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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Av. Prudente de Morais, 2410, - Bairro Barro Vermelho, Natal/RN, CEP 59022-545
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.cbm.rn.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA
Processo nº 08810071.000726/2022-36
1.

OBJETIVO

1.1.
Contratação de empresa para fornecimento de atendimento pré-hospitalar para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte
(CBMRN), por meio de Dispensa de Licitação, lastreada pelo Art.75, II da Lei 14.133/21.
2.

OBJETO

2.1.
O objeto da presente licitação compreende a aquisição de materiais de consumo para o Subgrupamento Independente de Socorros de
Urgência (SSU) do CBMRN.
3.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1.
O SSU é o setor central do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) de estratégia e planejamento de todas as
necessidades de materiais relacionadas ao atendimento pré-hospitalar para os quarteis do CBMRN. Dessa forma, a necessidade da contratação dos objetos
se faz necessário porque o SSU identificou, em seu almoxarifado, um baixo estoque de itens essenciais que devem ser repostos imediatamente para que o
serviço não pare de atender à sociedade.
3.2.

A contratação por Dispensa se dará justificada no inciso II, do art. 75 da Lei 14.133/21 e pelo Decreto 10.922/21.

3.3.
A presente contratação tem como base de quantitativos as solicitações contidas nas Informações 11 e 14 (14731252-14874117), oriundas do
setor demandante - Subgrupamento Independente de Socorros de Urgência.
4.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
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Item Quantidade

01

20

02

8

Descrição

Unidade

Natureza do objeto

Luvas de procedimento: Deve
ser em material composto de
látex 100% natural, não estéril,
resistentes,
ambidestras
e
lubrificadas
com
pó
bioabsorvível, embaladas em
caixa com 100 unidades e
tamanho G. Deve possuir
Registro na ANVISA e estar
dentro das normas técnicas
brasileiras.

CAIXA

CONSUMO

Atadura de Crepom: Deve
apresentar composição que
esteja aliada um perfeito
enfaixamento
e
uma
distribuição de compressão
mais uniforme. Deve apresentar
acabamento na lateral, sem
desfiamento e sem fios soltos,
garantindo
estabilidade
dimensional e eliminando a
possibilidade de garroteamento
provocado pelo desfiamento. 1.
Indicação: Deve ser útil em
situações
compressivas
Aplicações ortopédicas como
imobilizações e enfaixamentos Fixação de curativos - Prevenção
de contusões em atividades de
atendimento
pré-hospitalar.
Apresentação: 60 Unidades por
caixa 2. Apresentação: Cada
rolo deve ser envolvido em
embalagem individual contendo

CAIXA

CONSUMO
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todas
as
informações
relacionadas ao produto. O
produto deve possuir a cor
natural do fio de algodão. 3.
Medidas: deve ser de no
mínimo 15 cm x 1,8 m. 4. fios:
deve ter no mínimo 13
fios/cm2. 5. Registro:
deve
estar conformidade com NBR
14056 - ABNT e portaria
106/2003
INMETRO
e ANVISA.
03

6

Soro fisiológico 0,9% frasco
sistema fechado 250ml: Deve
ser destinado à aplicação
parenteral
com
objetivo
terapêutico
e/ou
complementar ao tratamento
do paciente. Também pode ser
utilizado para a Irrigação de
campos cirúrgicos, lavagem
intra-oral e hidratação da pele.
Deve ser uma solução estéril e
apirogênica armazenada em
embalagem
trilaminada;
Transparente; com dois bicos
iguais para introdução do
equipo e da agulha; ter lacre
protetor; e tampa. Bolsa
Sistema Fechado e frasco de
polipropileno
transparente.
Composição: Cloreto de sódio;
Água para injetáveis q.s.p.
Apresentação: 40 unidades por
caixa. Deve possuir registro

CAIXA

CONSUMO
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na ANVISA e estar dentro das
normas técnicas brasileiras.

04

5.

80

Esparadrapo:
Deve
ser
composto de tecido 100%
algodão que receba tratamento
especial para proporcionar
facilidade de rasgo sem
desfiamento, resina acrílica
impermeabilizante,
massa
adesiva à base de borracha
natural, óxido de zinco e
resinas. Deve apresentar bordas
serrilhadas que favorecem o
corte orientado em ambos os
sentidos, sem a necessidade de
instrumentos
de
corte,
tornando o produto mais
econômico. Deve ser de
excelente fixação de tal forma
que não solte da pele quando o
paciente se encontra suado,
flexibilidade,
resistência
e
impermeabilidade. Dimensões
mínimas de 10 cm x 4,5 m. Deve
possuir Registro na ANVISA e
estar dentro das normas
técnicas brasileiras.

UNIDADE

CONSUMO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO EM OBTER PROPOSTAS ADICIONAIS

5.1.
O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte manifesta interesse em obter propostas adicionais e mais vantajosas de acordo com o
§ 3º do Art.75 da lei 14.133/21
6.

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17077012&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002042&infra_hash=e03274…

4/9

21/07/2022 11:22

SEI/SEARH - 15336078 - Termo de Referência

6.1.

Será informada pelo setor financeiro do corpo de Bombeiros Militar do RN – CAFO.

7.

DO LOCAL DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO

7.1.
As empresas contratadas fornecerão os produtos no Corpo de Bombeiros localizado na Avenida Prudente de Morais, 2410 - Barro Vermelho Natal/RN - CEP: 59022-545 no horário entre 8 horas e 12 horas no Centro de Logística (CLog).
8.

DA FORMA DE FORNECIMENTO
Em uma única parcela.

9.

PRAZO PARA FORNECIMENTO

9.1.
A contratada terá o prazo de até 30 (trinta) dias, após recebimento da ordem de compra ou documento equivalente, para realizar a entrega
da parcela única do objeto.
10.

RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.

O recebimento poderá ser de natureza provisória e consequentemente, definitiva, nos seguintes moldes:

10.2.

Recebimento provisório:

10.2.1.
Significa que o bem passará à guarda do CBMRN, não significando que o objeto está de acordo com o especificado no termo de referência.
Caberá à comissão de recebimento, verificar sua adequação ao TR, mediante termo circunstanciado. (Previsão Legal no Art. 140, inc. I , alínea “a” e inc. II,
alínea “a” da lei de Licitações).
10.3.

Recebimento definitivo:

10.3.1.

O recebimento definitivo ocorrerá no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o recebimento provisório do material.

11.

DA GARANTIA DO OBJETO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA

11.1.

Os objetos contratados deverão possuir garantia contra quaisquer defeitos de fabricação.

11.2.
Os prazos de garantia deverão ser de, no mínimo, 12 (Doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo. A contratada deverá,
quando solicitada a garantia, retirar o objeto na unidade do CBMRN Natal. Após solicitação a contratada terá prazo de 15 dias para retirar o objeto. Após a
retirada, terá prazo de 30 dias para realizar a reposição e devolvê-lo ao contratante. A garantia deverá abranger todas as peças que compõem o objeto.
11.3.
Os objetos a serem entregues terão validade de, no mínimo, 12 (Doze) meses no ato da entrega dos objetos o quais deverão ser comprovados
pela contratada.
11.4.

Todos os objetos constantes neste TR deverão estar dentro das normas da ANVISA e das Normas técnicas brasileiras.

12.

VIGÊNCIA CONTRATUAL

12.1.
do objeto.

A vigência contratual se iniciará com a assinatura do contrato, encerrando-se 30 (trinta) dias após o prazo máximo estipulado para a entrega

13.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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Cumprir fielmente com o instrumento contratual, pelo qual se consolidarão as vontades das partes;

13.2.
Atender rigorosamente à especificação do objeto, observando suas características, o regime de execução do contrato, obedecendo aos prazos
de início e de conclusão e os preços exequíveis com aqueles praticados no mercado;
13.3.

Cumprir com as garantias pertinentes ao objeto nos termos da Lei vigente;

13.4.

Estar em dia com as obrigações fiscais;

13.5.

Emitir a devida nota fiscal.

14.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1.
Comunicar à CONTRATADA, por escrito, toda e qualquer ocorrência em desacordo com o cumprimento das obrigações assumidas para que a
CONTRATADA tome medidas saneadoras de substituição, reparação ou correção;
14.2.

Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do material;

14.3.

Acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual por servidor designado, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/21;

14.4.
Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução da Autorização de Compras e do Termo de Referência, em especial na
aplicação de sanções, alterações e repactuações;
14.5.

Proporcionar à CONTRATADA as condições ajustadas a fim de que possa desempenhar normalmente os serviços;

14.6.
O CBMRN não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do
Termo de Referência e Autorização de Compra, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
15.

DA HABILITAÇÃO

15.1.
A contratada deverá estar devidamente em situação regular, com todas as obrigações fiscais em dia, para fins de contratação com a
Administração pública, conforme o Art. 68 da lei 14.133/21.
16.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

16.1.
Serão indicados 02(dois) militares sendo 01(um) fiscal titular e 01(um) fiscal auxiliar para acompanhar a execução do instrumento contratual
avançado nesse processo;
16.2.
O Fiscal de Contrato terá poderes para, no ato do recebimento, fazer os testes de comprovação do perfeito funcionamento do objeto, em
todos os seus itens contidos na ficha técnica.
16.3.
Os materiais rejeitados pelo fiscal de contrato, nos testes de funcionamento, não será aceita e deverá ser reparada pelo particular ou
substituído em, no máximo 20 (vinte) dias, a partir da data do comunicado formal de rejeição.
17.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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17.1.
O pagamento será realizado após a emissão da nota de empenho, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
18.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)

18.1.
A inexecução parcial ou total do objeto , ensejar o retardamento da execução do objeto, fraudar na execução da Autorização de Compra ou
Termo de Referência, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal, não manter ou honrar a proposta e a prática dos atos indicados nesta cláusula,
verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das
sanções previstas no Decreto n.º 10.520/2002, na Lei n.º 14.133/21 e no contrato, observados o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:
18.1.1.

Advertência;

18.1.2.

Multa;

18.1.3.

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

18.1.4.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

18.2.
As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente a de multa e
obedecerão ao disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e consequências.
18.3.
A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por
culpa exclusiva da CONTRATADA.
18.4.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 17.1 ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:
18.4.1.

Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

18.4.2.
(30) dias;

Multa moratória de 0,34% (zero trinta e por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de trinta

18.4.3.

Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Termo de Contrato, no caso de inexecução total do objeto;

18.4.4.
Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;
18.4.5.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
18.4.6.

Impedimento de licitar e contratar com o Estado com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

18.4.7.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
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18.5.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
18.6.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

19.1.
Este Termo de Referência é elemento integrante e vincula-se ao processo, estando o mesmo, elaborado com base no que rege a Lei
14.133/21, sendo este, dentro do princípio da probidade administrativa (veracidade do objeto), um documento sujeito a aprovação pela autoridade.
O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pelo Presidente da CPIPC e pela autoridade responsável pela Aprovação da
conveniência e oportunidade, com fulcro no Decreto nº 10.024/2019 e art. 15 da IN nº 02/2008-SLTI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar a
presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.
DA APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Aprovo o presente Termo de Referência, de acordo com o art. 28 do Decreto Estadual nº 20.103/2007.
(assinado eletronicamente)
LUIZ MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR - CEL. QOCBM
Comandante-Geral do CBMRN
(assinado eletronicamente)
ROBERTO NUNES DE MORAIS - 2º TEN QOABM
Respondendo pela Chefia do Centro de Planejamento e
Instrução Processual de Contratações
(assinado eletronicamente)
SAMUEL WAGNER DANTAS REVOREDO - SD QPBM
Membro do Centro de Planejamento
e Instrução Processual de contratações (CPIPC)
Documento assinado eletronicamente por ROBERTO NUNES DE MORAIS, 2° Tenente QOACBM, em 20/07/2022, às 15:45, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.
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Documento assinado eletronicamente por SAMUEL WAGNER DANTAS REVOREDO, Soldado QPBM, em 20/07/2022, às 15:46, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ MONTEIRO DA SILVA JUNIOR, Coronel QOCBM, em 21/07/2022, às 10:32, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15336078 e o código CRC 343BD049.

Referência: Processo nº 08810071.000726/2022-36
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