- trading, in the form electronics, in scope International It will be held in open session, through the Internet, by security

conditions - encryption and authentication - in all its stages through the Trading System in Electronic Form (bids) of the Public
Procurement Portal.

5.2

- Electronic Session and all other Acts of Administration will be conducted by the Intermunicipal Consortium Santa Catarina -

CIMCATARINA, through (a) your (water) Crier (a), by inserting and monitoring generated or transferred data to constant digital platform
website of the Public Procurement Portal. ( www.portaldecompraspublicas.com.br).

5.3

- Any documents provided herein which are presented in a foreign language, are public documents should be apostilados

(As Federal Decree 8.660 / 2016) or initialed and authenticated individuals by Brazilian diplomatic service in the country of origin,
and both are translated into the official language of Brazil by a sworn translator, pursuant to art. 18 of the Federal Decree n. 13
609 of 21 October 1943, art. 224 of the Civil Code, art. 192 of the Civil Procedure Code and according to the Federal Law n. 6015
(Public Records Act) art.
129, § 6 and art. 148. Exceptions are only the strictly technical expressions that do not have compatible translation in the
vernacular (catalogs, brochures, etc.). Only original documents or certified copies will be accepted, and that the non compliance
with the provisions of this section will result in disqualification of the company.

5.3.1 - In the case of a foreign company, whose documents can not be met by
specific legislation in force in the country of origin of the bidder or if they fail to equivalence
with
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Brazilian legislation, shall contain in the company's statement stating the impossibility of assistance for the same (model Annex VI), and the
documents submitted in a foreign language must be in accordance with item 5.3 above. The exception for furnishing equivalent document
does not contain the documentation relating to technical expertise and financial economic qualifications.

5.4

- This bid does not have reserved quota and is open to everyone who militating in the relevant branch to the object of this bid (

Brazilian and / or foreign companies) according to item 7 "Conditions for participation" of this instrument.

5.5

- All references to time in this Notice, the Invitation for Bids, proposals and during the Public Session observe, necessarily, the

time of Brasilia - DF and thus will be recorded in documentation related to the event.

6

- RECEIPT AND OPENING OF PROPOSALS AND DATE OF TRADING SESSIONS IN THE INTERNATIONAL FRAMEWORK

6.1

- The supplier must comply with the dates and times limits for the opening of the proposal, noting also the date and time for the

beginning of the dispute, in www.portaldecompraspublicas.com.br site.

6.2

- Proposals must be registered in the electronic system (www.portaldecompraspublicas.com.br) and can be sent, deleted and

replaced by the date and time set for receipt of the proposal.

6.3

- Monitoring the Electronic System is the responsibility of the Supplier for all phases of this Administrative Procedure.

7

- CONDITIONS FOR PARTICIPATION

7.1

- may participate in this Bidding any and all companies or firms, the relevant branch to the hiring of the object, BRAZILIAN AND /

OR FOREIGN operating in Brazil and also the foreigners who do not work in Brazil, provided they have legal representation in this
country, with express powers to receive service and respond administratively and judicially (art. 32, § 4 of Federal Law
n. 8.666 / 93) and meeting all the requirements, specifications and standards in this Notice, its Annexes and other specific regulations /
regulations exist in Brazil on the supply area.

7.2

- Companies based abroad must meet the requirements for documentation under the same conditions established for Brazilian

companies, as well as forecast item 5.3 hereof.

7.3

- may participate in this Electronic Auction companies who submit all the documentation it required for its registration with the

Public Procurement Portal.

7.4

- It is forbidden the participation of different consortia in company or group of companies, as we believe that the formation of

consortiums or groups would harm the competitive nature of the event, since it is a common object, provided by various companies (as
guidance in informative No 106/2012. - TCU, Judgment No 1165/2012-Plenary, CT 037 773 / 2011-9, rel Min Raimundo Carreiro,
16.5.2012)....

7.5

- You can not participate in the bidding the company is under bankruptcy, bankruptcy, creditors contest, dissolution, liquidation or

has been declared inidônea by the Public Administration or legally prevented, or Suspended Bidding participate.

7.5.1 - You can not even join a foreign company that does not work in the country, or who does not hold
legal representation in Brazil, with express powers to receive service and respond administratively and judicially, as prescribed in art. 32, § 4
of Federal Law n. 8,666 / 93.

7.6

- The bidder must have made adherence to the Public Procurement Portal, and their responsibility for prior conduct in this regard.

8

- REGULATION OPERATIONAL CERTAME

8.1

- The event will be conducted by (a) Town Crier (a), with the help of the support team, which will, in particular, the following duties:

a)
b)

monitor the work of the support team;
answer the questions asked by suppliers, relating to the event;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

open the price proposals;
analyzing the acceptability of proposals;
indicating the reasons proposed disqualify;
conduct the procedures for bids and the selection of the lowest price bid proposal;
verifying the applicant enabling ranked first;
declare the winner;
receive, examine and decide on the relevance of resources;
prepare the minutes of the meeting;

refer the case to the higher authority to approve.

REGISTRATION IN THE ELECTRONIC SYSTEM:

8.2

- For access to the electronic system, interested in participating in the Electronic Auction shall have identification key and

personal password, both transferable and only responsibility of the User, obtained from the Public Procurement Portal.

8.3

- Identification of key and password operators may be used in any electronic trading, unless canceled by request of the User or the

initiative of the Public Procurement Portal.

8.4

- It is the sole responsibility of the User the confidentiality of the password as well as its use in any transaction effected directly or

through his representative, not fitting the Portal of Public Procurement or CIMCATARINA responsibility for any damages resulting from
improper password use, yet which by third parties.

8.5

- The accreditation of the provider and its legal representative to the electronic system involves the legal responsibility for the

acts performed, the presumption of technical capability to carry out the transactions inherent in electronic trading, as well as the
acceptability as regards the rules of electronic notices that choose to participate.

PARTICIPATION

8.6

- Participation in Electronic Trading will give up by entering the personal password and nontransferable the accredited

representative and subsequent forwarding of price proposal, exclusively through the electronic system, observed date and time limits laid
down.

8.7

- It is up to the bidder to follow operations in the electronic system for public trading session being responsible for the burden

arising from the loss of business in the face of failure of any messages issued by the system or disconnection.

8.8

- Participation of the bidder in this tender implies acceptance of all the terms of this Notice, and will require the successful

contractor to deliver the product in conditions, locations and deadlines.
PROPOSAL IN THE ELECTRONIC SYSTEM

8.9

- The routing proposal for the electronics assumes the knowledge and compliance with the requirements of qualification and

performance of the contract set out in the Notice. Bidder will be responsible for all transactions that are made on their behalf in the
electronic system, taking as firm and real proposals, bids and acceptance of the rules of compliance with its obligations.

8:10 - In completing the electronic proposal must necessarily be informed in their own field specifications, brands / models, unit and total
price of all items offered.
8:11 - The object should be fully and strictly within the specifications contained in the items of the Notice.

8:12 - It is forbidden the Company ID in any field of the proposal, such as sounds, abbreviations (related companies), phones, etc.,
noncompliance with the same result in the prior disqualification of the Company.

8:13 - The bidder should submit a proposal for one or more Lots object of this announcement, exclusively through the electronic system until
the date and time indicated in the preamble of this Notice, when then automatically shut-sea phase of receipt of proposals.
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8.13.1 - The proposal to cover all items in each lot, not being allowed to leave to
quote any item within the same lot.
8:14 - The bidder shall declare in own field of the electronic system, which fully meets the qualification requirements and that its proposal
is in line with the requirements of the Notice.
8:15 - The bidder framed as micro or small business must declare, under penalty of decline their right to Small Business in own field
system, which meets the requirements of Art. 3 of the Federal Supplementary Law. 123/2006, to be entitled to the benefits provided under
that law.

8:16 - A false statement on compliance with qualification requirements, the compliance of the proposal or framework as micro or small
business subject the bidder to the penalties provided herein.

8:17 - Proposals will be available in the electronic system.
8:18 - Anything you can identify the bidder matter disqualification of the proposal, subject to the penalties provided in this Notice.

8:19 - Until the deadline for submission of the proposal, the bidder may withdraw or replace the proposal previously forwarded. After the
deadline, there can be no withdrawal of the proposal, except where acceptance of justification by CIMCATARINA.

8:20 - The validity of the proposed prices which may not be less than Ninety (90) days Counted from the opening of the virtual motions.

8.21 - The proposed price shall be inclusive of all direct and indirect costs necessary for the perfect execution of the object, BDI
composition, social charges and even the cost of materials and / or equipment, skilled labor or not, national or international freight, safe in
national or international general, auxiliary equipment, tools, charges of tax law, Social, labor and Social Security, the infortunistica work and
liability for any damages caused to third parties or expenses resulting from taxes, regulations and municipal ordinances, state and federal,
release the target (nationalization of the good), customs clearance, in short, everything needed to fully execute and complete the object of
this bid.

8.22 - The proposed prices should consign the exemptions and benefits of the applicable rules and exemptions resulting from the
Agreements should be planned under the CONFAZ, especially CONFAZ ICMS 26/03 and 38/06 CONFAZ ICMS, should the taxpayer
demonstrate deduction expressly, the proposals of this event and the tax documents.

8:23 - For the composition of the unit and total price of each item, participants will consider two (02) digits after the comma. In subsequent
delivery, aggregation of the recorded application (total invoice) will be two digits after the decimal point. If there was any digit more, no
matter the amount, it will be disregarded.
8:24 - The proposed presentation matters in commitment by the bidder with the implementation of their quality control methods and systematic
compliance certification of each item.

9

- OPENING OF PROPOSALS AND FORMULATION OF BIDS

9.1

- From the time set in the Notice and the website www.portaldecompraspublicas.com.br, will begin public trading session, in

electronic form, with the disclosure of the proposals received prices, passing the Town Crier (a) to assess the acceptability of the proposals.

9.2. The proposals will be verified and unclassified, justification, those which do not comply with the requirements herein.

9.2.1 - will be disqualified proposals made containing no items specification
brand. Itself being the bidder mark, must also appoint their mark on the electronic trading system in the Manufacturer field.

9.3 - Only bidders with proposals classified participate in the bidding phase.
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9.4 - All proposals will be considered classified throws in the dispute phase and sorted by value in decreasing order.

9.5 - Open the competitive stage, representatives of suppliers should be connected to the system to participate in the bidding session. Every
bid offered the participant shall be informed immediately of its receipt and its registration time and value, keeping confidential the identity of
all other bidders.

9.5.1 - The offered bids are expected in local currency (Real), should the conversion be
performed by converting commercial selling rate of the US Dollar or Euro, the current official exchange rate on the business day preceding
the date of opening of the event, available in the Information System of the Central Bank of Brazil - SISBACEN, being at the end of the
race, made the conversion to the currency of origin.
9.6 - During the public session, the communication between the Town Crier and bidders will occur exclusively through the
exchange of messages in own field of electronics, in Portuguese.
9.7 - Items may be available per group, for optimizing the work of the Town Crier and Support Team and the bid dispute may be
extended to other days if necessary.
9.8 - Intermediate bids may be offered, unable to cover the lowest price, provided it is lower than its last and offered different bid of any valid
bid for the item.
9.9 - it will not accept two or more bids of the same amount, whichever one it is received and registered first.

9:10 - It is up to the auctioneer (a) the authorization of the bid correction with wrong values entered or similar situation.

9:11 - In case of disconnect with the Crier (a), during the competitive phase of Trading in Electronic Form, the electronics can remain
accessible to bidders for the receipt of bids, returning the Crier (a) where possible, their performance at the event without loss of performed
actions.

9:12 - After disconnection persist for longer than ten minutes, the session of the Trading in Electronic Form will be suspended and will
resume only after express communication to operators representatives of the participants through electronic mail (e-mail) publishing date
and time of reopening of the session.
(LOCK random)
9:13 - The stage public bidding session will be terminated by notice of impending closing bid, issued by the electronic system, after which
elapse period of extra time. The extra time period will occur in a range that may be of one (01) according to the thirty (30) minutes,
randomly determined by the electronic system, after which the receipt of bids will be automatically terminated and can not under any
circumstances, companies submit new bids.

9:14 - Given the unpredictability of extra time, the participating companies should estimate your minimum bid value to be offered, thus
avoiding last minute calculations, which could result in a dispute frustrated by lack of time.

9:15 - Optionally, the Town Crier (a) may terminate the public session by forwarding imminent closure notice of bids and subsequent course
of thirty minutes after which the receipt of bids will be closed. In this case, before announcing the winner, the Town Crier (a) may refer, by
electronic counter system directly to the tenderer which has submitted the lowest bid price, to be gotten better price as well as decide on its
acceptance.

9:16 - The system will inform the lowest bid immediately after the closing of the bidding stage or, where appropriate, after negotiation and
decision by the auctioneer (a) on the acceptance of a lower bid.

9:17 - Subsequently, the winning company qualification documents shall be submitted in original or certified copies, no later than
three (03) business days from the date of the end of the virtual public meeting, along with the price proposal with the values
offered to CIMCATARINA Headquarters:
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CONSORTIUM INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA
STREET GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, No. 1885, 13th FLOOR, ROOM 1305, EXECUTIVE CENTER EMPRESS, NEIGHBORHOOD
CORNER, Florianópolis / SC (CEP 88070-800) Crier (a): Nadia De Lorenzi Phone: (48) 3380-1620

9:18 - The public session is suspended or remains in the group stage / qualification to the receipt of the original documentation within the
conditions set forth in item 9.17.
9:19 - Failure to comply with the submission of qualification documents within the above time limit, will result in the sanctions provided for
in section 18.7 of this Notice and may the Crier (a) to call the company that submitted the proposal and the subsequent bid.

9:20 - If the proposal or the lower bid is not acceptable, or if the neglect supplier to habilitatórias requirements, the Town Crier (a) consider
the proposal or subsequent bid by checking their compatibility and the participant's qualification, in order classification, and so on, until the
determination of a proposal or bid that meets the Notice. Also at this stage the Crier (a) may negotiate with the participant to be gotten
better price.

9:21 - If bids are not submitted, compliance between the bid with the lowest price and estimated value of the contract will be checked.

9:22 - noting meet the requirements set out in the Notice and in the absence of appeals, the object will be awarded to the offeror or lowerpriced bid that was enabled.
9:23 - When it is determined the tie, as provided in Articles 44 and 45 of the Federal Supplementary Law. 123/2006, the Town Crier (a)
apply the criteria for the tie in favor of ME / EPP, provided you have the supplier has declared this option in the Registration with the Public
Procurement Portal. After the jump, the auctioneer may also negotiate a better price if it does not reach the reference value set by the
government. Accepted the said reduction to the estimated value will be declared winner in Trading, otherwise value can be negotiated with
the following companies.

9:24 - For comparison purposes, all proposals will be converted to Real, as stated in item
10.2.

10

- PROPOSAL WRITING AND SUPPLY

10.1

- The winning company must send to the Town Crier (a), the Price Proposal writing, with the values offered in 01 (one)

copy, initialed on all pages and the last signed by the Company's Legal Representative cited in the documents cleared in concise language,
without amendments, deletions or lines, within the time specified in Section 9.17 of this Notice.

10.2

- Proposals must show prices in Real (R $), US Dollar (US $) or Euros (€), which must be written, must, in Arabic

numerals and letters containing unit and total value, with a maximum 02 (two) after the decimal point. Example: $ 0.00 or $ 0.00.
I - Occurring differences between the unit price and the total amount, the unit will prevail, with the respective correction of the total. If the
disagreement occurs between the figures and the long value, the value prevail in full. II - During the evaluation of bids, the value displayed in
foreign currency will be converted to Brazilian local currency (Real), the conversion of commercial selling rate of the US Dollar or Euro,
through the current official exchange ( PTAX sales charge) on the business day immediately prior to the exhibition opening date, available
at System Information of the Central Bank of Brazil - SISBACEN

(Www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp) as the art forecast. 42, § 2 of the Federal Law n.
8,666 / 93.

III - The national company may submit its proposal in foreign currency (US dollar or Euro) convertible to Real, in the case of imported
equipment.
ON PROPOSAL WRITING SHALL CONTAIN:
a) contain the applicant's name, address, ID (individual or social), the number of the CNPJ and State Registration, telephone number
and e-mail;
b) Its leaves must be dated, signed and initialed by his legal representative;
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c) The Commercial Proposal will cover all expenses related to the object of this bid, as well as their direct and indirect costs, taxes, fees,
tax, financial expenses and freight to the destination, and any other liens that may possibly fall on the supply the object of this bid, which
will be the only and exclusively the winning post, and in the case of imported item, equivalent to the "Terms of International Trade
(Incoterms)" broken down by the International Chamber of Commerce (ICC) in its Publication No. 715E , 2010, as DAP - DELIVERY aT
PLACE, translating literally, Delivered at Place (City). They will be added, as the winner of the obligation, the clearance and delivery costs
for that matches the DDP DELIVERED DUTY PAID, translating literally

d) The period of validity of the prices proposed which may not be less than Ninety (90) days counted from the opening of virtual motions;
e) containing broken down in the national currency prices of items limited to 02 (two) decimal places for the cents;
f) contain the broken validity of Act November 1, 2019 to October 31, 2020;
g) containing the broken term of the contract of twelve (12) twelve months may be extended;
h) contain broken the delivery up to 150 (one hundred and fifty) days in a row, the receipt of the Supply Authorization exclusively issued
by the Participant Agency;
i) Specification brand / full product model offered according to the proposal presented in Electronics with technical information to enable
their full evaluation, fully and strictly
as described in item 1.1, This Notice;
j) Unit value and the estimated total quantity;
k) Bank details, details of the legal representative, home electronic statement and signed declaration by digital certification, as ANNEX II;
l) Tenders shall be the sole responsibility of the Bidder, not you watching the right to request any modifications thereof, in error claim,
omission or any other grounds;
m) The omission of any expenditure necessary for the effective delivery of the object is interpreted as non existent and already included in
the proposed price, the bidder can not plead addition or claim ignorance after the submission of tenders;
n) No additional claim for payment or adjustment of prices will be considered.

10.3

- For incorporation and presentation of the commercial proposal should be considered the tax exemptions granted to

law enforcement agencies, for the purchase of materials and public safety equipment, such as:
I - Import Tax - II, under the Federal Law n. 8032/90 (art. 2, I, "a"), c / c Federal Law. 8402/92 (art. 1, IV) and the Federal Decree n.
6759/2009 (article 136, I "a.");
II - Excise Tax - IPI, under the Federal Law n. 8,058 / 1990; III - PIS and COFINS, import mode, in accordance with the Federal Law n.
10,865 / 2004 (article 9, I, "a".); IV - Additional Freight for the Renewal of the Merchant Marine - AFRMM and the Merchant Marine Fund FMM, under the Federal Law n. 10,893 / 2004 (. Art 14, V, "d") in transport case where the modal is navigation;

V - Other regulations applicable to the species.

10.4

- Foreign bidder should include, prominently (as Annex II) and for the sole purpose of evaluation of bids, the potential

encumbrance of the same taxes exclusively incurred by the bidders established in Brazil as the final operation of sale, in the form of
legislation in accordance with § 4, art. 42 of the Federal Law n. 8,666 / 93.

10.5

- should follow the Commercial Proposal also the following documents, subject to DISQUALIFICATION: I -

CERTIFICATES, REPORTS AND MANUAL set out in Annex XI (Data Sheet) of the Notice. II - CATALOG DESCRIPTION AND / OR
PROSPECTUS the auctioned product or certified copies thereof, containing the description or object information, which will prove that
actually the product / equipment offered there on the market and has the minimum technical specifications required in the Data Sheet,
Annex XI of this Notice, with clear and readable presentation.

a) In the case catalog with many models the proponent must identify the make / model that will be competing in the bidding.
b) When the catalog is omitted in the description of an item composition, it will be accepted Complementary Manufacturer's Declaration,
distributor, or representative of a foreign company, describing the missing specification in containing prospectus, including the statement of
the product's delivery commitment as now declared under penalty of disqualification of the proposal. Provided, however that the description
should be offered to the object and can not be a true copy of the contained in this announcement, unless the match in its entirety to the
required specifications.
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10.6

- will be exclusive and sole responsibility of the bidder to obtain, the relevant bodies, either abroad, in Brazil, information

on the incidence or not of taxes, taxes and fees of any kind due to the supply of the object of this bid, markets internal and / or external, not
admitting lack of tax assessment claim, or other related, and considering the encumbrance in their respective motions.

10.7

- For the purpose of evaluation of bids, no bids advantage not provided in this Notice and its attachments will be considered.

10.8

- The (A) Town Crier (a) may, in the interest of public administration, reveal excessive formalism in the proposals

submitted by the bidders, provided they do not undermine the fairness and the competitive nature of the bidding.

11

- Validity / WARRANTY

11.1

- The validity / guarantee of the products to be delivered shall not be less than that contained in the description of the item and the data

sheet.

12

- QUALIFICATION

12.1

- All qualification documents must be submitted within the period specified in item 9.17, containing the following statement:

CONSORTIUM INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA
CIMCATARINA SEAT
TRADING SESSIONS IN ELECTRONIC FORM, INTERNATIONAL SCOPE No.
0026/2019 ADMINISTRATIVE PROCEDURE BIDDING "PAL" No. 0034/2019 (NAME OF
BIDDER)

12.2

- To enable in this bid will be required to provide the following documents:

a) Articles of incorporation, bylaws or articles of agreement in place (according to the requirements of the New Civil Code), the
contractual amendment relating to the change of corporate name, in the event there is such change and the last change, duly
registered, in the case of commercial companies, and in the case of a corporation, accompanied by the election documents of its
administrators;
b) If you are represented by an attorney, it shall submit power of attorney or equivalent document notarized the Grantor copy of the
RG - General Register and CPF / MF - Person Registration Ministry of Finance of physics in order to confirm the authority of grantor;
c) Statement of Compliance Full of Qualification Requirements, as model ( APPENDIX III).
d) In the case of foreign company must meet the provisions of this Notice, especially:

c.1) any documents provided herein which are presented in language
abroad if public should be apostilados (As Federal Decree n. 8660/2016) or private initialed and authenticated by the Brazilian
diplomatic service in the country of origin, and both are translated into the official language of Brazil by a sworn translator,
pursuant to art. 18 of the Federal Decree n. 13 609 of 21 October 1943, art. 224 of the Civil Code, art. 192 of the Civil Procedure Code
and according to the Federal Law n. 6015 (Public Records Act) art.
129, § 6 and art. 148. Exceptions are only the strictly technical expressions that do not have compatible translation in the
vernacular (catalogs, brochures, etc.). Only original documents or certified copies will be accepted, and that the non compliance
with the provisions of this section will result in disqualification of the company.

c.2) in the case of a foreign company, whose documents can not be met by
specific legislation in force in the country of origin of the bidder or if they fail to equivalence with Brazilian law, should be included in the
company's statement stating the impossibility of assistance for the same (model Annex VI), and the documents submitted in a foreign
language must be in accordance with item 5.3 above. The exception for furnishing equivalent document does not contain the documentation
relating to technical expertise and financial economic qualifications.

c.3) authorization Decree, in the case of company or foreign company operating
in the country, and registration act or authorization to operate issued by the competent body when the activity so requires.

Obs .: If Microenterprise and Small Businesses - EPP problems in qualification, to record this caveat and proving condition.
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d) The condition of Micro and Small Businesses for differentiated treatment effect provided in Complementary Law n. 123/2006, shall
be demonstrated by the following documentation:
companies opting for Simple Tax System:
Proof option for Simple obtained through the website of the Internal Revenue Service,
http: www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm;
Declaration signed by the legal representative of the company or its attorney, to be no impediments provided for in § 4
of Article 3 of Complementary Law n. 123/06, as model ( ANNEX IV).

The documents listed in the previous sub-items, for the purpose of proving the condition of Micro or Small
Businesses may be replaced by the certificate issued by the Commercial Registry, under the Instruction of DNRC n.
103, published on 22/05/2007 DOM.

This certificate will be valid until the period of 120 (one hundred twenty) days after the end of the year it was issued
for cases in which the issue has been from 1 May 2013.

e) registration in the National Register of Legal Entities - CNPJ;
f) Joint Certificate Negative Charges on Federal Taxes and outstanding debt Union;
g) Proof of regularity to the State Treasury;
h) Proof of regularity with the Municipal Finance, domicile or headquarters of the bidder;
i) Regularity Test with the Guarantee Fund for Employees - FGTS (a Certificate of FGTS - CRF);
j) Evidence of non-defaulted debts before the Labor Court, by filing Clearance Certificate under Federal Law n. 12.440 / 2011;
k) Statement of Compliance with Article 7, paragraph XXXIII, of the Constitution of the Federative Republic of Brazil, can be used the
model in Annex VII of this Notice.
ECONOMIC FINANCIAL QUALIFICATION
l) Balance sheet and financial statements for the last fiscal year, as required and presented in accordance with the law, proving the
good financial condition, sealed its replacement by balance sheets or interim balance sheets.
m) Judicial Recovery Request Clearance Certificate or Concordat, issued (s) within sixty (60) days before the deadline for submission of
tenders, which must be issued by the Magistrate or the corresponding organ of the State or the Federal District, or of the District Forum,
where it is based the company.
m.1) for businesses based in the state of Santa Catarina, considering the system implementation
eproc the judiciary of Santa Catarina Power from 1 / 4/2019, the certificates of the models of "bankruptcy, concordat and Judicial
Recovery" should be requested both eproc system when the SAJ, the two certificates should be presented together, if otherwise not be
valid.

12.3

- The Micro and Small Businesses must also submit documents relating to tax compliance. However, given the

documentation, any limitation may be remedied within five (5) working days and may be extended for the same period the administration's
discretion, after drawing up the minutes, as a condition for signing the contract, according to the Law complementary n. 123/06 and
147/2014.

12.3.1 - Failure to regularize the documentation within the period specified above, will mean losing the right
the hiring, subject to the penalties provided for in art. 81 of the Federal Law n. 8,666 / 93, it is provided to the Participant and Agency
Manager summon the Reserve Register of Suppliers, the sort order for the signature of the Price Registration Act, or withdraw the bid.

12.4

- The documents must have expiration date and may be submitted in original, by duly certified copy process, or uncertified

copies from the originals are displayed for authentication by Crier / Support Team. There will be accepted copies of documents obtained
through facsimile apparatus (FAX). No unreadable documents copies will be accepted.

12.5

- In all the cases referred to in this Notice will not be accepted documents with expiry date and will not be

accepted under any circumstances, "protocol" of the necessary qualification document.
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12.5.1 - The documents submitted no expiration date will be considered valid
by 120 (one hundred twenty) days after shipment.
TECHNICAL QUALIFICATION

12.6

- In order to verify the technical skills to acquire the object of this announcement, the bidder must prove by submitting

certificate (s) Technical capacity, provided (s) by a legal entity of public or private law, in line with the specifications of this Notice. It
should be considered also in the light of legislation, the issue of quantities supplied compatible with the requested amount, is sufficient
for this event, the proof of a minimum supply of 30% (thirty percent) of the total amount requested, and allowed the sum certificates.

12.7

The certificate must contain at least the company name / contracting agency, the name of the responsible and

contact information (address, phone, etc.), for conference purposes.

13

- OBLIGATIONS OF WINNING

13.1

- It will be the winning bidder responsibility:

a) provide the object of this Notice, according to the required specifications;
b) provide the object of this bid, as, in places, the terms and prices stipulated in its proposal;
c) provide security for the requested period in each item as your requirement;
d) to be responsible for all expenses / costs arising out of deliveries as well as their possible changes during warranty;
e) send by email the XML file coming from the DANFE the issue to the electronic addresses of each
organ Participant;
f) launch the service for each authorization to supply, and the inclusion of the bill in the Control Execution System Shared
bid of CIMCATARINA (L-CIM), "on line", provided by CIMCATARINA;
g) maintaining conditions enabling classification and the required bid and verify the regular tax and labor by the Participant Authority
Manager and via the L-CIM system;
h) acknowledge receipt of supply permits, and any other notices sent by electronic means, within 24 (twenty four) hours. If the deadline of
this item falls on a weekend or holiday, it will be extended to the next business day;
i) Other obligations under this Notice, its annexes, Registration Act Pricing and Contract.

14

- THE JUDGING CRITERIA AND AWARD

14.1

- This tender will be awarded to the bidder to submit proposal LOWEST PRICE, TRIAL BY LOT, since it met the other

requirements of this Notice.

15

- NOTICE OF THE CHALLENGE

15.1

- decay of the right to challenge the terms of that than do Notice within two (2) working days before the date set for the

completion of the Auction until the day 09.05.2019 (Thursday) at 17: 30h, pointing clearly and objectively the faults and / or irregularities that
understands hooked it.
15.1.1 - will be admitted to the Impeachment Notice through electronic means, through the
ELECTRONIC PLATFORM: www.portaldecompraspublicas.com.br "Access Identified" or by

original part filed by physical means, with the CIMCATARINA headquarters (Rua General Liberato Bittencourt, no
1885, 13th floor, room 1305, business center Empress Neighborhood Canto, Florianopolis, SC., CEP 88070-800).

15.2

- It will be up to the Town Crier (a) decide, within 24 (twenty four) hours on the Appeals filed in regard to bidding

procedures, and the technical team regarding the evaluation of products, rules and other issues other than the responsibility of (a)
Town Crier (a).

15.3

- If founded and upheld the Impeachment of the Notice, his vices will be solved by reopening the initial deadline

set except when unquestionably the change does not affect the formulation of proposals.

16

- THE MINUTES OF PRICE AND THE SUPPLY CONTRACT REGISTRATION

16.1

- The obligations arising from the acquisition of the object contained in the Registration Prices to be signed between

the Intermunicipal Consortium Santa Catarina - CIMCATARINA and the Supplier will be formalized through
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Prices Registration Act and Supply Agreement, and the term Pricing registry should be valid for November 1, 2019 to October 31 2020.

16.2

- The supplier ranked 1st (first) place in the registered and duly qualified prices, will be called to sign the Prices

Registration Minutes (as estimated consumption) within Three (3) days after approval, the deadline may be extended once for an equal
period, when requested by the supplier and provided that there is good reason accepted by the Consortium of Directors, and the applicant
to remain in the same condition of license regarding the tax compliance.

16.2.1 - The other supplier of the call events to steady prices Registration minutes,
They will have the same conditions item 16.2, after notification.

16.3

- The prices record of the minutes and the contract must be signed by digital certification.

16.4

- The bidder who convened to sign the Prices Registration Minutes and / or the Agreement, fail to do so within the prescribed

period, it will be deleted and you may suffer the penalties imposed by law, after regular administrative proceedings.

16.5

- The supplier hypothesis first place have deregistered, do not sign, not accept or withdraw Prices Registration Minutes

and / or Agreement, the term and conditions established, may be called the Book of Registration of Suppliers, in order classification, and
may suffer the penalties imposed by law, after regular administrative proceedings.

16.6

- except for the top-ranked suppliers during the competitive phase, all other bidders will form the register of suppliers reserve.

16.6.1 - Reservation joined Suppliers will be included in the respective minutes of the meeting in the form
attachment, following the event standings after the order of the latest proposal during the competitive phase, excluding the percentage
referring to the margin of preference, when the object does not meet the requirements provided for art. 3 of the Federal Law n. 8,666 / 93;

16.6 - Subject to the criteria and conditions set out in this Notice and the registered price, the Participant Board may purchase more than
one provider registered, according to the classification order, provided that the public interest justifies it and that the first place you do not
have supply capacity compatible with the request.

16.7 - The existence of recorded prices does not oblige the Participant Authority, to sign the contracts to them may arise, providing up to
carry out specific bid for the intended acquisition, being assured the beneficiary of registration to supply preferably on equal terms.

16.8 - It is authorized to contract replacement by another skilled instrument at the discretion of Directors and regardless of its value, in case
of purchase with immediate and full delivery of the goods purchased, that result in no future obligations, including technical assistance,
pursuant to art. 62, § 4 of Federal Law n.
8,666 / 93.

16.9 - The period of validity of price registration record is 12 (twelve) months.
16:10 - The contract will be valid for twelve (12) months and may be extended up to the legal limit of Article 57 of Federal Law n. 8.666 / 93
and its amendments.

17

- ADJUSTMENT OF RATES

17.1
18

- The prices will not be adjusted during the term of the Act, except as provided in this notice and its annexes.

- RESOURCES AND ADMINISTRATIVE PENALTIES

18.1

- Declared (s) the (s) winner (s), any bidder may express immediately and with justification intend to use when you will be

granted a period of three (03) working days for the submission of the reasons of the resource, getting the other bidders, of course, enjoined
to present counterarguments in as many days that begin to run from the time the applicant's end, but shall immediately examine the
records.
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18.1.1 - It will be assumed that the reasons of resource are presented through means
Electronic through ELECTRONIC PLATFORM: www.portaldecompraspublicas.com.br "Access Identified" or through part to be filed with

the CIMCATARINA headquarters (Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13th Floor, Room 1305, Empress Executive Center
Neighborhood Corner, Florianópolis / SC, CEP:
88070-800).

18.2

- Not being recourses, the Town Crier (a) award the event to the object (s) company (s) declared (s) winner (s) in LOT

undergoing this result to the Executive Director of CIMCATARINA for approval.

18.3

- The (s) feature (s), perhaps brought (s), will not (will) suspensive effect and is (are) directed (s) to the Executive

Director of CIMCATARINA through the Crier, which may reconsider its decision in five (05) days or, for that period, forward it (s) to the
Executive Director of CIMCATARINA duly informed (s) for consideration and decision by the same date.

18.4

- Determined the appeals any resources, will be the result of the bid submitted to the Executive Director of CIMCATARINA

for the approval procedure with the appropriate award, the object of this bid to the (s) winner (s).

18.5

- The unjustified refusal of the contractor to sign the contract, accept or take any other equivalent within three (03)

days after the call, characterizes the total breach of the obligation assumed, subjecting the contractor to the legally established
penalties.

18.6

- According to the provisions of Article 77 of Federal Law. 8.666 / 93, the total or partial non-performance of the

contract entails its termination, being also the reason for the breakup setting, those set forth in art. 78, items I to XVIII.

18.6.1 - In the event of total or partial non-performance of the contract, the Participant may apply to the Board and Manager supplier for
the signings of this bid the following sanctions:
a) warning;
b) temporary suspension of participation in bidding and impediment to contract with the Intermunicipal Consortium Santa
Catarina - CIMCATARINA, as well as with any of the partners municipalities, for a period not exceeding two (02) years.
c) delay of more than five (5) days from delivery of the object is subject to a fine SUPPLIER 0.5% (five percent) per day of delay, calculated
on the total contract amount to be calculated from the six ° (sixth) day of delay until the effective fulfillment of the obligation limited to thirty
(30) days;
d) In the event of partial non-performance or any other irregularity of the object can be applied a fine of 10% (ten percent) calculated on
the value of the contract, or proportionate for each noncompliance;
e) 30 (thirty) days of the deadline established in the agreement, the Agreement shall be deemed terminated, canceled Registration Prices
and applied a fine of 15% (fifteen percent) of the total non-performance, calculated on the value of the contract;
f) Depending on the breach, to generate any damage to CIMCATARINA or any of the partners municipalities, Supplier may be required
the amount of damages as if, after administrative proceedings for recognition of responsibility.

18.7

- Pursuant to art. 7 of the Federal Law n. 10,520 / 02, to the tenderer who convened within the period of validity of its

proposal did not conclude the contract, fails to deliver or present false documentation, required for bidding, which ensejarem delay the
execution of the event, do not maintain the proposal, fail or fraudarem in contract, behave in a disreputable way, do misrepresentation or
commit tax fraud, ensuring the prior right of quotation and legal defense, will be barred from bidding and contracting with the
CIMCATARINA, as well as with any of the partners municipalities for a period of two (02) years, while the candidate the decisive reasons for
punishment or until rehabilitation is promoted before the very authority which imposed the fine,

19

- CHANGES OF THE MINUTES OF PRICES REGISTRATION

19.1

- The Price Registration Act may change, subject to the provisions of art. 65 of the Federal Law n. 8,666 / 93.
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19.1.1 - The price recorded may be revised as a result of any reduction of those charged
on the market or indeed to raise the cost of services or goods recorded, being the CIMCATARINA promote the necessary negotiations
with suppliers.
19.1.2 - When the price initially registered for supervening reason, become higher than the
price practiced in the market Participant Authority and Manager shall:
I - I call the supplier in order to negotiate for lower prices and its suitability to the market rate;
II - failed negotiation, the supplier will be released from the commitment made no application fee;
and III - call the other vendors seeking equal trading opportunity.
19.1.3 - When the market price become higher than the registered price and the
supplier, duly proven application, can not fulfill the commitment, the CIMCATARINA can:
I - release the supplier from the commitment, if the communication to take place before the application delivery, and no
application fee if confirmed the veracity of the reasons and presented vouchers; and
II - to call the other suppliers to ensure equal trading opportunity.
19.1.4 - If there is no success in the negotiations, the CIMCATARINA should proceed to revoke the Act of
Prices record, taken the necessary measures to obtain the most advantageous hiring.

20

- THE PRICES REGISTRATION CANCELLATION

20.1

- The SUPPLIER will be deregistered when:
I - breaches the conditions of the Price Registration Act;
II - do not remove the note and commitment or purchase supply authorization within established by management, without
acceptable justification;
III - not accept to reduce its price recorded in the event that it becomes higher than those prevailing in the market;
IV - have present the public interest;
V - is declared disreputable to bid or contract with the Intermunicipal Consortium Santa Catarina - CIMCATARINA or with any of
the consortium members Municipalities under Article 87, item III or
IV of the Federal Law n. 8,666 / 93;

VI - is prevented from bidding and contracting with the Intermunicipal Consortium Santa Catarina - CIMCATARINA or any of the
consortium members Municipalities under Article 7 of the Federal Law n. 10,520 / 02. VII - do not use information technology
resources provided by the Consortium in the operation and automation of the control procedures of the execution of the
contractual object.

20.2

- Cancellation of record prices, in the cases provided for, the right to contest and ample defense will be

formalized by order of the competent authority of CIMCATARINA.

20.3

- Cancellation of price registration may occur subsequent event, due to unforeseeable circumstances or force majeure,

detrimental to the fulfillment of the minutes, properly supported and justified:
I - for reasons of public interest; II - the
request of the supplier.

21

- the envelope

21.1

- Costs relating to the acquisition of this event object to run specific appropriation account of the Participant Authority

budgets for the year 2019 and beyond.
21.1.1 - Participant Authority when hiring / commitment specify the classification
budget.

22

- PAYMENT

22.1

- Payment for acquisitions of this bidding process, will be made by the Participant Agency in favor of the winning bidder

by bank deposit into your checking account, or directly to the legal representative.
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22.1.1 - Participant Authority will pay within 30 (thirty) days after the date of receipt
materials, object of this bid, together with the respective Electronic Invoice and XML file, subject to the provisions of this Notice.

22.2

- The CNPJ number - National Registry of Legal Entities - constant of invoices that must be provided in the qualification phase.

22.3

- No payment will be made to the winning bidder as pending settlement any financial obligation or technique that you are

imposed by virtue of penalty or default, without that manages the right to claim the price or monetary restatement adjustment.

22.4

- The payment will be made in accordance with the Implementing Rules and Financial Budget, Federal Law. 4320, 1964,

and as appropriate, the guidelines of the Monetary Policy and Foreign Trade, after presentation of invoices by taking into consideration the
compliance with the provisions by the caput and § 3 of art. 42 of the Federal Law n. 8.666 / 93, Federal Law n. 10,192 / 01 c / c Legislative
Decree no. 857/69, as follows:
22.4.1 - FOR THE PRICE PROPOSED EVENT IN BRAZILIAN CURRENCY ( Real), the payment will be made by credit current
account payee stated in the proposal, in Brazilian currency (real), within 30 (thirty) days from the settlement date (s) of note (s) Tax (ies)
billed (s). Payment (s) of note (s) Tax (es) is subject to the fulfillment of the receipt of criteria set in the notice.

22.4.2 - FOR THE CASE OF PROPOSED RATES IN FOREIGN CURRENCY ( American dollars or Euros), the payment will be
made through LETTER OF THE INTERNATIONAL CREDIT,
issued by financial institution in Brazil and guaranteed by first class bank indicated by the winner of the event, under the legislation in force,
the validity of which will correspond to the lapse of time until the final receipt and release for payment will be made by means of
communication to be made to the Bank emitter issued after the Final Receipt Term.

22.5

- Payment Letter of Credit made the Brazilian bidder will be made in Brazilian Reais (R $) by conversion at the exchange

rate for foreign currency by the value for commercial sale and available for System Center Bank Information Brazil - SISBACEN, Bulletin
lock, on the business day immediately preceding the date of payment (in compliance with art. 42, §§ 1 and 2 of the Federal Law n. 8.666 /
93).

22.6

-All expenses related to the issuance of payment order and / or letters of credit, or the hiring of letter of credit (opening,

warning, negotiation and other expenses arising), or related to the renewal of the Letter of Credit, including from increase the exchange
rate in case of delay due performance attributable to the Contractor, will be borne by.

22.7

- The Contractor shall have a maximum of ten (10) business days from the date of signing the contract, to finalize the

issuance of the Letter of Credit referred to item 22.4. and 22.5, and to make the deposit of of the license costs.

22.8
23

- The effective payment and settlement shall be deemed to consent to the guarantor bank effect payment to the beneficiary.

- OF CONDITIONS IN IMPORT CASE OR WELL IMPORTED

23.1

- Foreign Contractor in the case of equipment / imported material, will be responsible for import and customs

clearance process and should carry out the customs clearance operations and nationalization in accordance with Brazilian
regulations, as follows:
I. The importer will be: Intermunicipal Consortium Santa Catarina - CIMCATARINA with object for the body of Public Safety, Military
Fire Department of the State of Santa Catarina.
II. The attorney granted full answer as to acts performed in the import process, setting the hired as joint unreservedly to
administrative responsibility, civil and criminal.
III. The Contractor or his legal representative in Brazil will be responsible for all operations and information relating to customs clearance,
including on the appropriate classification in the Mercosur Common Nomenclature / Common External Tariff (NCM / TEC), with its
emphasis.
IV. Import conditions should follow the requirements set forth in the proposed price as described in Annex XI, Data Sheet, the Notice.
V. The contractor or his legal representative in Brazil should promote the actions necessary to meet the diligence and requirements set by
the Department of External Control - SECEX of the Ministry of
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Development, Industry and Foreign Trade - MDIC, or by consenting bodies of the import license, as well as promote the management to
the organs of foreign trade to optimize the import PROCESSING.
SAW. The contractor or legal guardian in Brazil will be responsible for all cargo handling in relation to the fulfillment of the object and should
set the questions of consolidation and modal.
VII. The transport must comply with Brazilian law, including as provided for by the Federal Decree n. 6759/2009.
VIII. The packed loads, consolidated or not, shall be according to their content list (Packing List).
IX. Documents submitted in a foreign language should conform to the provisions of item 5.3 hereof.
X. You must show established document indicating Company or resident representative in Brazil, with CNPJ or CPF name, address,
phone numbers, in order to be contact the Participant Authority and manager with the company.

23 - GENERAL PROVISIONS
23.1 - It is for the Authority and Participant Manager practice all acts of control and management of the Price Registration System.

23.2 - The existence of recorded prices does not oblige the CIMCATARINA to sign the contracts that may result from them, providing
up to carry out specific bid for the intended acquisition, being assured the beneficiary registry preference supply on equal terms.

23.3 - The winning company must declare the Participant Body ( ANNEX II) electronic home which will be used to manage price Registration
Act and receipt of supply authorizations, notices alert, notifications and administrative decisions.

23.4 - No indemnity is payable to the bidders for the preparation and / or submission of documentation relating to this Notice.

23.5 - The result of this bid will be available to interested parties, the Purchasing Department and the Public Procurement Consortium,
after its approval.
23.6 - details not mentioned regarding the provision of services, but that good light technique to presume your need, should not be omitted,
not being accepted justifications for failure to appear.
23.7 - The Executive CIMCATARINA Director may revoke the bid in the face of public interest reasons derived from supervening fact is
proven, relevant and sufficient to justify such conduct, should cancel it by illegality, ex officio or at the instigation of any person by act written
and reasoned.

23.8 - The Crier (a) and support team will provide the necessary clarifications and will resolve the doubts raised, from Monday to Friday,
from 08:00 to 11:30 hs. and 13:30 to 17:00 pm, by phone: (48) 3380-1620, or in person at CIMCATARINA headquarters, located at Rua
General Liberato Bittencourt, No. 1885, 13th floor, room 1305, business center Empress Neighborhood Corner , CEP: 88070-800, in the
city of Florianópolis, Santa Catarina State.

23.9 - It is not up to the Portal of Public Procurement or CIMCATARINA any liability for the obligations assumed by the supplier with the
bidder, especially with respect to the form and terms of delivery of goods or the provision of services and the financial settlement of
performed negotiations.
23:10 - The (a) Town Crier (a) and Support Team have been appointed by Resolution No. 69 of December 3, 2018.

23:11 - They are integral parts of this Notice the following EXHIBITS:

a)
b)

ANNEX I - Price Proposal Template;
ANNEX II - Bank data, the legal representative data, electronic home statement of the Company and signed declaration by
digital certification;

c)
d)
e)
f)

APPENDIX III - Declaration of full compliance with the qualification requirements;
ANNEX IV - Declaration of Microenterprise and Small Businesses;
ANNEX V - Estimated consumption participating agency;
Annex VI - Declaration of call impossibility;
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g)
h)
i)
j)
k)

Annex VII - Statement of Compliance with Article 7, paragraph XXXIII, of the Constitution of the Federative Republic of Brazil;

ANNEX VIII - Declaration of Acknowledgment of Notice and the fact detracts Absence.

Annex IX - Minutes of Prices Registration Act;
ANNEX X - Draft supply contract;
ANNEX XI - Data Sheet;

Florianópolis (SC), August 6, 2019.

Eloi Rönnau
Executive Director of CIMCATARINA

Headquarters CIMCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13th Floor, Room 1305, Bairro Canto Florianópolis / Santa Catarina CEP 88070-800

Rua Nereu Ramos, 761, 1st Floor, Room 01, Fraiburgo Center / State of Santa
1st Regional Development Center of CIMCATARINA

Catarina - CEP 89580-000

www.cimcatarina.sc.gov.br E-mail: cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br
Tax ID: 12075748 / 0001-32 Phone: (48) 3380-1620
The Collective Innovating Public Management

ADMINISTRATIVE PROCEDURE BIDDING "PAL" No. 0034/2019
TRADING SESSIONS IN ELECTRONIC FORM, No. 0026/2019

"INTERNATIONAL SCOPE"
REGISTRATION RATES
ANNEX I
PRICE PROPOSED MODEL
We present our proposal to acquire the object of this bidding Trading in Electronic Form, the international level, respecting all the stipulations set out in its Notice and its attachments.

1

- IDENTIFICATION OF THE
COMPETITOR: COMPANY NAME:

CNPJ and STATE REGISTRATION:
Rep and POSITION:
IDENTITY CARD and CPF: ADDRESS and
PHONE:

2

- PRICE

Shall be quoted, unit price and total:
LOT 01 Item 1 Item 2 Item 3 -

PROPOSAL TOTAL: R $......(In words)
PROPOSAL: R $.......(In words)
PROPOSAL: R $.......(In words)
PROPOSAL: R $.......(In words)

Lot 02 Item 4 Item 5 Item 6 -

PROPOSAL TOTAL: R $......(In words)
PROPOSAL: R $.......(In words)
PROPOSAL: R $.......(In words)
PROPOSAL: R $.......(In words)

LOT 03 Item 7 -

PROPOSAL TOTAL: R $......(In words)
PROPOSAL: R $.......(In words)

3

- GENERAL CONDITIONS

The applicant hereby acknowledges the terms of the bid announcement governing this bidding.
1st Regional Development Center of CIMCATARINA
Headquarters CIMCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13th Floor, Room 1305, Bairro Canto Florianópolis / Santa Catarina CEP 88070-800

Rua Nereu Ramos, 761, 1st Floor, Room 01, Fraiburgo Center / State of Santa
Catarina - CEP 89580-000

www.cimcatarina.sc.gov.br E-mail: cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br
Tax ID: 12075748 / 0001-32 Phone: (48) 3380-1620
The Collective Innovating Public Management

LOCAL AND DELIVERY
According to the matters specified in items 3.3.3 and 3.3.4.

COMMERCIAL bid validity
Of at least ninety (90) days from the date of the Public Auction
session.
MINUTES OF EXPIRY OF REGISTRATION RATES
November 2019 01-31 of October 2020.
TERM SUPPLY CONTRACT TERM
In
months and may be extended.

Note. 1: The Commercial Proposal will cover all expenses related to the object of this bid, as well as their direct and indirect costs, taxes, fees, tax, financial expenses and freight to the destination, and any
other liens that may possibly fall on the supply of the object of this bid, which will be the only position and only the winner, and in the case of imported item, equivalent to the "Terms of International Trade
(Incoterms)" broken down by the International Chamber of Commerce (ICC) in its Publication No. 715E of 2010 as DAP - DELIVERY aT PLACE, translating literally, Delivered at Place (City). They will be
added, as the winner of the obligation, the clearance and delivery costs for that matches the DDP DELIVERED DUTY PAID, translating literally

Note 2.: All companies must quote their prices with all taxes included, including VAT. However, if the company established in the State of Santa Catarina , Will be the winner must meet the terms of the ICMS
Agreement 26/03 - CONFAZ and ICMS Agreement 38/06 - CONFAZ, regulated by State Decree No. 2870 of August 27, 2001, granting the ICMS exemption for the product object of the tender, therefore,
when issuing the invoice must excel in their history this exemption and exclude the amount to be paid by the contractor's share of cash related to the exemption.

PLACE AND DATE

NAME AND COMPANY REPRESENTATIVE'S SIGNATURE

4

- OBJECT OF THE PROPOSAL:

LOT 01
ITEM

QTY.
TOTAL

UNITY

BRAND MODEL

DESCRIPTION

ESTIMATED

UNIT VALUE.
WITH ICMS
R$

A
M
O
U
N
T
WITH ICMS
R$

EXPANDER FOR REDEMPTION CYLINDER
1

12

UNITY

VEHICULAR

POWERED BY BATTERY. SPECIFICATIONS
MINIMUM,

UNIT VALUE.

AMOUNT

WITHOUT ICMS

WITHOUT ICMS

R$

R$

1st Regional Development Center of CIMCATARINA
Headquarters CIMCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13th Floor, Room 1305, Bairro Canto Florianópolis / Santa Catarina CEP 88070-800

Rua Nereu Ramos, 761, 1st Floor, Room 01, Fraiburgo Center / State of Santa
Catarina - CEP 89580-000

www.cimcatarina.sc.gov.br E-mail: cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br
Tax ID: 12075748 / 0001-32 Phone: (48) 3380-1620
The Collective Innovating Public Management

LOT 02

ITEM

QTY.
TOTAL

UNITY

D
E
S
C
R
I
P
T
I
O
N

ESTIMATED

BRAND MODEL

SET
IN
4

90

UNITY

MASK
AUTONOMO
US
BREATHING
COMPRESS
ED AIR,
WITH
FACEPIECE
COMPLETE
AND AIR
CYLINDER
WITH
PROTECTIV
E COVER.
SPECIFICAT
IONS
MINIMUM,

AS DATA
SHEETS.
(CIM10827)
PIECE

5

60

UNITY

FACIAL
COMPLET
E.

SPECIFIC
ATIONS

MINIMUM,

6

50

UNITY

AS DATA
SHEETS.
(CIM1082
8)
AIR
CYLINDER
WITH
PROTECTIV
E COVER.
PECIFICATIO
NS MINIMUM
AS DATA
SHEETS.
(CIM10829)

UNI
T
VAL
UE.
WITH
ICMS
R$

AMOUNT
WITH ICMS
R$

UNIT VALUE.
WITHOUT ICMS

R$

AMOUNT
WITHOUT
ICMS

R$

Total value of the Proposal WITH ICMS (Full): Total Value
of Proposal WITHOUT ICMS (Full): ICMS?
YEA (

) NOT (

)

Headquarters CIMCATARINA

1st Regional Development Center of CIMCATARINA

Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13th Floor, Room 1305, Bairro Canto Florianópolis / Santa Catarina -

Rua Nereu Ramos, 761, 1st Floor, Room 01, Fraiburgo Center / State of Santa

CEP 88070-800

Catarina - CEP 89580-000

www.cimcatarina.sc.gov.br E-mail: cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br
Tax ID: 12075748 / 0001-32 Phone: (48) 3380-1620
The Collective Innovating Public Management

LOT 03

QTY.
TOTAL

ITEM

UNITY

BRAND MODEL

DESCRIPTION

ESTIMATED

UNIT VALUE.
WITH ICMS
R$

A
M
O
U
N
T
WITH ICMS
R$

7

420

FIGHTING FOR PROTECTIVE CLOTHING
THE
FIRE
STRUCTURAL
(COAT
AN D
TROUSERS).
SPECIFICATIONS
MINIMUM AS DATA SHEETS.
(CIM10830)

UNITY

Total value of the Proposal WITH ICMS (Full): Total Value
of Proposal WITHOUT ICMS (Full): ICMS?
YEA (

) NOT (

)

Place and date

Signature of
representative
Company stamp

1st Regional Development Center of CIMCATARINA
Headquarters CIMCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13th Floor, Room 1305, Bairro Canto Florianópolis / Santa Catarina CEP 88070-800

Rua Nereu Ramos, 761, 1st Floor, Room 01, Fraiburgo Center / State of Santa
Catarina - CEP 89580-000

UNIT VALUE.

AMOUNT

WITHOUT ICMS

WITHOUT ICMS

R$

R$

www.cimcatarina.sc.gov.br E-mail: cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br
Tax ID: 12075748 / 0001-32 Phone: (48) 3380-1620
The Collective Innovating Public Management

5

- SHEETS PRICES FOR EQUIPMENT TO BE IMPORTED: (equipment, materials and

services to be purchased abroad)
Object Notice:
Proposal of the Currency (

Price
)

(A) Description Equipment:
(B) Amount:
(W) Price (DAP Deliver goods in Place) The seller fulfills his obligations and their responsibility ends when you place the goods to the buyer at a named place of
destination other than a terminal, ready to be unloaded from the carrier vehicle and not cleared for import. (CAMEX RESOLUTION No. 21 OF 07 APRIL 2011) (D) Unit
Costs of clearance import - DISCRIMINATE:
- Drive rates load terminal:
- storage rates:
- Harbor dues:
- import licenses:
- DTA:
- DENATRAN, DETRAN:
- Other: (E) Customs value: found from its FOB value ( Free on Board) plus freight values and international insurance. (F) Cost of Domestic Transportation, incidents
spending on the delivery of equipment at the final destination in Brazil, the delivery location indicated in Annex XI of this Notice, including the taxes: (G) Total price
inal
DDP ( F
Destination) ▬ G = B x (C + D + F) (H) Resulting cost of services, such as installation, testing, tools required for assembly and maintenance, supply of textbooks, hiring
the letter of credit (opening notice, negotiation and other expenses incurred), etc., including the taxes: (I) Cost of Warranty and Technical Support Services such as
preventive and corrective maintenance, technical support, including spare parts, to ensure the operation of the equipment during the warranty period, including the
taxes
(J) Total price ▬ J = G + H + I (K) Unit Price ▬ K = J / B (L) Unit Price ▬ U = [B x (C + D + F) I + H +] / B

Place and date

Signature of
representative
Company stamp

1st Regional Development Center of CIMCATARINA
Headquarters CIMCATARINA

Rua Nereu Ramos, 761, 1st Floor, Room 01, Fraiburgo Center / State of Santa

Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13th Floor, Room 1305, Bairro Canto Florianópolis / Santa Catarina -

Catarina - CEP 89580-000

CEP 88070-800
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Tax ID: 12075748 / 0001-32 Phone: (48) 3380-1620
The Collective Innovating Public Management

1st Regional Development Center of CIMCATARINA
Headquarters CIMCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13th Floor, Room 1305, Bairro Canto Florianópolis / Santa Catarina CEP 88070-800

Rua Nereu Ramos, 761, 1st Floor, Room 01, Fraiburgo Center / State of Santa
Catarina - CEP 89580-000

www.cimcatarina.sc.gov.br E-mail: cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br
Tax ID: 12075748 / 0001-32 Phone: (48) 3380-1620
The Collective Innovating Public Management

ADMINISTRATIVE PROCEDURE BIDDING "PAL" No. 0034/2019
TRADING SESSIONS IN ELECTRONIC FORM, No. 0026/2019

"INTERNATIONAL SCOPE"
REGISTRATION RATES
ANNEX II
1. BANK DETAILS:
BANK NAME:

CITY:

No. AGENCY:

No. ACCOUNT NOW CHAIN:

2. LEGAL REPRESENTATIVE DATA
FULL NAME:

OFFICE OR FUNCTION:

Identity number:

CPF / MF number:

PHONE CONTACT:

3. STATEMENT OF HOUSEHOLD ELECTRONIC COMPANY
We declare that the Company Electronic Domicile for receiving supply authorizations, notices alert, notifications and administrative
decisions is:
EMAIL:
Obs .: Report only one (1) e-mail as an electronic address of the company. More than one email informed, will only be considered first

on the list.
4. DECLARATION OF DIGITAL SIGNATURE FOR CERTIFICATION
Declare to be aware that the legal representative indicated in this document, will be the signatory to the "Prices Registration Minutes" and
"Contract", which must sign the electronic document in "PDF" format, digital certification.

Place and date

Name and Signature of Company Representative

1st Regional Development Center of CIMCATARINA
Headquarters CIMCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13th Floor, Room 1305, Bairro Canto Florianópolis / Santa Catarina CEP 88070-800

Rua Nereu Ramos, 761, 1st Floor, Room 01, Fraiburgo Center / State of Santa
Catarina - CEP 89580-000

www.cimcatarina.sc.gov.br E-mail: cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br
Tax ID: 12075748 / 0001-32 Phone: (48) 3380-1620
The Collective Innovating Public Management

ADMINISTRATIVE PROCEDURE BIDDING "PAL" No. 0034/2019
TRADING SESSIONS IN ELECTRONIC FORM, No. 0026/2019

"INTERNATIONAL SCOPE"
REGISTRATION RATES
ANNEX III

FULL STATEMENT OF COMPLIANCE OF REQUIREMENTS FOR QUALIFICATION

(company name)

CNPJ No.

(BUSINESS ADDRESS)

, based in
, declares under penalty of law n. 10,520 / 02, which

meets fully meet the requirements for his habilitation in this bidding process.

OBS - If Microenterprise and Small Businesses - EPP problems in qualification, to record this caveat.

<CITY>

(UF),

<DATE>

Signature of the legal representative of the company

Company stamp

1st Regional Development Center of CIMCATARINA
Headquarters CIMCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13th Floor, Room 1305, Bairro Canto Florianópolis / Santa Catarina CEP 88070-800

Rua Nereu Ramos, 761, 1st Floor, Room 01, Fraiburgo Center / State of Santa
Catarina - CEP 89580-000

www.cimcatarina.sc.gov.br E-mail: cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br
Tax ID: 12075748 / 0001-32 Phone: (48) 3380-1620
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ADMINISTRATIVE PROCEDURE BIDDING "PAL" No. 0034/2019
TRADING SESSIONS IN ELECTRONIC FORM, No. 0026/2019

"INTERNATIONAL SCOPE"
REGISTRATION RATES
ANNEX IV

DECLARATION OF MICRO AND SMALL
ENTERPRISES PORTE

The company, CNPJ under No.
through its legal representative, (a) Mr. (a.) or sought
Identity Card No.

, CPF

, by
, carrier (a)

, DECLARES, under the penalties listed

Federal Law n. 8.666 / 93, in accordance with the provisions of Art. 3 of the Federal Supplementary Law.
123, of December 15, 2006, have a gross income equivalent to a
(Micro or small business). It also states that there is no set of
impediments in § 4, Art. 3 of the Federal Supplementary Law. 123/06.

Signature
and stamp Company representative

1st Regional Development Center of CIMCATARINA
Headquarters CIMCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13th Floor, Room 1305, Bairro Canto Florianópolis / Santa Catarina CEP 88070-800

Rua Nereu Ramos, 761, 1st Floor, Room 01, Fraiburgo Center / State of Santa
Catarina - CEP 89580-000

www.cimcatarina.sc.gov.br E-mail: cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br
Tax ID: 12075748 / 0001-32 Phone: (48) 3380-1620
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ADMINISTRATIVE PROCEDURE BIDDING "PAL" No. 0034/2019
TRADING SESSIONS IN ELECTRONIC FORM, No. 0026/2019

"INTERNATIONAL SCOPE"
REGISTRATION RATES
ANNEX V

QUANTITATIVE ESTIMATED FOR CONSUMPTION

LOT 01
ITEM QTY UNIT

DESCRIPTION

1

12 UNIT CYLINDER EXPANDER FOR RESCUE VEHICLE BATTERY FOR FED.
SPECIFICATIONS MINIMUM AS DATA SHEET. (CIM10824)

2

12 UNIT CUTTING TOOL FOR RESCUE VEHICLE BATTERY FOR FED.
SPECIFICATIONS MINIMUM AS DATA SHEET. (CIM10825)

3

12 UNIT FOR RESCUE VEHICLE TOOL SEPARADADORA FED IN
DRUMS. SPECIFICATIONS MINIMUM AS DATA SHEET. (CIM10826)

Note .: The above quantitative as preleciona the rules on price Registration System, is a mere expectation of hiring, not linking the
administration to its effectiveness.

LOT 02
ITEM QTY UNIT

DESCRIPTION

STAND-ALONE MASK SET COMPRESSED AIR BREATHING WITH FACEPIECE COMPLETE AND AIR CYLINDER
WITH PROTECTIVE COVER. SPECIFICATIONS MINIMUM AS DATA SHEETS. (CIM10827)

4

90 UNIT

5

60 UNIT FACEPIECE complete. The minimum specifications AS DATA SHEETS.
(CIM10828)

6

50 UNIT AIR CYLINDER WITH PROTECTIVE COVER. The minimum specifications AS
DATA SHEETS. (CIM10829)

Note .: The above quantitative as preleciona the rules on price Registration System, is a mere expectation of hiring, not linking the
administration to its effectiveness.

LOT 03
ITEM QTY UNIT
7

DESCRIPTION

420 UNIT protective clothing for fire STRUCTURAL (COAT and pants).
SPECIFICATIONS MINIMUM AS DATA SHEETS. (CIM10830)

Note .: The above quantitative as preleciona the rules on price Registration System, is a mere expectation of hiring, not linking the
administration to its effectiveness.

1st Regional Development Center of CIMCATARINA
Headquarters CIMCATARINA

Rua Nereu Ramos, 761, 1st Floor, Room 01, Fraiburgo Center / State of Santa

Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13th Floor, Room 1305, Bairro Canto Florianópolis / Santa Catarina -

Catarina - CEP 89580-000
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ADMINISTRATIVE PROCEDURE BIDDING "PAL" No. 0034/2019
TRADING SESSIONS IN ELECTRONIC FORM, No. 0026/2019

"INTERNATIONAL SCOPE"
REGISTRATION RATES
APPENDIX VI

STATEMENT OF SERVICE INABILITY
(MODEL)
To
Intermunicipal Consortium Santa Catarina - CIMCATARINA

Rua General Liberato Bittencourt, No. 1885, 13th floor, Room 1305, Empress Executive Center Neighborhood Corner, CEP: 88070-800
Florianópolis / SC

Subject matter: CALL INABILITY.
We declare through our undersigned legal representative, and under penalty of law, that the below listed habilitatórios documents
required in the notice, have no equivalent in our country.
ITEM OF NOTICE

DOCUMENTATION REQUIRED IN THE NOTICE

We declare that we are aware not only of civil and criminal liability arising from the untruthfulness of the information given above,
as well as the administrative and criminal sanctions to which we are subject in Brazil, if the content of this instrument is not consistent with
the actual situation.
Local,

of

, 2019.

(Signature of the legal representative / company stamp)

1st Regional Development Center of CIMCATARINA
Headquarters CIMCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13th Floor, Room 1305, Bairro Canto Florianópolis / Santa Catarina CEP 88070-800
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Catarina - CEP 89580-000
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ADMINISTRATIVE PROCEDURE BIDDING "PAL" No. 0034/2019
TRADING SESSIONS IN ELECTRONIC FORM, No. 0026/2019

"INTERNATIONAL SCOPE"
REGISTRATION RATES
APPENDIX VII

DECLARATION OF COMPLIANCE WITH ARTICLE 7, item XXXIII, THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC
REPUBLIC OF BRAZIL

, CNPJ n. °
through its legal representative the (a) Sr (a) .

by
, carrier (a) of the Identity

Card
No

and CPF No.

, DECLARES, for purposes of

item V, Article 27 of Federal Law n. 8,666 / 93 increased by Federal Law n. 9,854 / 99, which does not employ less
eighteen years at night, dangerous or unhealthy work and employs no less than sixteen (art. 7,
item XXXIII of the Federal Constitution).
Disclaimer: employs less, from fourteen years as an apprentice ().
(Note: if so, note the caveat above)

<CITY>

(UF),

<DATE>

Director or legal representative
CPF:

1st Regional Development Center of CIMCATARINA
Headquarters CIMCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13th Floor, Room 1305, Bairro Canto Florianópolis / Santa Catarina CEP 88070-800

Rua Nereu Ramos, 761, 1st Floor, Room 01, Fraiburgo Center / State of Santa
Catarina - CEP 89580-000
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ADMINISTRATIVE PROCEDURE BIDDING "PAL" No. 0034/2019
TRADING SESSIONS IN ELECTRONIC FORM, No. 0026/2019

"INTERNATIONAL SCOPE"
REGISTRATION RATES
APPENDIX VIII

STATEMENT NOTICE OF SCIENCE AND FACT OF ABSENCE impediment

, CNPJ n. °
through its legal representative the (a) Sr (a) .
Card No

and CPF No.

by
, carrier (a) of the Identity
, DECLARES:

a) under penalty of law, that, to date, there are no impediments facts for his habilitation in
this bidding process, aware of the obligation to declare subsequent occurrences;

B)

be aware of all the clauses of the Notice, and the breach of any of these clauses
entail the application of penalties as art. 87 of the Federal Law n. 8.666 / 93,
mainly declaration of unfitness to bid or contract with the Public Administration.

<CITY>

(UF),

<DATE>

Director or legal representative
CPF:

1st Regional Development Center of CIMCATARINA
Headquarters CIMCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13th Floor, Room 1305, Bairro Canto Florianópolis / Santa Catarina CEP 88070-800

Rua Nereu Ramos, 761, 1st Floor, Room 01, Fraiburgo Center / State of Santa
Catarina - CEP 89580-000
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ADMINISTRATIVE PROCEDURE BIDDING "PAL" No. 0034/2019
TRADING SESSIONS IN ELECTRONIC FORM, No. 0026/2019

"INTERNATIONAL SCOPE"
REGISTRATION RATES
APPENDIX IX

DRAFT OF REGISTRATION ATA RATES No.....AT19CIM

... the day of the month .................. year of two thousand and. .., gifts of a hand, CONSORTIUM INTERMUNICIPAL CATARINENSE CIMCATARINA, Public multipurpose consortium, established as a Public Association, with legal personality under public law and
interfederativa autarkic nature, CNPJ under No. 12,075,748 / 0001-32 and with headquarters at Rua General Liberato Bittencourt, No. 1885,
13th floor, Living room
1305 Executive Center Empress Neighborhood Corner, CEP: 88070-800, in the city of Florianópolis, Santa Catarina State, herein
represented by its Executive Director, Mr. Eloi Rönnau, hereinafter ORGAN PARTICIPANT, RESOLVE Register the company Prices:
................................................................................................................................................................................................. legal entity of
private law, located in ................, No. ........ in the city of ............., CNPJ under No.........., herein represented by
........., Mr.........., hereinafter PROVIDER, for delivery in installments of the items listed in the following object, subject to the parties to the
provisions of Resolution No. 11 March 1, 2017, Resolution
n. 14 July 7, 2014, Federal Law n. 10,520 / 02 and by Federal Law n. 8,666 / 93 and subsequent changes in cases omitted.

FIRST CLAUSE - OBJECT
1.1 - This trading has as its object the PRICES REGISTRATION for potential future employment with expander cylinder installments supply
to serve rescue battery-powered cutting tool to serve rescue powered by battery, separator tool for vehicle rescue battery powered, SCBA
set of compressed breathing air with full facepiece and air cylinder with protective cap and protective clothing to combat the structural fire
for use of Military Firefighters of the State of Santa Catarina, installed in the entities of the consortium Federation Consortium inter Santa
Catarina - CIMCATARINA in Participant Body condition and Manager of this bid according to the estimated quantity during the period of
validity of Prices Registration Minutes:

LOT 01
ITEM QTY UNIT

DESCRIPTION

1

12 UNIT CYLINDER EXPANDER FOR RESCUE VEHICLE BATTERY FOR FED.
SPECIFICATIONS MINIMUM AS DATA SHEET. (CIM10824)

2

12 UNIT CUTTING TOOL FOR RESCUE VEHICLE BATTERY FOR FED.
SPECIFICATIONS MINIMUM AS DATA SHEET. (CIM10825)

3

12 UNIT FOR RESCUE VEHICLE TOOL SEPARADADORA FED IN
DRUMS. SPECIFICATIONS MINIMUM AS DATA SHEET. (CIM10826)

LOT 02
ITEM QTY UNIT

DESCRIPTION

STAND-ALONE MASK SET COMPRESSED AIR BREATHING WITH FACEPIECE COMPLETE AND AIR CYLINDER
WITH PROTECTIVE COVER. SPECIFICATIONS MINIMUM AS DATA SHEETS. (CIM10827)

4

90 UNIT

5

60 UNIT FACEPIECE complete. The minimum specifications AS DATA SHEETS.
(CIM10828)

6

50 UNIT AIR CYLINDER WITH PROTECTIVE COVER. The minimum specifications AS
DATA SHEETS. (CIM10829)

LOT 03
ITEM QTY UNIT
7

DESCRIPTION

420 UNIT protective clothing for fire STRUCTURAL (COAT and pants).
SPECIFICATIONS MINIMUM AS DATA SHEETS. (CIM10830)

SECOND CLAUSE - THE RESERVE RECORD / CONSUMPTION ESTIMATE
2.1 - The Supplier Reserve Registration will be formed by all bidders classified according to the order of the latest proposal during
the competitive phase, except those classified in the first place with which prices record the minutes are recorded.

1st Regional Development Center of CIMCATARINA
Headquarters CIMCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13th Floor, Room 1305, Bairro Canto Florianópolis / Santa Catarina CEP 88070-800
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2.2 - The estimated quantity for consumption are formed by the lawsuit filed by the Participant Authority. Those quantities are not binding
on any obligation of CIMCATARINA and not generate any right to Supplier.

THIRD CLAUSE - THE DELIVERY / EXECUTION
3.1 - The contract arising from the prices Registration System - SRP should be made within validity of the price record of minutes.

3.1.1 - The recruitment of items with installment supply will be performed as required by the participating agency.

3.1.2 - Hiring with registered suppliers will be formalized by the Participant Authority through spending commitment note issuance and
purchase of supplies permit.
3.1.3 - The hired items shall be delivered no later than 150 (hundred and fifty) consecutive days from the date of receipt of
supply authorization, which will be sent electronically.

3.1.4 - The Supplier shall deliver the items of authorization at the location indicated by the Participant Organ, with its Electronic Invoice
and send the XML file to the e-mail indicated in the supply permits.

3.2 - All expenses related to deliveries in Participant Organ borne by the Supplier.
3.2.1 - it will be under full responsibility of the winning bidders, perform proper transportation and keeping in perfect storage conditions
all materials to be delivered, ensuring their overall efficiency and quality.

3.3 - The guarantee of the products to be delivered shall not be less that contained descriptive item / data sheet and should be the same
one presented and accepted the proposal.
FOURTH CLAUSE - PAYMENT
4.1 - Payment for acquisition of this object ATA, will be made by the Participant in favor of organ SUPPLIER by bank deposit into your
checking account, or directly to the legal representative.
4.1.1 - Participant Authority will pay within 30 (thirty) days after the date of receipt of the items subject of this ATA, together with the
respective Electronic Invoice and XML file, issued in the name / CNPJ Participant Authority.

4.2 - The number CNPJ - National Register of Legal Entities - constant of invoices that must be provided in the qualification phase of
the bidding process that is bound to this ATA.
4.3 - No payment will be made to SUPPLIER as pending settlement any financial obligation or technique that you are imposed by
virtue of penalty or default, without that manages the right to claim the price or monetary restatement adjustment.

4.4 - The prices will not be adjusted during the term of this Act, except those provided contained in this Notice and Prices Registration Act.

4.5 - The payment will be made in accordance with the Implementing Rules and Financial Budget, Federal Law. 4320, 1964, and as
appropriate, the guidelines of the Monetary Policy and Foreign Trade, after presentation of invoices by taking into consideration the
compliance with the provisions by the caput and § 3 of art. 42 of the Federal Law n. 8.666 / 93, Federal Law n. 10,192 / 01 c / c Legislative
Decree no. 857/69, as follows:
4.5.1 - FOR THE PRICE PROPOSED EVENT IN BRAZILIAN CURRENCY ( Real), the payment will be made by credit current
account payee stated in the proposal, in Brazilian currency (real), within 30 (thirty) days from the settlement date (s) of note (s) Tax (ies)
billed (s). Payment (s) of note (s) Tax (es) is subject to the fulfillment of the receipt of criteria set in the notice.

4.5.2 - FOR THE CASE OF PROPOSED RATES IN FOREIGN CURRENCY ( American dollars or Euros), the payment will be
made through LETTER OF THE INTERNATIONAL CREDIT,
issued by financial institution in Brazil and guaranteed by first class bank indicated by the winner
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event, under the legislation in force, the validity of which will correspond to the lapse of time until the final receipt and release for payment
will be made by means of communication to be made to the issuing bank, issued after the Final Receipt Term.

4.6 - Payment Letter of Credit made the Brazilian bidder will be made in Brazilian Reais (R $) by conversion at the exchange rate for
foreign currency by the value for commercial sale and available for System Center Bank Information Brazil - SISBACEN, Bulletin lock, on
the business day immediately preceding the date of payment (in compliance with art. 42, §§ 1 and 2 of the Federal Law n. 8.666 / 93).

4.7 -All expenses related to the issuance of payment order and / or letters of credit, or the hiring of letter of credit (opening, warning,
negotiation and other expenses arising), or related to the renewal of the Letter of Credit, including from increase the exchange rate in case
of delay due performance attributable to the Contractor, will be borne by.

4.8 - The Contractor shall have a maximum of ten (10) business days from the date of signing the contract, to finalize the issuance of the
Letter of Credit referred to item 4.5. and 4.6, and to make the deposit of of the license costs.

4.9 - The effective payment and settlement shall be deemed to consent to the guarantor bank effect payment to the beneficiary.

SECTION FIVE - THE SUPPLIER'S OBLIGATIONS
5.1 - It will be the responsibility of the Supplier fulfill all the obligations contained in these minutes, in the announcement, its annexes
and its proposal, taking only their risks and the costs associated with good and perfect execution of the object and also:
1.a)
1.b)

provide the Bidding object, according to the required specifications;
provide the object of bidding, as, in places, the terms and prices stipulated in its proposal;

1.c)
1.d)

provide security for the requested period in each item as your requirement;
to be responsible for all expenses arising from the deliveries as well as its possible and exchanges during warranty;

1.e)

send by email the XML file coming from the DANFE the issue to the electronic addresses each participating agency;

1.f)
launch the service for each authorization to supply, and the inclusion of the bill in the Control Execution System
Shared bid of CIMCATARINA (L-CIM), "on line", provided by CIMCATARINA;
1.g)
maintaining conditions enabling classification and the required bid and verify the regular tax and labor by the
participant and Organ System Manager through (L-MIF);
1.h)
acknowledge receipt of supply permits, as well as other notices sent by electronic means, within 24 (twenty four)
hours. If the deadline of this item falls on a weekend or holiday, it will be extended to the next business day.
1.i)

provide all clarifications as requested by the Participant Authority, attending promptly to any complaints made;

1.j)
account for any damage caused to the object, or other assets owned by the Authority and Participant Manager, when
these have been caused by their staff during delivery;
1.k)

bear the expense arising from any infringement, since practiced by their employees on the premises of the Participant Agency;

1.l)

will be subject to the provisions of the Consumer Protection Code (Federal Law No. 8,078, of September 11, 1990).;

1.m)

inform the Participant Organ any urgent abnormality, for the supply of the object;

1.n)

maintain throughout the contract, all of competency and quality requirements in hiring;

1.o)
shall deliver manual in Portuguese containing, clear and accurate information about the characteristics, qualities,
origin, among other data, as applicable;
1.p)
where applicable, manufacturer and importer shall ensure the supply of components and spare parts until they
cease the manufacture or import of the product and / or material. Ceased the production or import, the offer shall be
maintained for a reasonable period of time, according to the law;
1.q)
comply with all requirements of the Participant Board, subject to his broad and unrestricted inspection, the contract limits;
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1.r)
maintain a representative in direct and constant contact with the Participant Authority, during the contract, and after the
acquisition of spare parts and accessories;
1.s)
faithfully perform the contracted object, according to legal regulations, always ensuring the good performance, performing
services or delivering the object in accordance with the proposal presented in accordance with criteria of product quality;
1.t)
hand over all documents required for customs clearance of equipment, which will be held by the Participant organ such
as: invoice, pro forma invoice, bill of lading, proof of export, insurance policy, packing slip, among others;
1.u)
consider as their responsibility all expenses such as freight, insurance and other inherent to the displacement of Airport
equipment or input port in Brazil to the delivery address provided by the Participant Agency;
1.v)
(s) port (s) and or airport (s) and input (s) imported (s) are free choice of supplier, according to your convenience and
logistics planning;
x) bear all expenses in its entirety, and also those with labor and social tax taxes levied or may impose, directly or indirectly on
the object awarded;
y) the company must run the object within 150 (one hundred fifty) calendar days from the authorization to supply and
opening of Letter of Credit, if it is of foreign origin;
z) all charges arising from possible contracts such as civil obligations, labor, tax, social security or any other, will be the sole
responsibility of the SUPPLIER, and in the case of imported item, equivalent to the "Terms of International Trade (Incoterms)"
discriminated against by the International Chamber of Commerce (ICC) in its Publication No. 715E, 2010, as DAP - DELIVERY
aT PLACE, translating literally, Delivered at Place (City). Will be added, as an obligation of the SUPPLIER, the clearance and
delivery costs for that matches the DDP - DELIVERED DUTY PAID, translating literally, Delivered Duty Paid (Location).

SECTION SIX - ADMINISTRATIVE SANCTIONS
6.1 - In the event of total or partial non-performance of the contract, the Participant may apply to the Board and Manager supplier in
relation to the following sanctions signings:
1.a)
warning;
1.b)
temporary suspension of participation in bidding and impediment to contract with the Intermunicipal Consortium Santa
Catarina - CIMCATARINA, as well as with any of the partners municipalities, for a period not exceeding two (02) years.
1.c)
delay of more than five (5) days from delivery of the object is o (s) supplier (s) subject to penalty of 0.5% (five percent)
per day of delay, calculated on the total contract amount to be calculated from the 6 (sixth) day delay until the actual fulfillment of
the obligation limited to thirty (30) days;
1.d)
In the event of partial non-performance or any other irregularity of the object can be applied a fine of 10% (ten percent)
calculated on the value of the contract, or proportionate for each noncompliance;
1.e)
30 (thirty) days of the deadline established in the agreement, the Agreement shall be deemed terminated, canceled
Registration Prices and applied a fine of 15% (fifteen percent) of the total non-performance, calculated on the value of the
contract.

SEVENTH CLAUSE - TERMINATION OF CONTRACT
7.1 - Setting this may be terminated, regardless of any judicial or extrajudicial notice, in the case of total or partial non-performance, and
the other grounds mentioned in art. 78 of the Federal Law n. 8666/93 as amended.

SECTION EIGHT - CHANGES OF THE MINUTES OF PRICES REGISTRATION
8.1 - Prices Registration Act may change, subject to the provisions of art. 65 of
Law n. 8,666 / 93.
8.1.1 - The price recorded may be revised as a result of any reduction of those prevailing in the market, or indeed that raises the
cost of services or goods recorded, being the CIMCATARINA promote the necessary negotiations with suppliers.

8.1.2 - When the price initially registered for supervening reason, become higher than the price in the market the CIMCATARINA should:

1.2.a) call the supplier in order to negotiate for lower prices and its suitability to the market rate;
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1.2.b) failed negotiation, the supplier will be released from the commitment made no application fee; and

1.2.c) calling other suppliers aiming equal trading opportunity.
8.1.3 - When the market price become higher than the registered price and the supplier duly proven application, can not fulfill the
commitment, the CIMCATARINA can:
1.3.a) release the supplier from the commitment, if the communication to take place before the application delivery, and no
application fee if confirmed the veracity of the reasons and presented vouchers; and
1.3.b) call the other suppliers to ensure equal trading opportunity.
8.1.4 - If there is no success in the negotiations, the CIMCATARINA should proceed to revoke the Prices Registration Act, taken the
necessary measures to obtain the most advantageous hiring.
SECTION NINE - THE PRICES REGISTRATION CANCELLATION
9.1 - The SUPPLIER will be deregistered when:
1.a)
breaches the conditions of the Price Registration Act;
1.b)
not to withdraw the commitment and note purchase or supply authorization deadline
by management, without acceptable justification;
1.c)
not accept to reduce its price recorded in the event that it becomes higher than those charged
in the market;
1.d)
have present the public interest;
1.e)
is declared disreputable to bid or contract with the Intermunicipal Consortium Santa Catarina CIMCATARINA or with any of the consortium members Municipalities under Article 87, item III or IV of the Federal Law n. 8,666 / 93;
1.f)
is prevented from contracting with the bid and Inter Santa Catarina Consortium - or
CIMCATARINA any of the consortium members Municipalities under Article 7 of the Federal Law n. 10,520 /
02.
1.g)
not to use information technology resources provided by the Consortium
operation and automation of the control procedures of the execution of the contractual
object.
9.2 - Cancellation of record prices, in the cases provided for, the right to contest and ample defense will be formalized by order of
the competent authority of the Participant and Body Manager.
9.3 - Cancellation of price registration may occur subsequent event, due to unforeseeable circumstances or force majeure, detrimental to
the fulfillment of the minutes, properly supported and justified:
3.a)
by reason of public interest; or
3.b)
the supplier's request.
CLAUSE - THE BUDGET ALLOCATION
10.1 - The costs arising from the acquisition of this object Prices Registration Minutes run a specific appropriation account of the budget for
the year 2019 and beyond.
10.2 - Participant Authority when hiring / commitment specify the budget classification.
CLAUSE ELEVEN - THE BINDING TO BIDDING PROCESS
11.1 - This Prices Registration Act is subject to the Administrative Procedure Bidding No. 0034/2019, Trading in Electronic Form No.
0026/2019, "International Scope" Prices Registry held by the Intermunicipal Consortium Santa Catarina - CIMCATARINA.

TWELFTH CLAUSE - VALIDITY AND TERM
12.1 - The expiry date of the Price Registration Act will be November 1, 2019 the 31 October 2020

12.2 - The validity of the Price Registration Act may be extended.
12.2.1 - The validity of the price record of minutes shall not exceed one year, including any extensions, as item III, § 3 of art. 15 of the
Federal Law n. 8,666 / 93.
12.3 - The term for the execution of contracts resulting from this price Registration Act notice of the provisions of art. 57 of the Federal
Law n. 8,666 / 93.
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THIRTEENTH CLAUSE - GENERAL PROVISIONS
13.1 - The object of this Act Registration Prices and its signature by the parties does not generate the CIMCATARINA an obligation to
request the supplies that it might represent regardless of estimated consumption).

13.2 - Subject to the criteria and conditions set out in the Notice and the registered price, the Participant Board may purchase more than
one provider registered, according to the classification order, provided that the public interest justifies it and that the first place you do not
have supply capacity compatible with the request by the Participant Authority.

13.3 - The existence of recorded prices does not oblige the CIMCATARINA to sign the contracts that may result from them, providing
up to carry out specific bid for the intended acquisition, being assured the beneficiary registry preference supply on equal terms.

13.4 - The signatory SUPPLIER of this Act, whose price is registered, acknowledges its obligations to the Intermunicipal Consortium
Santa Catarina - CIMCATARINA under its the Notice Bidding and its proposal, which become an integral part of these Minutes of Prices
registration and govern relations between the parties, for all purposes.

FOURTEENTH CLAUSE - PRICE RECORD CHART
14.1 - Table of registered items and prices:
LOT 01

..
LOT 02

..
LOT 03

..
CLAUSE FIFTEEN - CONSUMPTION ESTIMATE
15.1 - Estimated consumption of each plot:

CLAUSE SIXTEEN - JURISDICTION
16.1 - It is the competent court of the District of the Capital of the State of Santa Catarina, to resolve any doubts, perhaps arising from the
present prices Registration Act.
And being fair and committed, the parties sign the present Prices Registration Act.

Florianópolis (SC), .... /......./ 2019.

Eloi Rönnau
Executive Director of the Agency Participant
CIMCATARINA

Provider
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2nd -
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ADMINISTRATIVE PROCEDURE BIDDING "PAL" No. 0034/2019
TRADING SESSIONS IN ELECTRONIC FORM, No. 0026/2019

"INTERNATIONAL SCOPE"
REGISTRATION RATES
ANNEX X
DRAFT supply contract ... N
..... to this day of .................... the year two thousand and............., gifts of a hand, CONSORTIUM INTERMUNICIPAL CATARINENSE CIMCATARINA, Public multipurpose consortium, established as a Public Association, with legal personality under public law and
interfederativa autarkic nature, CNPJ under No. 12,075,748 / 0001-32 and with headquarters at Rua General Liberato Bittencourt, No. 1885,
13th floor, Living room
1305 Executive Center Empress Neighborhood Corner, CEP: 88070-800, in the city of Florianópolis, Santa Catarina State, herein
represented by its Executive Director, Mr. Eloi Rönnau, hereinafter
CONTRACTOR, and on the other hand the company ......... legal entity of private law, located in............., No.
........, in the city of ............., CNPJ under No. ............, herein represented by ......... Mr........, hereinafter CONTRACTOR for the supply of
items listed in the following object, subject to the parties to the provisions of Resolution No. 11 March 1, 2017, Resolution no. 14 July 07
2014 Federal Law n. 10,520 / 02 and by Federal Law n. 8,666 / 93 and subsequent changes in cases omitted.
FIRST CLAUSE - OBJECT
1.1 - this contract has as its object the provision expander cylinder to serve rescue battery powered cutting tool for carrier recovery fed by
battery, separating tool for carrier recovery fed by battery, SCBA set of compressed breathing air, with part full facial and air cylinder with
protective cap and protective clothing to combat the structural fire for use of Military Firefighters of the State of Santa Catarina, installed in
the entities of the consortium Federation Consortium Inter Santa Catarina - CIMCATARINA during the period of validity:

LOT 01
ITEM QTY UNIT

DESCRIPTION

1

...

EXPANDER UNIT DRUM FOR RESCUE VEHICLE POWERED BY BATTERY.
SPECIFICATIONS MINIMUM AS DATA SHEET. (CIM10824)

2

...

UNIT CUTTING TOOL FOR RESCUE VEHICLE BATTERY FOR FED.
SPECIFICATIONS MINIMUM AS DATA SHEET. (CIM10825)

3

...

SEPARADADORA TOOL UNIT FOR RESCUE VEHICLE FOR FED
DRUMS. SPECIFICATIONS MINIMUM AS DATA SHEET. (CIM10826)

LOT 02
ITEM QTY UNIT

DESCRIPTION

STAND-ALONE MASK SET COMPRESSED AIR BREATHING WITH FACEPIECE COMPLETE AND AIR CYLINDER
WITH PROTECTIVE COVER. SPECIFICATIONS MINIMUM AS DATA SHEETS. (CIM10827)

4

...

UNITY

5

...

UNIT FACEPI ECE FULL. The minimum specifications AS DATA SHEETS.
(CIM10828)

6

...

AIR CYLINDER UNIT WITH PROTECTIVE COVER. The minimum specifications AS
DATA SHEETS. (CIM10829).

LOT 03
ITEM QTY UNIT
7

...

DESCRIPTION

PROTECTIVE CLOTHING UNIT FOR STRUCTURAL FIRE FIGHTING (JACKET AND PANTS).
SPECIFICATIONS MINIMUM AS DATA SHEETS. (CIM10830)

SECOND CLAUSE - THE DELIVERY / EXECUTION
2.1 - The contract arising from the prices Registration System - SRP should be made within validity of the price record of minutes.

2.1.1 - The recruitment of items with installment supply will be performed as required by the participating agency.

2.1.2 - Hiring with registered suppliers will be formalized by the Participant Authority through spending commitment note issuance and
purchase of supplies permit.
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2.1.3 - The hired items shall be delivered no later than 150 (hundred and fifty) consecutive days from the date of receipt of
supply authorization, which will be sent electronically.

2.1.4 - The Contractor shall deliver the items of authorization at the location indicated by the Participant Organ, with its Electronic Invoice
and send the XML file to the e-mail indicated in the supply permits.

2.2 - All expenses related to deliveries in Participant Organ borne by CONTRACTOR's account.

2.2.1 - it will be under full responsibility of the CONTRACTOR, perform proper transportation and keeping in perfect storage
conditions all materials to be delivered, ensuring their overall efficiency and quality.

2.3 - The guarantee of the products to be delivered shall not be less that contained description of the item and should be the same
one presented and accepted the proposal.
THIRD CLAUSE - PAYMENT
3.1 - Payment for acquisition of the Contract object, will be done by the contractor on behalf of the Contractor, by bank deposit into
your checking account, or directly to the legal representative.
3.1.1 - The contractor will pay within 30 (thirty) days after the date of receipt of the items subject of this Agreement, together with the
respective Electronic Invoice and XML file, issued in the name / CNPJ contractor.

3.2 - The CNPJ number - National Registry of Legal Entities - constant of invoices that must be provided in the qualification phase of the
bidding process that is linked to prices Registration Act and the Contract

3.3 - No payment will be made as the CONTRACTOR pending settlement any financial obligation or technique that you are imposed by
virtue of penalty or default, without that manages the right to claim the price or monetary restatement adjustment.

3.4 - The prices will not be adjusted during the term of the Contract.
3.5 - The payment will be made in accordance with the Implementing Rules and Financial Budget, Federal Law. 4320, 1964, and as
appropriate, the guidelines of the Monetary Policy and Foreign Trade, after presentation of invoices by taking into consideration the
compliance with the provisions by the caput and § 3 of art. 42 of the Federal Law n. 8.666 / 93, Federal Law n. 10,192 / 01 c / c Legislative
Decree no. 857/69, as follows:
3.5.1 - FOR THE PRICE PROPOSED EVENT IN BRAZILIAN CURRENCY ( Real), the payment will be made by credit current
account payee stated in the proposal, in Brazilian currency (real), within 30 (thirty) days from the settlement date (s) of note (s) Tax (ies)
billed (s). Payment (s) of note (s) Tax (es) is subject to the fulfillment of the receipt of criteria set in the notice.

3.5.2 - FOR THE CASE OF PROPOSED RATES IN FOREIGN CURRENCY ( American dollars or Euros), the payment will be
made through LETTER OF THE INTERNATIONAL CREDIT,
issued by financial institution in Brazil and guaranteed by first class bank indicated by the winner of the event, under the legislation in force,
the validity of which will correspond to the lapse of time until the final receipt and release for payment will be made by means of
communication to be made to the Bank emitter issued after the Final Receipt Term.

3.6 - Payment Letter of Credit made the Brazilian bidder will be made in Brazilian Reais (R $) by conversion at the exchange rate for
foreign currency by the value for commercial sale and available for System Center Bank Information Brazil - SISBACEN, Bulletin lock, on
the business day immediately preceding the date of payment (in compliance with art. 42, §§ 1 and 2 of the Federal Law n. 8.666 / 93).

3.7 -All expenses related to the issuance of payment order and / or letters of credit, or the hiring of letter of credit (opening, warning,
negotiation and other expenses arising), or
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concerning the renewal of the Letter of Credit, including from increased exchange rate in case of delay due performance attributable to the
Contractor, will be borne by.
3.8 - The Contractor shall have a maximum of ten (10) business days from the date of signing the contract, to finalize the issuance of the
Letter of Credit referred to item 3.5. and 3.6, and to make the deposit of of the license costs.

3.9 - The effective payment and settlement shall be deemed to consent to the guarantor bank effect payment to the beneficiary.

FOURTH CLAUSE - OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR
4.1 - will be the responsibility of the Contractor to comply with all the obligations contained in this Agreement, the Act and the
Notice, its annexes and its proposal, taking only their risks and the costs associated with good and perfect execution of the object
and also:
1.a)
1.b)

provide the Bidding object, according to the required specifications;
provide the object of bidding, as, in places, the terms and prices stipulated in its proposal;

1.c)
1.d)

provide security for the requested period in each item as your requirement;
to be responsible for all expenses arising from the deliveries as well as its possible and exchanges during warranty;

1.e)

send by email the XML file coming from the DANFE the issue to the electronic addresses each participating agency;

1.f)
launch the service for each authorization to supply, and the inclusion of the bill in the Control Execution System
Shared bid of CIMCATARINA (L-CIM), "on line", provided by CIMCATARINA;
1.g)
maintaining conditions enabling classification and the required bid and verify the tax compliance with the
Labor and CIMCATARINA through the system (L-MIF);
1.h)
acknowledge receipt of supply permits, as well as other notices sent by electronic means, within 24 (twenty four)
hours. If the deadline of this item falls on a weekend or holiday, it will be extended to the next business day.
1.i)

provide all clarifications as requested by CIMCATARINA, attending promptly to any complaints made;

1.j)
account for any damage caused to the object, or other assets owned by the CIMCATARINA when these have been
caused by their staff during delivery;
1.k)
bear the expense arising from any infringement, since practiced by their employees on the premises of the Participant Agency;
1.l)

will be subject to the provisions of the Consumer Protection Code (Federal Law No. 8,078, of September 11, 1990).;

1.m)

communicate CIMCATARINA any urgent abnormality, for the supply of the object;

1.n)

maintain throughout the contract, all of competency and quality requirements in hiring;

1.o)
shall deliver manual in Portuguese containing, clear and accurate information about the characteristics, qualities,
origin, among other data, as applicable;
1.p)
where applicable, manufacturer and importer shall ensure the supply of components and spare parts until they
cease the manufacture or import of the product and / or material. Ceased the production or import, the offer shall be
maintained for a reasonable period of time, according to the law;
1.q)
comply with all the requirements of the contractor, subject to his broad and unrestricted inspection, the contract limits;
1.r)
maintain a representative in direct and constant contact with the CIMCATARINA during performance of the contract, and
after the acquisition of spare parts and accessories;
1.s)
faithfully perform the contracted object, according to legal regulations, always ensuring the good performance,
performing services or delivering the object in accordance with the proposal presented in accordance with criteria of
product quality;
1.t)
hand over all documents required for customs clearance of equipment, which will be held at CIMCATARINA such as:
invoice, pro forma invoice, bill of lading, proof of export, insurance policy, packing slip, among others;
1.u)
consider as their responsibility all expenses such as freight, insurance and other inherent to the displacement of Airport
equipment or input port in Brazil to the delivery address provided by the contractor;
1.v)
(s) port (s) and or airport (s) and input (s) imported (s) are freely chosen by the Contractor, according to their
convenience and logistics planning;
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x) bear all expenses in its entirety, and also those with labor and social tax taxes levied or may impose, directly or indirectly on
the object awarded;
y) the company must run the object within 150 (one hundred fifty) calendar days from the authorization to supply and
opening of Letter of Credit, if it is of foreign origin;
z) all charges arising from possible contracts such as civil obligations, labor, tax, social security or any other, will be the sole
responsibility of the Contractor, and in the case of imported item, equivalent to the "Terms of International Trade (Incoterms)"
discriminated against by the International Chamber of Commerce (ICC) in its Publication No. 715E, 2010, as DAP - DELIVERY
aT PLACE, translating literally, Delivered at Place (City). Will be added, as an obligation of the SUPPLIER, the clearance and
delivery costs for that matches the DDP - DELIVERED DUTY PAID, translating literally, Delivered Duty Paid (Location).

SECTION FIVE - ADMINISTRATIVE SANCTIONS
5.1 - In the event of total or partial non-performance of the contract, the Participant may apply to the Board and Manager supplier to
the contractor of hiring the following sanctions:
1.a)
warning;
1.b)
temporary suspension of participation in bidding and impediment to contract with the Intermunicipal Consortium Santa
Catarina - CIMCATARINA, as well as with any of the partners municipalities, for a period not exceeding two (02) years.
1.c)
delay of more than five (5) days from delivery of the object is (are) Contractor (S) subject to penalty of 0.5% (five percent)
per day of delay, calculated on the total contract amount to be calculated from the 6 (sixth) day delay until the actual fulfillment of
the obligation limited to thirty (30) days;
1.d)
In the event of partial non-performance or any other irregularity of the object can be applied a fine of 10% (ten percent)
calculated on the value of the contract, or proportionate for each noncompliance;
1.e)
30 (thirty) days of the deadline established in the agreement, the Agreement shall be deemed terminated, canceled
Registration Prices and applied a fine of 15% (fifteen percent) of the total non-performance, calculated on the value of the
contract.

SECTION SIX - TERMINATION OF CONTRACT
6.1 - Setting this may be terminated, regardless of any judicial or extrajudicial notice, in the case of total or partial non-performance, and
the other grounds mentioned in art. 78 of the Federal Law n. 8,666 / 93 and subsequent amendments.

SECTION SEVEN - THE BUDGET ALLOCATION
7.1 - The costs of acquisition, contract this object will run the special allocation
account the budget year 2019 and beyond.

SECTION EIGHT - THE BINDING TO BIDDING PROCESS
8.1 - This Agreement is subject to the Administrative Procedure Bidding No. 0034/2019, Trading in Electronic Form No. 0026/2019,
"International Scope" Prices Registry held by the Intermunicipal Consortium Santa Catarina - CIMCATARINA.

NINTH CLAUSE - TERM
9.1 - The Contract validity period will be twelve (12) months, starting from its signing and may be extended up to the legal limit set out
under Article 57 of Federal Law n. 8,666 / 93 and subsequent amendments.

CLAUSE - CONTROL AND SUPERVISION
10.1 - The control and supervision of the execution of the services are set out in the Notice and its attachments, Prices Registration Act and this
Agreement.
CLAUSE ELEVEN - STANDARDS AND SUPPLEMENTARY PRECEPTS
11.1 - apply the execution of this Agreement and Omissions rules of the Federal Law n. 8.666 / 93 and subsequent amendments, the
principles of public law, the principles of the general theory of contracts and the provisions of private law.
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TWELFTH CLAUSE - FINAL PROVISIONS
12.1 - It is CONTRACTOR's obligation to maintain, throughout the contract, in compatibility with the obligations assumed by it, all the
conditions of eligibility and qualification required in the bidding (Article 55, inc XIII of the Federal Law No. 8.666 /... 93).

THIRTEENTH CLAUSE - JURISDICTION
13.1 - It is the competent court of the District of the Capital of the State of Santa Catarina, to resolve any doubts, perhaps arising from this
Agreement.
And having thus agreed and set, after being read and found in compliance, declare both parties accept all the provisions set out in clauses
of this contract and faithfully observe other laws and regulations on the subject, steadying it in 03 ( three) copies the presence of two
undersigned witnesses.

Florianópolis (SC), .... /......./ 2019.

Eloi Rönnau
Executive Director of
CIMCATARINA CONTRACTOR

CONTRACTOR

witnesses

1st -

2nd -

electronic original document digitally signed in accordance with Article 10 of Provisional Measure 2200-2 of 24/08/2001
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ADMINISTRATIVE PROCEDURE BIDDING "PAL" No. 0034/2019
TRADING SESSIONS IN ELECTRONIC FORM, No. 0026/2019

"INTERNATIONAL SCOPE"
REGISTRATION RATES
ANNEX XI

DATASHEET
(CIMCATARINA)
PRODUCT CIM10824

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT

Product: Item 1 - EXPANDER FOR RESCUE VEHICLE DRUM FOR BATTERY POWERED

1.

SPECIFICATIONS MINIMUM EQUIPMENT

1.1 battery expander cylinder, with at least 95 KN force of separation, a minimum extended length of 900 mm, a maximum length of
695mm retracted and maximum weight of 21 kg;
1.2 Activation by touch of fingers or hand touch type handle, the handle or specific key held by right-handed person or left-handed in any
tool position of use, with automatic return of the device to its original position when the release or disengagement of same;
1.3 The tool can allow for right and left handed operation;
1.4 The equipment of the body must be made of aluminum is expected to meet at least the IP54 protection index;
1.5
1.6
1.7
1.8

You must keep the power cord 220V / 60Hz with a length of at least five (5) meters;
should follow proper illumination for night work;
should adapt to the climatic conditions of the state of Santa Catarina;
should follow three (03) Li-ion 28VDC, 5AH, 126WH, with a range of 500 cycles and LEDs indicating battery level;

1.9 electronic battery charger 220V;
1:10 Each equipment should be delivered with operating and maintenance manual in Portuguese;
1:11 should meet the NFPA 1936 standard, version 2015 and / or EN 13204 in newer versions.

2.

WARRANTY AND TECHNICAL ASSISTANCE

2.1. The machine warranty should be full for a minimum period of twelve (12) months against manufacturing defects and subject to wear
parts the warranty issued by the manufacturer;
2.2. Must have firm authorized in Brazil, for technical assistance and maintenance;
2.3. In the warranty period, technical assistance shall be made and the problem solved within a maximum of 20 working days from the
date of request / official notification;
2.4. If the Contractor can not be reached within the deadline, must prove and justify in writing the reasons, getting an extension for another ten
(10) business days (maximum), conditioned on acceptance of the Contractor;
2.5. The contractual warranty is complementary to legal and should be given by the written word;
2.6. The guarantee or equivalent must explain clearly and properly what is the guarantee as well as the form, the time and the place to
be exercised, and the burden borne by the contractor and must be delivered duly completed by the supplier upon delivery of the
equipment, together with the use and maintenance manual;
2.7. The technical assistance service should be provided by corrective maintenance and spare parts during the warranty period, in order to
keep the property in perfect condition. The warranty period shall be counted from the date of acceptance of the object, according to
current rules, whereby the company undertakes whether or not the manufacturer of the product, to make, within the warranty period,
replacements all units that present
manufacturing defects or disagreement with the required specifications at no cost to the CIMCATARINA, provided that they are not from
operation or improper handling;
2.8. The called for technical assistance will be required in consultation with the supplier, as the same system provided for establishing
this relationship, and may be by phone, in person, via web and other appointed by the manufacturer;
2.9. Technical assistance services will be performed by the CONTRACTOR, or for technical assistance, through accredited company in
Brazil, which should be reported along with the Price Proposal.
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3.

EQUIPMENT DELIVERY

3.1. The delivery of the product should be pre-set with CIMCATARINA before the end of the period for execution and shall mark the date
and time that will make the delivery of equipment, with the address of the headquarters of the public consortium, or in a previously defined
by Contractor;
3.2 The delivery time is 150 (one hundred and fifty) calendar days, counting from the day of supply authorization;

3.3.

The contractor shall deliver accepted document only after the final receipt if remains found to have fulfilled its obligations bidder and

be the object receiving conditions;

3.4.
3.5.

Delivery will not be accepted exchange brand offered in the proposal;

The receipt by the CIMCATARINA with monitoring the Fire Brigade of Santa Catarina notice as provided below:

3.5.1. provisional receipt: the object is temporarily received by receipt within two (02) days later for checking the conformity of
the material delivered purpose, according to the specification of the Bid;
3.5.2. final receipt: the object will definitely be received within ten (10) days from the date of the provisional receipt, after
acceptance, the invoice will be certified and sent for payment, after verification:

3.5.2.1.
3.5.2.2.
3.5.2.3.
3.5.2.4.

Quantities provided;
Customer Service stipulated deadline;
Service specifications contained in the Notice;
Guarantees the goods stipulated in the Notice.

3.6.

Receiving certificate registered in southpaw invoice or similar document does not constitute the definitive receipt of the equipment;

3.7.

Upon receipt, if the material presented does not comply with the specifications of the Notice, the item is refused in whole or in

part as appropriate, without any compensation to the winning company;

3.8.

If the object presents a manufacturing defect or defects that preclude its use, it must be replaced, no later than thirty (30) days

from the date of the communication made by the contractor;

3.9.

The definitive receipt of the object, does not preclude the company's liability regarding hidden defects, ie only manifested when the

normal use under the Consumer Protection Code (Federal Law 8,078 / 90.);

3.10.

Shall (will) be delivered (s) the certificate (s) (s) among the objects in (s) which one (s) contain specific data in order

to identify each material, attesting that meet all the requirements contained in Rule required;

3.11.

The terms defined above may be modified as agreed between the parties contracted by the justification and

consequent acceptance of the contractor;

3.12.

It will be the company to be hired to bear the expenses of packing, shipping, customs clearance, insurance and other

expenses that may come into being for the replacement / exchange of the product, which should take place within thirty (30) days from the
from the date of the communication made by the Audit Contract. Failure to replace / replacement / exchange within the prescribed period
constitutes grounds for termination;

3.13.

If the company to be hired is a foreign company, it must adopt the price clause INCOTERMS (Terms of Foreign Trade)

using the DAP - DELIVERY AT PLACE (City), translating literally delivered to the site (Location), and added, as an obligation winner, the
clearance and delivery costs for that matches the DDP - DELIVERED DUTY PAID (City), translating literally, Delivered Duty Paid
(Location);

3.14.

In the case of imported product, the supplier upon delivery of the same, shall attach to the invoice or equivalent document

abroad, copy of the Import Declaration - DI in order to prove the origin and legality of importation of equipment;

3.15.

The Contractor must deliver together with the auctioned product, (s) Term (s) and certificate (s) Manufacturer's manual

guarantee (s) of instruction / operation;

3.16.

All items must have Technical Delivery, consisting of at least the course of ministry four (04) hours, for at least ten (10)

firefighters, to be designated by CBMSC Command for operation, handling and maintenance of the tools;

3.17.

All equipment in their respective lots shall be supplied by the same manufacturer and must keep each other

compatibility of use, in order to standardize operations and handling equipment and also facilitate future maintenance;

3:18 For the purpose of enabling the logistics issue of the applicant, it is established a minimum number of six (6) tools for each application
on plot 01, it is not mandatory that are all the same item can add orders of items 1, 2 and 3, for minimum number of tools purposes.
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BACKGROUND OF 4
4.1. Before the expansion of the activities of the Fire Department of the State Military of Santa Catarina, CBMSC in Santa Catarina territory
and the scale of operations that increasingly need modern equipment to allow the military firefighter greater efficiency and effectiveness in
serving the population in the occurrences daily, with the main purpose of enabling the rescue of people trapped in hardware or structures
that prevent the victim to disengage without assistance fireman;
4.2. The equipment will be used by the Military Fire Department Santa Catarina in vehicle accidents, rescue of people, animals or goods
vehicle collisions, as well as in fighting building fires. These actions were always paramount in the fire department, and no doubt for the
whole society. In this regard, the procedures that support this type of operation has been improving every day;

4.3. The investment in technology, represented by the acquisition of extrication and rescue equipment with the latest technical
specifications, provide a high degree of appreciation of the professional military firefighter, being a vital point for the corporation;
4.4. During the activities of rescue and firefighting made by CBMSC the fire is common situations requiring rescue victims trapped in
hardware. Without the equipment, the permanence of military operations at the site is most often impractical, committing thereby the
effectiveness and efficiency in rescue or fire fighting that is running, even exposing the firefighter to danger. Regarding the option to adopt
the price registration system, it should be noted that this option is given by virtue of planning to meet more than one unit Fireman existing
military in various Santa Catarina consortium municipalities or that may consorting where the Registration Prices It provides the guarantee
of the agreed price for future contracts, aiming thus

4.5. It also suggests the use of international trading mode, as it will allow the participation, as well as domestic companies, foreign
companies marketing the object, increasing the competitiveness of the event.

5 - OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED TOGETHER WITH THE PROPOSED COMMERCIAL
5.1. Satisfied that the equipment meets the following standard: NFPA Standard 1936 and / or IN 13204 in their latest versions;
5.2. Manual of use and maintenance, in Portuguese, containing at least instructions on the operation of the apparatus,
assembly, disassembly, cleaning and maintenance;
5.3. CONDITIONS FOR REPORTS AND CERTIFICATES TO BE SUBMITTED: If certification in a foreign language, as the type of
document, it should be apostilada (as Federal Decree No. 8,660 / 2016) or initialed and authenticated by the Brazilian diplomatic
service in the country of origin, and are translated into the official language of Brazil by a sworn translator;
5.4. The company must submit along with the proposal, catalogs, data sheets or brochures which prove the compliance to the
specifications contained in the technical description of the product stating make and model.
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DATASHEET
(CIMCATARINA)
PRODUCT CIM10825

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT

Product: Item 2 - CUTTING TOOL FOR RESCUE VEHICLE FOR BATTERY POWERED

1.
1.1

SPECIFICATIONS MINIMUM EQUIPMENT
battery cutting tool with blades made of rolled steel in one piece or forged steel containing overlay alloy cutting , seeking greater

mechanical strength;
1.2 cutting force must meet performance table NFPA 1936 and / or EN 13204 with a minimum grade A7 / B8 / C7 / D9 / E9;

1.3
1.4
1.5

Distance opening at least 180 mm;
maximum weight of 23 kg;

Activation by touch of fingers or hand touch type handle, the handle or specific key held by right-handed person or left-handed in

any tool position of use, with automatic return of the device to its original position when the release or disengagement of thereof and do
not, under any circumstances, that external pressure exerted on the tool can perform opening or closing of the blades;

1.6

The equipment of the body must be made of aluminum is expected to meet at least the IP54 protection index;

1.7

should monitor the power cord 220V / 60HZ with a length of at least five (5) meters;

1.8
1.9

should follow proper illumination for night work;
should adapt to the climatic conditions of the state of Santa Catarina;

1:10 must follow three Li-ion 28VDC, 5AH, 126WH, with a range of 500 cycles and LEDs indicating battery level;
1:11 electronic battery charger 220V;
12.1 Each device must be delivered with operating and maintenance manual in
Portuguese; 1:13 should meet the NFPA 1936 version 2015 and / or EN 13204 in newer
versions.

2.

WARRANTY AND TECHNICAL ASSISTANCE

2.1. The machine warranty should be full for a minimum period of twelve (12) months against manufacturing defects and subject to wear
parts the warranty issued by the manufacturer;
2.2. Must have firm authorized in Brazil, for technical assistance and maintenance;
2.3. In the warranty period, technical assistance shall be made and the problem solved within a maximum of twenty (20) business days from
the date of request / official notification;
2.4. If the Contractor can not be reached within the deadline, must prove and justify in writing the reasons, getting an extension for another ten
(10) business days (maximum), conditioned on acceptance of the Contractor;
2.5. The contractual warranty is complementary to legal and should be given by the written word;
2.6. The guarantee or equivalent must explain clearly and properly what is the guarantee as well as the form, the time and the place to
be exercised, and the burden borne by the contractor and must be delivered duly completed by the supplier upon delivery of the
equipment, together with the use and maintenance manual;
2.7. The technical assistance service should be provided by corrective maintenance and spare parts during the warranty period, in order to
keep the property in perfect condition. The warranty period shall be counted from the date of acceptance of the object, according to
current rules, whereby the company undertakes whether or not the manufacturer of the product, to make, within the warranty period,
replacements all units that present manufacturing defects or disagreement with the required specifications at no cost to the
CIMCATARINA, provided that they are not from operation or improper handling;

2.8. The called for technical assistance will be required in consultation with the supplier, as the same system provided for establishing
this relationship, and may be by phone, in person, via web and other appointed by the manufacturer;
2.9. Technical assistance services will be performed by the CONTRACTOR, or for technical assistance, through accredited company in
Brazil, which should be reported along with the Price Proposal.
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3.

EQUIPMENT DELIVERY

3.1. The delivery of the product must first be adjusted with the CIMCATARINA before the end of the period for execution and shall mark
the date and time on which it will deliver the equipment, with headquarters the public consortium, or in a previously defined by the
Contractor;
3.2 The delivery time is 150 (one hundred and fifty) calendar days, counting from the completion of the request;

3.3.

The contractor shall deliver accepted document only after the final receipt if remains found to have fulfilled its obligations bidder and

be the object receiving conditions;

3.4.
3.5.

Delivery will not be accepted exchange brand offered in the proposal;

The receipt by the CIMCATARINA with monitoring the Fire Brigade of Santa Catarina notice as provided below:

3.5.1. provisional receipt: the object is temporarily received by receipt within two (02) days later for checking the conformity of
the material delivered purpose, according to the specification of the Bid;
3.5.2. final receipt: the object will definitely be received within ten (10) days from the date of the provisional receipt, after
acceptance, the invoice will be certified and sent for payment, after verification:

3.5.2.1.
3.5.2.2.
3.5.2.3.
3.5.2.4.

Quantities provided;
Customer Service stipulated deadline;
Service specifications contained in the Notice;
Guarantees the goods stipulated in the Notice.

3.6.

Receiving certificate registered in southpaw invoice or similar document does not constitute the definitive receipt of the equipment;

3.7.

Upon receipt, if the material presented does not comply with the specifications of the Notice, the item is refused in whole or in

part as appropriate, without any compensation to the winning company;

3.8.

If the object presents a manufacturing defect or defects that preclude its use, it must be replaced, no later than thirty (30) days

from the date of the communication made by the contractor;

3.9.

The definitive receipt of the object, does not preclude the company's liability regarding hidden defects, ie only manifested when the

normal use under the Consumer Protection Code (Federal Law 8,078 / 90.);

3.10.

Shall (will) be delivered (s) the certificate (s) (s) among the objects in (s) which one (s) contain specific data in order

to identify each material, attesting that meet all the requirements contained in Rule required;

3.11.

The terms defined above may be modified as agreed between the parties contracted by the justification and

consequent acceptance of the contractor;

3.12.

It will be the company to be hired to bear the expenses of packing, shipping, customs clearance, insurance and other

expenses that may come into being for the replacement / exchange of the product, which should take place within thirty (30) days from the
from the date of the communication made by the Audit Contract. Failure to replace / replacement / exchange within the prescribed period
constitutes grounds for termination;

3.13.

If the company to be hired is a foreign company, it must adopt the price clause INCOTERMS (Terms of Foreign Trade)

using the DAP - DELIVERY AT PLACE (City), translating literally delivered to the site (Location), and added, as an obligation winner, the
clearance and delivery costs for that matches the DDP - DELIVERED DUTY PAID (City), translating literally, Delivered Duty Paid
(Location);

3.14.

In the case of imported product, the supplier upon delivery of the same, shall attach to the invoice or equivalent document

abroad, copy of the Import Declaration - DI in order to prove the origin and legality of importing the equipment in question ; 3 .1 5 . The
Contractor must deliver together with the auctioned product, (s) Term (s) and certificate (s) Manufacturer's manual guarantee (s) of
instruction / operation ;

3.1 6 . All items must have Technical Delivery, consisting ongoing ministry at least four (04) hours, for at least 10 ( ten ) firemen military to
be designated by the Command of the CBM SC For operation, handling and maintenance of the tools;
3.1 7 . All equipment in their respective lots shall be supplied by the same manufacturer and must keep each other compatibility of use, in
order to standardize operations and handling equipment and also facilitate future maintenance.

3:18 For the purpose of enabling the logistics issue of the applicant, it is established a minimum number of six (6) tools for each application
on plot 01, it is not mandatory that are all the same item can add orders of items 1, 2 and 3, for minimum number of tools purposes.
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BACKGROUND OF 4
4.1. Before the expansion of the activities of the Fire Department of the State Military Santa Catarina , CBM SC In the territory Santa Catarina
and the scale of operations that increasingly need modern equipment to allow the military firefighter greater efficiency and effectiveness in
serving
the population in everyday occurrences, with the main purpose of enabling the rescue of people trapped in hardware or structures that
prevent the victim to disengage without support fireman;
4.2. The equipment will be used by the Military Fire Department Santa Catarina in vehicle accidents, rescue of people, animals or goods
vehicle collisions, as well as in fighting building fires. These actions were always paramount in the fire department, and no doubt for the
whole society. In this regard, the procedures that support this type of operation has been improving every day;

4.3. The investment in technology, represented by the acquisition of extrication and rescue equipment with the latest technical
specifications, will provide a high degree of appreciation of the professional military firefighter, being a vital point for The corporation;
4.4. During rescue and fire fighting activities carried out by firefighters from the CBM SC It is common situations that require saving victims
trapped in hardware. Without the equipment, the permanence of the military on site operations is most often impractical, committing to it the
effectiveness
and efficiency in rescue or fire fighting being run, even exposing the firefighter to danger. Regarding the option to adopt the Registration System
Prices, it should be noted that this option is given by virtue of planning to meet more than one Firefighter Military Unit existing in the various
municipalities of Santa Catarina consortium or that may be consorts Where the prices registration provides the guarantee of the agreed price future
contracts, aiming thus higher economy when new purchases are made;

4.5. It also suggests the use of international trading mode, as it will allow the participation, as well as domestic companies, foreign
companies marketing the object, increasing the competitiveness of the event.

5. OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED TOGETHER WITH THE PROPOSED COMMERCIAL
5.1. Satisfied that the equipment meets the following standard: NFPA Standard 1936 and / or IN 13204 in their latest versions;
5.2. Manual of use and maintenance, in Portuguese, containing at least instructions on the operation of the apparatus,
assembly, disassembly, cleaning and maintenance;
5.3. CONDITIONS FOR REPORTS AND CERTIFICATES TO BE SUBMITTED: If certification in a foreign language, as the type of
document, it should be apostilada (as Federal Decree No. 8,660 / 2016) or initialed and authenticated by the Brazilian diplomatic
service in the country of origin, and are translated into the official language of Brazil by a sworn translator;
5.4. The company must submit along with the proposal, catalogs, data sheets or brochures which prove the compliance to the
specifications contained in the technical description of the product stating make and model.
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DATASHEET
(CIMCATARINA)
PRODUCT CIM10826

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT

Product: Item 3 - SEPARATOR TOOL FOR RESCUE VEHICLE FOR BATTERY POWERED

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

SPECIFICATIONS MINIMUM EQUIPMENT
Tool battery separator;
With maximum separation force in accordance with NFPA 1936 tests and / or EN 13204, of not less than 48KN;

Opening of at least 600 mm;
Maximum Strength Tensile test according to NFPA 1936 and / or EN 13204, of not less than 40KN;
Maximum weight of 22.5 kg;

Activation by touch of fingers or hand touch type handle, the handle or specific key held by right-handed person or left-handed in

any tool position of use, with automatic return of the device to its original position when the release or disengagement of thereof and do
not, under any circumstances, that external pressure exerted on the tool can perform opening or closing of the blades;

1.7

The equipment of the body must be made of aluminum and must meet at least the IP54 protection index;

1.8

should monitor the power cable 220v / 60hz with a length of at least five (5) meters;

1.9

and must follow proper illumination for night work;

1:10 should adapt to the climatic conditions of the state of Santa Catarina;
1:11 must follow three (03) Li-ion battery to 28VDC, 5AH, 126WH, with a range of 500 cycles and LEDs indicating battery level;
1.12 electronic battery charger 220V;
1:13 Each equipment should be delivered with operating and maintenance manual in Portuguese;
1:14 should meet the NFPA 1936 standard, version 2015 and / or EN 13204 in newer versions.

2.

WARRANTY AND TECHNICAL ASSISTANCE

2.1. The machine warranty should be full for a minimum period of twelve (12) months against manufacturing defects and subject to wear
parts the warranty issued by the manufacturer;
2.2. Must have firm authorized in Brazil, for technical assistance and maintenance;
2.3. In the warranty period, technical assistance shall be made and the problem solved within a maximum of twenty (20) business days from
the date of request / official notification;
2.4. If the Contractor can not be reached within the deadline, must prove and justify in writing the reasons, getting an extension for another ten
(10) business days (maximum), conditioned on acceptance of the Contractor;
2.5. The contractual warranty is complementary to legal and should be given by the written word;
2.6. The guarantee or equivalent must explain clearly and properly what is the guarantee as well as the form, the time and the place to
be exercised, and the burden borne by the contractor and must be delivered duly completed by the supplier upon delivery of the
equipment, together with the use and maintenance manual;
2.7. The technical assistance service should be provided by corrective maintenance and spare parts during the warranty period, in order to
keep the property in perfect condition. The warranty period shall be counted from the date of acceptance of the object, according to
current rules, whereby the company undertakes whether or not the manufacturer of the product, to make, within the warranty period,
replacements all units that present manufacturing defects or disagreement with the required specifications at no cost to the
CIMCATARINA, provided that they are not from operation or improper handling;

2.8. The called for technical assistance will be required in consultation with the supplier, as the same system provided for establishing
this relationship, and may be by phone, in person, via web and other appointed by the manufacturer;
2.9. Technical assistance services will be performed by the CONTRACTOR, or for technical assistance, through accredited company in
Brazil, which should be reported along with the Price Proposal.
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3.

EQUIPMENT DELIVERY

3.1. The delivery of the product must first be adjusted with the CIMCATARINA before the end of the period for execution and shall mark
the date and time on which it will deliver the equipment, with headquarters the public consortium, or in a previously defined by the
Contractor;
3.2 The delivery time is 150 (one hundred and fifty) calendar days, counting from the completion of the request;

3.3.

The contractor shall deliver accepted document only after the final receipt if remains found to have fulfilled its obligations bidder and

be the object receiving conditions;

3.4.
3.5.

Delivery will not be accepted exchange brand offered in the proposal;

The receipt by the CIMCATARINA with monitoring the Fire Brigade of Santa Catarina notice as provided below:

3.5.1. provisional receipt: the object is temporarily received by receipt within two (02) days later for checking the conformity of
the material delivered purpose, according to the specification of the Bid;
3.5.2. final receipt: the object will definitely be received within ten (10) days from the date of the provisional receipt, after
acceptance, the invoice will be certified and sent for payment, after verification:

3.5.2.1.
3.5.2.2.
3.5.2.3.
3.5.2.4.

Quantities provided;
Customer Service stipulated deadline;
Service specifications contained in the Notice;
Guarantees the goods stipulated in the Notice.

3.6.

Receiving certificate registered in southpaw invoice or similar document does not constitute the definitive receipt of the equipment;

3.7.

Upon receipt, if the material presented does not comply with the specifications of the Notice, the item is refused in whole or in

part as appropriate, without any compensation to the winning company;

3.8.

If the object presents a manufacturing defect or defects that preclude its use, it must be replaced, no later than thirty (30) days

from the date of the communication made by the contractor;

3.9.

The definitive receipt of the object, does not preclude the company's liability regarding hidden defects, ie only manifested when the

normal use under the Consumer Protection Code (Federal Law 8,078 / 90.);

3.10.

Shall (will) be delivered (s) the certificate (s) (s) among the objects in (s) which one (s) contain specific data in order

to identify each material, attesting that meet all the requirements contained in Rule required;

3.11.

The terms defined above may be modified as agreed between the parties contracted by the justification and

consequent acceptance of the contractor;

3.12.

It will be the company to be hired to bear the expenses of packing, shipping, customs clearance, insurance and other

expenses that may come into being for the replacement / exchange of the product, which should take place within thirty (30) days from the
from the date of the communication made by the Audit Contract. Failure to replace / replacement / exchange within the prescribed period
constitutes grounds for termination;

3.13.

If the company to be hired is a foreign company, it must adopt the price clause INCOTERMS (Terms of Foreign Trade)

using the DAP - DELIVERY AT PLACE (City), translating literally delivered to the site (Location), and added, as an obligation winner, the
clearance and delivery costs for that matches the DDP - DELIVERED DUTY PAID (City), translating literally, Delivered Duty Paid
(Location);

3.14.

In the case of imported product, the supplier upon delivery of the same, shall attach to the invoice or equivalent document

abroad, copy of the Import Declaration - DI in order to prove the origin and legality of importation of equipment;

3.15.

The Contractor must deliver together with the auctioned product, (s) Term (s) and certificate (s) Manufacturer's manual

guarantee (s) of instruction / operation;

3.16.

All items must have Technical Delivery, consisting of at least the course of ministry four (04) hours, for at least ten (10)

firefighters, to be designated by CBMSC Command for operation, handling and maintenance of the tools;

3.17.

All equipment in their respective lots shall be supplied by the same manufacturer and must keep each other

compatibility of use, in order to standardize operations and handling equipment and also facilitate future maintenance.

3:18 For the purpose of enabling the logistics issue of the applicant, it is established a minimum number of six (6) tools for each application
on plot 01, it is not mandatory that are all the same item can add orders of items 1, 2 and 3, for minimum number of tools purposes.
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BACKGROUND OF 4
4.1. Before the expansion of the activities of the Fire Department of the State Military of Santa Catarina, CBMSC in Santa Catarina territory
and the scale of operations that increasingly need modern equipment to allow the military firefighter greater efficiency and effectiveness in
serving the population in the occurrences daily, with the main purpose of enabling the rescue of people trapped in hardware or structures
that prevent the victim to disengage without assistance fireman;
4.2. The equipment will be used by the Military Fire Department Santa Catarina in vehicle accidents, rescue of people, animals or goods
vehicle collisions, as well as in fighting building fires. These actions were always paramount in the fire department, and no doubt for the
whole society. In this regard, the procedures that support this type of operation has been improving every day;

4.3. The investment in technology, represented by the acquisition of extrication and rescue equipment with the latest technical
specifications, provide a high degree of appreciation of the professional military firefighter, being a vital point for the corporation;
4.4. During the activities of rescue and firefighting made by CBMSC the fire is common situations requiring rescue victims trapped in
hardware. Without the equipment, the permanence of military operations at the site is most often impractical, committing thereby the
effectiveness and efficiency in rescue or fire fighting that is running, even exposing the firefighter to danger. Regarding the option to adopt
the price registration system, it should be noted that this option is given by virtue of planning to meet more than one unit Fireman existing
military in various Santa Catarina consortium municipalities or that may be consorts, where the Registration Prices It provides the
guarantee of the agreed price for future contracts, aiming thus

4.5. It also suggests the use of international trading mode, as it will allow the participation, as well as domestic companies, foreign
companies marketing the object, increasing the competitiveness of the event.

5. OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED TOGETHER WITH THE PROPOSED COMMERCIAL
5.1. Satisfied that the equipment meets the following standard: NFPA Standard 1936 and / or IN 13204 in their latest versions;
5.2. Manual of use and maintenance, in Portuguese, containing at least instructions on the operation of the apparatus,
assembly, disassembly, cleaning and maintenance;
5.3. CONDITIONS FOR REPORTS AND CERTIFICATES TO BE SUBMITTED: If certification in a foreign language, as the type of
document, it should be apostilada (as Federal Decree No. 8,660 / 2016) or initialed and authenticated by the Brazilian diplomatic
service in the country of origin, and are translated into the official language of Brazil by a sworn translator;
5.4. The company must submit along with the proposal, catalogs, data sheets or brochures which prove the compliance to the
specifications contained in the technical description of the product stating make and model.
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DATASHEET
(CIMCATARINA)
PRODUCT CIM10827

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT

Product: Item 4 - AUTONOMOUS COMPRESSED AIR MASK SET BREATHING WITH FACEPIECE AND AIR CYLINDER
WITH PROTECTIVE COVER;

1.

SET-UP

1.1. A 6.8 liters air cylinder;
1.2. drum support with Personal Alert Safety System (PASS) integrated;
1.3. air pressure gauge mounted on a cylinder;
1.4. demand valve with NIOSH CBRN approval;
1.5. full face mask that covers at least the eyes, nose and mouth of the user;
1.6. additional voice communication system;
1.7. air pressure gauge that can be viewed by the user;
1.8. universal air connection rapid intervention - RIC UAC;
1.9. HUD;
1.10. independent predictors of service end EOSTI; 1:11. System Emergency Breathing Safety
- EBSS;
1.12. connecting hoses and electric circuits necessary for the operation of the system;
1.13. Device ride system;
1.14. Full facepiece with complementary voice communication system, HUD and other features and additions described in this specification;
1.15. 6.8 liters of air cylinder, with protective cap as other features described in this specification.

2.

GENERAL FEATURES

2.1. The Autonomous Mask Set Compressed Air Breathable should be made using the performance characteristics and values required by
NFPA 1981, 2013 edition or later version and is also equipped with Alert Safety System Integrated Personnel made as performance levels
and values required by NFPA 1982, 2013 edition or later version;
2.2. All kit components must be approved specifically for the model properly certified according to the reference standards;
2.2.1. All components, fittings and surfaces must be free of irregular spots, burrs and sharp edges;
2.2.2. All electrical circuits integrated to the whole or any enhancement must be certified to the requirements for Class I, Groups C and D;
Class II Groups E, F and G, Division 1 Hazardous Locations specified in ANSI / UL 913;
2.3. The Personal Alert Safety System should:
2.3.1. It is integrated into the Autonomous Mask Set Compressed Air Breathable;
2.3.2. It is automatically deployed from the off mode to the detection mode linked to the activation of the Autonomous Mask Set Compressed
Air Breathable;
2.3.3. All PASS hardware finishes must be free of all the difficult points, burrs and sharp edges.

3.

SPECIAL FEATURES

3.1. Air Cylinder:
3.1.1. It should be composed of an inner cylinder of aluminum and a carbon fiber shell, fiberglass and epoxy finish;
3.1.2. 6.8 liters capacity hydraulic cylinder, consisting of a total compressed air capacity of 2,040 liters;
3.1.3. Operating pressure 300 bar / 4500 psi;
3.1.4. The cylinder should have a minimum life of 15 (fifteen) years, year of manufacture not less than the bid submission;
3.1.5. The connection between the pressure reducer and the cylinder must be made through a quick coupling system without the
use of threads;
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3.1.6. For charging purposes, the cylinder must have an adapter or with a standard threaded connection
CGA 347.
3.2. the demand valve hose connection:
3.2.1. The pressure reducer should leave an average pressure hose connection with quick-coupling of the type standard double lock
for connection to the medium-pressure hose automatic demand valve;
3.2.2. The apparatus should allow connection and disconnection of the coupling is effected with the pressurized equipment (valve
open cylinder).
3.3. demand valve:
3.3.1. It must be approved in previous tests NIOSH CBRN;
3.3.2. It can not be permanently attached to the mask;
3.3.3. The automatic demand valve should have a mean pressure double whip type connection pattern engaterápido lock according to
item 3.2.1;
3.3.4. The engagement of the automatic demand valve with the facepiece must be done through a connection of the quick coupling type;
3.3.5. It should be automatic positive pressure with drive activated by first inhalation of the user;
3.3.6. The automatic demand valve should have one key cut the continuous air flow and a bypass valve that allows the constant
demand according to the user need.
3.4. Full facepiece:
3.4.1. Must protect, full eyes, nose and mouth of the user;
3.4.2. You must have support rods and spider kevlar fabric or other similar or superior technical characteristics;
3.4.3. The facial parts should be available in sizes S, M and L.
3.5. additional voice communication system:
3.5.1. It should consist of an electronic amplification of voice unit to enable improved communication with people who are close to the user;
3.5.2 should allow the future implementation of communication system with HT or radio communication with radio bluetooth.
3.6. System Emergency Breathing Safety - EBSS:
3.6.1. The emergency breathing security system must have a male and female connection with a check valve device to prevent
internal contaminants;
3.6.2. The EBSS should require only one action for locking the connection of the donor receptor assembly to the housing assembly or
to a second facepiece when necessary;
3.6.3. The connection hose must have ninety (90) centimeters in length and be stored in a bag on lateralized together and accessible to
the user himself Autonomous Mask Set Compressed Air Breathable;
3.6.4. The equipment must enable the connection and disconnection are made with pressurized equipment.
3.7. System for feeding electrical components: all electronic components must be powered by alkaline or rechargeable batteries
system providing minimum autonomy 200 hours;
3.7.1. With power by rechargeable batteries, they should be provided with the equipment 01 (one) spare battery and one (01)
automatic multi-voltage charger;
3.7.1.1. Should monitor 01 (one) charger for each Autonomous Mask Set Compressed Air Breathable.
3.7.2. In the case of feeding alkaline batteries, batteries must be provided quantitative reserve required to 1000 (one thousand)
hours of operation of all components and circuits involved in the operation of the whole assembly;
3.7.2.1. This quantity should be proportional to the time of use requirements established in the original equipment manual;
3.7.2.2. Batteries should have technical characteristics similar or superior to Sony and Duracell brands; such marks listed for reference
only to the technical characteristics;
3.7.2.3. The validity of batteries should be at least 24 (twenty four) months from the date of delivery of the sets.
3.7.3. The light HUD must have an indicator that shows when the batteries or the batteries have to be replaced or recharged.

4.

ACCESSORIES

4.1. Case, cover or case for specific facial mask;
4.2 a cover drum for thermal protection itself composed of material resistant to flame and water sizing, dust, oil and grease;
4.3. rechargeable batteries or batteries, as item 3.7;
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4.4. The equipment must be quoted without carrying case, but must be delivered properly packed;
4.5. All connected or integrated into the Autonomous Mask Set Compressed Air Breathable accessories must have approval NIOSH
CBRN specifically for the model;
4.6. All accessories attached to the Autonomous Mask Set Compressed Air Breathable should not interfere with their function or the
function of any of its components;
4.7. Every accessory when installed or connected to the Autonomous Mask Set Compressed Air Breathable must meet all design
and performance requirements of the standard equipment.

5.

CERTIFICATION

5.1. The Autonomous Mask Set Compressed Air Breathable and Integrated Personal Alert Safety System should be compulsorily
certified to NFPA 1981, 2013 edition or later version, and NFPA 1982, 2013 edition or later version;
5.2. The certification should be by Body Product Certification, duly accredited in scope by signatory Body multilateral recognition
agreement (Multilateral Recognition Arrangement - MLA) of the International Accreditation Forum - International Accreditation Forum (IAF),
such as American National Standards Institute (ANSI), International Accreditation Services (IAS) or the Occupational Safety and Health
Administration (OSHA), among others;
5.2.1. This requirement must be met prior to the formal contract, and its essential act end;
5.3. Other certificates should be displayed, which are prerequisite for the requested certification, as NIOSH CBRN, etc.

6.

CONDITIONS

6.1. The winning bidder must submit sample of the equipment offered, demonstrating full compliance with the technical specifications of
this data sheet as set out in the notice;
6.2. Must have service network with coverage in the state of Santa Catarina;
6.2.1. Technical assistance should be guaranteed for a minimum of ten (10) years for the supply of spare parts;
6.2.2. Technical assistance should call center for your drive must located in Brazil, by a duly authorized company installed in the
national territory;
6.2.3. This authorization shall be attested by the manufacturer's express statement.

7.

PACKAGING AND LABEL

7.1. Each device must be delivered individually packaged and stored in a specific case;
7.2. Tag: should comply with all mandatory conditions of reference standards;
7.3. Along with each set should be a label with the following data: name of the supplier firm, CNPJ, size, certification indication of the
standard and year / semester of manufacture;
7.4. Externally, each box should contain the manufacturer's data, as well as date of manufacture and expiry date, according to article 31 of
the Federal Law n. 8,078 / 90.

8.

PRODUCT DELIVERY

8.1. Foreign language documents must be translated by a public translator, subject to the other conditions of the Notice to legal validity in
the country;
8.2. The manufacturer shall ensure that the manual or user to the information booklets present their texts in Portuguese language in
Brazil, unique, alternative or replacement to manual or original booklets in the country of manufacturer's native language;
8.2.1. Should be included in the manual or booklet all the information on the labeling section and information such as: pre-use information
(security considerations, limitations, storage and assembly), inspections, proper use, maintenance and cleaning and criteria and
considerations for destruction;
8.3. The contractor must submit the documentation along with the official catalog of pieces of sets, in order to facilitate the
identification of components and maintenance;
8.4. The contractor shall perform the technical delivery kits, which will consist of theoretical and practical instruction of at least four (4) hours,
for a total of twenty (20) firefighters, to approach the following topics:
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.4.4.

General information and pre-use;
basic maintenance;
Resolution of potential problems;
Proper use of contained in NFPA 1500 - Safety and Occupational Health Program for Fire;

8.4.5. Refilling of cylinders;
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8.4.6. emergency procedures to be followed in case of damage, malfunction or failure in the set;
8.4.7. Click cleaning and disinfection procedures;
8.4.8. Service interval and applicable details;
8.4.9. Repair methods, when possible;
8.4.10. The technical delivery will be made after receiving the first batch of completion and will be held at a location to be defined
by CIMCATARINA and Military Firefighters Corps of Santa Catarina;

8.5
8.6

The delivery of the product must be in CIMCATARINA headquarters in Singapore / SC;

The delivery time is 150 (one hundred and fifty) calendar days, counting from the completion of the request;

8.7

For the purpose of enabling the subject logistics bidder is established the minimum number of twenty (20) joint (item 4) at each request;

8.8

There is no minimum order for the items 5 and 6, however, they will be requested along with the minimum order of item 4.

9.

WARRANTY

9.1. The manufacturer must ensure the product warranty at least ten (10) years from the date of receipt against the part or
manufacturing defects;
9.2. It must be submitted certificate of material manufacturer's warranty at the time of delivery of the material;
9.3. In the warranty period, technical assistance shall be made and the problem solved within a maximum of 20 (ten) business days from
the date of request / official notification;
9.4. If the Contractor can not be reached within the deadline, must prove and justify in writing the reasons, getting an extension for another ten
(10) business days (maximum), conditioned on acceptance of the Contractor.
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DATASHEET
(CIMCATARINA)
PRODUCT CIM10828

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT

Product: Item 5 - FACEPIECE complete;

1.
1.1.

PRODUCT COMPOSITION
Full facepiece with complementary voice communication system, HUD, case and other features and additions described

in this specification;
1.2. full face mask that covers at least the eyes, nose and mouth of the user;

1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.

additional voice communication system;
HUD;
Case.
GENERAL FEATURES
The facial part of being prepared according to the performance levels and values required by NFPA 1981, 2013 edition or later version;

The facepiece must be approved specifically for the model properly certified according to the reference standards;

2.2.1. All components, fittings and surfaces must be free of irregular spots, burrs and sharp edges;
2.2.2. All integrated or any enhancement electrical circuits must be certified to the requirements for Class I, Groups C and D; Class II
Groups E, F and G, Division 1 Hazardous Locations specified in ANSI / UL 913;

3.
3.1.

SPECIAL FEATURES
Full facepiece:

3.1.1. Must protect, full eyes, nose and mouth of the user;
3.1.2. You must have support rods and spider kevlar fabric or other similar or superior technical characteristics;
3.1.3. The facial parts should be available in sizes S, M and L.

3.2.

additional voice communication system:

3.2.1. It should consist of an electronic amplification of voice unit to enable improved communication with people who are close to the user;
3.2.2 should allow the future implementation of communication system with HT or radio communication with radio bluetooth.

3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.

HUD should have, and it should have an indicator that shows when the batteries or the batteries have to be replaced or recharged.

ACCESSORIES

Case, cover or specific case for facial mask.

CERTIFICATION
The facepiece must be certified in accordance with NFPA 1981, 2013 edition or later version, and NFPA 1982, 2013 edition

or later version;

5.2.

The certification should be by Body Product Certification, duly accredited in scope by signatory Body multilateral recognition

agreement (Multilateral Recognition Arrangement - MLA) of the International Accreditation Forum - International Accreditation Forum (IAF),
such as American National Standards Institute (ANSI), International Accreditation Services (IAS) or the Occupational Safety and Health
Administration (OSHA), among others;
5.2.1. This requirement must be met prior to the formal contract, and its essential act end;

5.3.

Other certificates should be displayed, which are prerequisite for the requested certification, as NIOSH CBRN, etc.

6.
6.1.

CONDITIONS
The winning bidder must submit sample of the equipment offered, demonstrating full compliance with the technical specifications

of this data sheet as set out in the notice;
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6.2.

Must have service network with coverage in the state of Santa Catarina;

6.2.1. Technical assistance should be guaranteed for a minimum of ten (10) years for the supply of spare parts;
6.2.2. Technical assistance should call center for your drive must located in Brazil, by a duly authorized company installed in the
national territory;
6.2.3. This authorization shall be attested by the manufacturer's express statement.

7.
7.1.
8.
8.1.

PACKAGING AND LABEL
The equipment must be delivered individually packaged and stored in a dedicated box.
PRODUCT DELIVERY
Foreign language documents must be translated by a public translator, subject to the other conditions of the Notice to legal validity

in the country;

8.2.

The manufacturer shall ensure that the manual or user to the information booklets present their texts in Portuguese language in

Brazil, unique, alternative or replacement to manual or original booklets in the country of manufacturer's native language;
8.2.1. Should be included in the manual or booklet all the information on the labeling section and information such as: pre-use information
(security considerations, limitations, storage and assembly), inspections, proper use, maintenance and cleaning and criteria and
considerations for destruction;

8.3.

The contractor must submit the documentation along with the official parts catalog, in order to facilitate the identification of

components and maintenance;

8.4.
8.5.

The delivery of the product should be in CIMCATARINA headquarters in Florianópolis / SC;

The delivery time is 150 (one hundred and fifty) calendar days, counting from the completion of the request;

8.6 The application of facial parts should be carried out with the minimum order of complete sets. Ie, the contractor must apply facial parts
only when done the minimum order of twenty (20) complete sets, to enable the import of all items of a single import process.

9.
9.1.

WARRANTY

The manufacturer must ensure the product warranty at least ten (10) years from the date of receipt against the part or

manufacturing defects;

9.2.

It must be submitted certificate of material manufacturer's warranty at the time of delivery of the material;

9.3.

In the warranty period, technical assistance shall be made and the problem solved within a maximum of 20 (ten) business days

from the date of request / official notification;

9.4.

If the Contractor can not be reached within the deadline, must prove and justify in writing the reasons, getting an extension for another ten

(10) business days (maximum), conditioned on acceptance of the Contractor.
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DATASHEET
(CIMCATARINA)
PRODUCT CIM10829

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT

Product: Item 6 - AIR CYLINDER WITH PROTECTIVE COVER;

1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.

SET-UP
6.8 liters of air cylinder, with protective cap as other features described in this specification.

GENERAL FEATURES
The cylinder should be made as the performance levels and values required by NFPA 1981, 2013 edition or later version;
All components must be approved specifically for the model properly certified according to the reference standards;

2.2.1. All components, fittings and surfaces must be free of irregular spots, burrs and sharp edges.

3.
3.1.

SPECIAL FEATURES
Air Cylinder:

3.1.1. It should be composed of an inner cylinder of aluminum and a carbon fiber shell, fiberglass and epoxy finish;
3.1.2. 6.8 liters capacity hydraulic cylinder, consisting of a total compressed air capacity of 2,040 liters;
3.1.3. Operating pressure 300 bar / 4500 psi;
3.1.4. The cylinder should have a minimum life of 15 (fifteen) years, year of manufacture not less than the bid submission;
3.1.5. The connection between the pressure reducer and the cylinder must be made through a quick coupling system without the
use of threads;
3.1.6. For charging purposes, the cylinder must have an adapter or with a standard threaded connection
CGA 347.

3.2.

the demand valve hose connection:

3.2.1. The pressure reducer should leave an average pressure hose connection with quick-coupling of the type standard double lock
for connection to the medium-pressure hose automatic demand valve;
3.2.2. The apparatus should allow connection and disconnection of the coupling is effected with the pressurized equipment (valve
open cylinder).

4.

ACCESSORIES

4.1 A proper thermal protection to the cylinder cover, consists of flame-resistant material.

5.
5.1.
5.2.

CERTIFICATION
The cylinder must be certified in accordance with NFPA 1981, 2013 edition or later version, and NFPA 1982, 2013 edition or later version;
The certification should be by Product Certification Body duly accredited in scope by signatory body for the recognition mu latest

version agreement, and NFPA 1982, 2013 edition or later version;
5.2. The certification should be by Body Product Certification, duly accredited in scope by signatory Body multilateral recognition
agreement (Multilateral Recognition Arrangement - MLA) of the International Accreditation Forum - International Accreditation Forum (IAF),
such as American National Standards Institute (ANSI), International Accreditation Services (IAS) or the Occupational Safety and Health
Administration (OSHA), among others;
5.2.1. This requirement must be met prior to the formal contract, and act essential to achieving this.

6.

CONDITIONS

6.1.

The winning bidder must submit sample of the equipment offered, demonstrating full compliance with the technical specifications

of this data sheet as set out in the notice;
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6.2.

Must have service network with coverage in the state of Santa Catarina;

6.2.1. Technical assistance should be guaranteed for a minimum of ten (10) years for the supply of spare parts;
6.2.2. Technical assistance should call center for your drive must located in Brazil, by a duly authorized company installed in the
national territory;
6.2.3. This authorization shall be attested by the manufacturer's express statement.

7.
7.1.
8.
8.1.

PACKAGING AND LABEL
The equipment must be delivered individually packaged and stored in a dedicated box.
PRODUCT DELIVERY
Foreign language documents must be translated by a public translator, subject to the other conditions of the Notice to legal validity

in the country;

8.2.

The manufacturer shall ensure that the manual or user to the information booklets present their texts in Portuguese language in

Brazil, unique, alternative or replacement to manual or original booklets in the country of manufacturer's native language;
8.2.1. Should be included in the manual or booklet all the information on the labeling section and information such as: pre-use information
(security considerations, limitations, storage and assembly), inspections, proper use, maintenance and cleaning and criteria and
considerations for destruction;

8.3.

The contractor must submit the documentation along with the official catalog of drum parts, so as to facilitate the

identification of components and maintenance;

8.4.
8.5.

The delivery of the product should be in CIMCATARINA headquarters in Florianópolis / SC;

The delivery time is 150 (one hundred and fifty) calendar days, counting from the completion of the request;

8.6 application for cylinders should be carried out with the minimum order of complete sets. Ie, the contractor must apply cylinders only
when done the minimum order of 20 complete sets, to enable the import of all items of a single import process.

9.
9.1.

WARRANTY

The manufacturer must ensure the product warranty at least ten (10) years from the date of receipt against the part or

manufacturing defects;

9.2.

It must be submitted certificate of material manufacturer's warranty at the time of delivery of the material;

9.3.

In the warranty period, technical assistance shall be made and the problem solved within a maximum of 20 (ten) business days

from the date of request / official notification;

9.4.

If the Contractor can not be reached within the deadline, must prove and justify in writing the reasons, getting an extension for another ten

(10) business days (maximum), conditioned on acceptance of the Contractor.
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DATASHEET
(CIMCATARINA)
PRODUCT CIM10830

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT

Product: Item 7 - PROTECTIVE CLOTHING FOR STRUCTURAL FIRE FIGHTING (JACKET AND PANTS)
1. SPECIFICATIONS
1.1 General Features

1.1.1

Set composed coat and trousers with the black outer layer consisting of fabric with weft type " rip stop " or tissue with

other technologies considered advanced, with guarantee of equal or greater comfort and resistance to abrasion and cutting, and will not be
accepted conventional fabric plane;

1.1.2

The reference composition of the outer fabric with inherently flame resistant material should be between 35% to 42% of

Polibenzimidazol; 54% to 62% para-aramid or Technora; and 1.4% to 3% Bi component antistatic fiber. The bi fiber component should be
comprised of polymer matrix and a conductive layer, this layer should contain carbon densely built, applying fluorocarbon layer repellent to
water and oil;

1.1.3

The protection assembly must be made in accordance with items 6.2, 6.3, 6.10, 6.11 and 6.12 of EN 469/2005 + A1 2006 should
be CERTIFIED
and classified within Level 2 parameters for all items in that standard, as well as certificate for the electrostatic properties according to
EN 1149-5;
1.1.4
The heat transmission rate, Heat Transmission Index ( HTI) must be equal or greater than the performance level 2 of Table 1 of Section
6.2 of EN 469: 2006 for both HTI 24 ( ≥ 13 s), and to the HTI 24- HTI 12
(S ≥ 4) and the heat transfer rate by radiation, Radiation Heat Transmission Index ( RHTI) must be equal or greater than the performance level 2
item of Table 2 6.3 of EN 469: 2006 for both the RHTI 24 ( ≥ 18
s), and for the RHTI 24- RHTI 12 ( S ≥ 4) ;.

1.1.5

The assembly must must have resistance to water penetration index should be greater than or equal to 20 kPa (level 2) according
to item
6.11 EN 469 while the resistance to water vapor ratio (TVR) or less 30 m²Pa / W (level 2), referred to in item 12.6 of the same standard;

1.1.6
1.1.7

intended for thermal protection layer would be formed of fabric fiber not recycled;
The layer acts as a vapor barrier (moisture) should have a membrane Bi component, with hydrophobic and

oleophobic continuous coating. The constituent layers of such fabric must be flameproof and chemical resistance (acid, oil, chlorinated)
and biological resistance to blood-borne pathogens;

1.1.8

The weight of the outer fabric should be equal to or less than 205 g / m² with 2% tolerance for longer. The overview of

the constituents of whole tissues (adding layers) should have a weight less than 560 g / m², with a range of tolerance for more than 2%;

1.1.9

The visibility must meet the minimum visibility index EN 471: The joint must be provided with reflective strips to be

yellow, silver, yellow, interleaved and has at least 50 mm wide. The bands should be sewn with thread count 100% aramid goal. On the
back, it should be printed in reflective silver band with at least 480 Cd / (lx.m²), hot stamped identification of the Fire Brigade of Santa
Catarina, under the guidance of contractor (Decree 435, of December 12 2017, the general command of CBMSC);

1.1.10

The foregoing strengthening elbows and knees should be silicone with a thickness of at least 5mm or aramid fiber fabric

100%. Reinforcements should be of sufficient size to be in contact with the ground when the firefighter is kneeling or crawling on all fours.
Should allow ergonomics in any circumstances, not limiting the movements of upper and lower limbs;

1.1.11

Any existing metal part to be naturally resistant to corrosion or receive anticorrosive treatment;

1.1.12

All parts must be labeled in accordance with EN 469: 2006, and each piece must be accompanied with their respective label.

1.2 Jacket
1.2.1

malleable collar, allowing the bend over the shoulder, with velcro flap device to ensure full coverage of the wearer's neck;

1.2.2

should be fixed support type flashlight "elbow" on the right side, at chest height, constructed in the same material as the

outer layer. In the support mechanism must exist to ensure the Velcro type fixing and stability of the torch body during use, keeping the

spotlight pointing forward; On the left side of the chest, at the same time the pocket flashlight should have pocket Motorola Model HT EP450
with closure flap to ensure the fixing of the HT;
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1.2.3

Also on the front, lower portion, possess two pockets with Velcro-type closure flap large enough for accommodating a

glove firefighting in each preferably embedded. When the pockets are not fitted, they should be constructed so that the projection does not
suffer creased more than 3 cm. It must have also pocket on the inside front of the coat, able to accommodate a radio HT model Motorola
EP450;

1. 2.4 Still in front of the lock should be by two devices (storm flap with an approximate width of 80 mm and with Velcro Zipper system).
The zipper with detachable should be lower end, with or without anti-panic system at the top;
1.2.5 In the bus, the central rear part must have zipper minimum size of 500 mm long, which must be covered with the same fabric of
clothes with cursor without extension in order to fully remove and inspect the internal structure the construction of the jacket;
1.2.6 In combination with the jacket of the sleeve body, should have a strip of at least 60mm lower average basis the sleeve, which causes
an increase of the sleeve diameter and improvement in movement in the arms. The length of this gusseted underarm is at least 150 mm
front and 130 mm rib part;
1.2.7 At the elbow or shoulder region, has darning to leave more anatomical sleeve and that the user has minimum requirements for
exerting force to move the arm. You must have reinforcement in the elbow region of 100% aramid fiber with an impermeable coating or
silicone, forming an ergonomic assembly, without at the folding arm, disturb or limit the movements jacket;
1.2.8 The grip should be liquid containment bag, with the same lining layer of the vapor barrier covered with fiber fabric with an internal
bellows type, may also be admitted similar tissue that is waterproof and breathable - Anti wicking fabric, measuring approximately 110 mm
from the inside to inhibit the penetration of liquids, fire or heat. The mesh grip should be extended by about 170 mm to cover the dorsal
portion of the hand in mesh with a ring that can pierce the thumb;
1.2.9 At the upper rear part of the back, over the shoulders, should have system to prevent approximation of the protective layers when
using self-contained breathing apparatus (EPR) by means of foam, silicone or other synthetic material, except felt. This material must be
pliable and resistant to high temperature,
thus constituting fixed spaced pads
damping, flame retardant, non-absorbent liquid, measuring about 15 mm wide x 4.50 mm thick parallel with distance between them of 10
mm for better ventilation and comfort coated aramid fiber and fixed between the layers by stitching junction bias across the back;
1.2.10 On the right arm should be embroidered flag state of Santa Catarina (All seams must be made using 100% aramid goal,
flame retardants).

1.3 Pants:
1.3.1

removable suspender should have average toughness in spandex, with maximum 20% expansion, with 50mm wide. In

suspenders touch points with the clavicles and the entire length of the trapezius muscles, there should be flame retardant coating aramid
padded goal. The height adjustment formed by buckle adjustment and locking system. If metallic devices should have anti-corrosion
treatment. In the rear central part of the suspender, there should be a panel in the form of trapezoid, the same material as the outer layer of
the assembly and on the front, approximately 200 mm in height, should be rapid adjustment knob for easy use by the user. This regulator
should ensure the maintenance of adjustment even with the fireman moving, not allowing the suspender release of accidental way;

1.3.2

In the pelvis to the posterior region (lower back) must have high apparatus protecting the renal region, including the iliac

crests and above these so as to provide high output suspender connection protection pants and prevent discomfort when the use of
Respiratory Protective Equipment Autonomous EPR and should have flame retardant foam coating silicone at least 5 mm thick in the sacral
lumbar region to support and cushion the EPR. This apparatus should be divided into sections to not impair mobility;

1.3.3

should have two pockets to the thigh side, fanfold, one on each side, fixed between the hip joint and knee, with its base

located above the lower third of the knee joint;

1.3.4

should have in the region of the knees, made protective foam, or silicone, or other synthetic material, other than felt, soft

and resistant to high temperature with at least 5 mm thick, fixed between the layers so as to ensure user comfort when kneeling on the
floor.
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1.3.5

In the posterior region should have sectional area in the heel to prevent crushing of the end shoes shoes used by the

firefighter, or to be shorter than the length of the front of the trousers from the sagittal plane divides the anterior and posterior portion of the
body. The knee region must have clearance to allow the perfect ergonomic fit, even with the fully crouched firefighter.

1.4

The Layout:

The layout of the distribution of reflective strips can follow the pattern established by the applicant, to avoid problem on the issue of
certification from certifying the compliance of the standard devices EN 471. The inscription on the back must obey what provides Ordinance
435, 12 December 2017, the general command of CBMSC.

1.5 Of the sizes of the protection sets and delivery time:
1.5.1
The winning bidder must submit together with the first sample sizes grid (for male and female models) and using
equivalent measures as example in the tables:. Ex size table for coat male:
Size:

Small
XP

Small
P

Medium
M

Great

Extra big

G

XG

Extra Large
XXL

Stature

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

breast Measurement

86-94

94-102

102-110

110-118

118-129

129-141

116

124

132

140

148

156

80

82

84

86

88

90

80

80

80

80

80

80

ready measures:
coat perimeter, measured in
breast height
Length of the sleeve from the
the collar including 3 cm
stretching
Full length, measured in
including back 3 cm
stretching

Ex. Size table for trousers male:
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Size:

Small

Small

XP

Medium
M

P

Great
G

Extra
Large XG

Extra
Large
XXL

Stature
Hip

164-172

164-172 164-172

164-172

164-172

164-172

78-86

86-94

94-102

102-111

111-123

123-135

94

102

110

118

126

134

Seat

106

114

122

130

138

146

Side length, measured

101

102

103

104

105

106

72

72

72

72

72

72

50

52

54

56

58

60

ready measures:
Waist pants flat measured

waist
Length of step
sheath opening

Ex. Size table for coat female:
Size:

Small

Small

XP

Medium
M

P

Great
G

Extra
Large XG

Extra
Large
XXL

Stature

156-164

156-164 156-164

156-164

156-164

breast Measurement

82-90

90-98

98-110

110

118

126

138

150

162

70

72.5

74

76

77.5

79.5

72

72

72

72

72

72

110-122

122-134

156-164
134-146

ready measures:
coat circumference measured in 5 cm
the opening of the sleeve

sleeve length from the collar
Total length

Ex. Size table for trousers female:
Size:

Small

Small

XP

Medium
M

P

Great
G

Extra
Large XG

Extra
Large
XXL

Stature
Hip

156-164

156-164 156-164

66-74

74-82

82-94

156-164

156-164

156-164

94-106

106-118

118-130
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ready measures:
85

93

101

113

125

137

Hip

107

115

123

133

143

152.5

side length

94

95

96

97

98

99

Length of step

72

72

72

72

72

72

48.5

50.5

52.5

54.5

56.5

57

Waistband

sheath opening

. Note 1: In possession of each making the application table should planilhar applications with sizes equivalent per piece, according to your
need (taking into account the individual user's body type);
Obs. 2: The above are just a reference bars, while the applicant present a grid with the first column of the table information (height, waist,
hips, etc.) with at least six sizes. That is, the numbers presented above are in bars absolute and not limiting, what is meant is that the
applicant present a grid with the reference values so that items are purchased in sizes tailored;

1.5.2

The delivery time of the sets, it is established for up to 150 calendar days from the date of applications (national company)

or the issuance of the letter of credit (for international companies), and the order may only be made after the bidder a bidder state suitable
for the supply;

1.5.3

The product shall be delivered at the headquarters of CIMCATARINA consortium, in Florianópolis / SC.

1.5.3 For the purpose of enabling the subject logistics applicant, the minimum number is set seventy (70) sets each application.

1.6 Sample collection, certification and other documentation:
1.6.1
The winning bidder will submit a sample for analysis by the crew formed by the Coordination Fighting structural CBMSC
fire, to ascertain whether the sample is described in accordance to this announcement;

1.6.2
1.6.3

The sample should be sent to headquarters CIMCATARINA;
It is the coordinating body of the Commission to assess together with the descriptive requirement of the clothing required in

this notice, to the Conference of the design characteristics;

1.6.4

To solve possible doubts, the Commission may request specific reports that prove the performance parameters required

in the description of this announcement;

1.6.5
1.6.6
1.6.7

After the evaluation will be plowed An Analysis of Minutes of the sample;

The sample should remain with the Commission until the delivery of the first batch;
The presentation of the certification of sets is mandatory requirement and must be delivered together with the other

qualifying documents of the bidders. These should be certificates issued by accredited laboratories, accompanied by a report of
performance indices which show the required rating (level 2). The validity of the certification must be within the limit of 05 years from the
date of promulgation;
1. 6.8 (s) Certific ado (s) and reports, will be accepted as valid when the certification body is accredited by a body signatory to the multilateral
agreement recognition (Multilateral Recognition Arrangement - MLA ) Established by one of the following cooperation: International Accreditation
Forum, Inc. - IAF; Europeanco-operation for Accreditation - EA; International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC. Interamericam
Accreditation Cooperation -IAAC;
1.6.9 The CA certification is not required for this item do not replace the required certifications;
1. 6:10 The tenderer must offer guarantee at least 12 (twelve) months from the date of delivery to the buyers. All expenses related to the
guarantee, including transport of goods, shall be borne by the contractor.
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