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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 08810066.000939/2022-37
1.

OBJETIVO.

1.1.
Contratação de empresa para a compra de Protetor Solar corporal com vistas a atender o efetivo do serviço operacional de Guarda
Vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, através de Dispensa de Licitação pelo valor.
2.

OBJETO

2.1.
Norte.

Aquisição de Protetor Solar Corporal para o Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do

3.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1.
Tal contratação é motivada pela necessidade de proteção contra os efeitos que a exposição ao sol pode causar a saúde do militar do
serviço operacional de Guarda Vidas.
3.2.
Ainda no escopo de atendimento às diretrizes que norteiam todo o ordenamento jurídico nacional, a presente contratação visa a
manutenção da Saúde do Militar que é peça chave no atendimento do interesse primário do Estado, além de adequar-se ao princípio da Dignidade
Humana proporcionando proteção individual ao trabalhador, que a despeito de ser militar, é exposto aos raios nocivos à saúde pela característica do
serviço prestado
3.3.
Ainda utilizando-se, mesmo que por analogia, de normatização pátria, temos a Norma Regulamentadora 21 (NR-21), que trata dos
Trabalhos a Céu Aberto, em seu item 21.2 exige medidas especiais que protejam o trabalhador contra insolação excessiva, característica essa inerente
a atividade de Guarda Vidas.
3.4.
A quantidade de produtos que será adquirida com este procedimento tem o objetivo de suprir o efetivo de Guarda Vidas pelo período
de 1 (um) ano, esse quantitativo foi estabelecido de acordo com a demanda anual do Grupamento, em consonância com a última compra realizada.
3.5.
A contratação por Dispensa se dará justificada no Art.75, II da Lei 14.133/21, a escolha da contratação direta se dá pela necessidade do
atendimento, devido ao baixo estoque dos produtos que serão aqui descritos.
3.6.

O Corpo de Bombeiros dispõe de condições adequadas de armazenamento do material.

4.

DA GARANTIA CONTRATUAL

4.1.
Não haverá exigência de garantia contratual da execução do objeto porque não há elevado risco de dano à administração, pois não se
enquadra no dispositivo da Lei 14.133/2021, a seção III, “Das Definições”, art. 6º, XXII, o qual se afirma:
“obras, serviços e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor estimado supera R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais);.”
Ainda sobre a não exigência de garantia:
Considerando dessa forma com bem afirma o teor do Art.96 da Lei 14.133/21:
"A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras,
serviços e fornecimentos."

4.2.

Considerando dessa forma com bem afirma o teor do Art.98, da Lei 14.133/21:
"Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a
majoração desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos."

4.3.
Dessa forma, como já exposto, de acordo com o Art. 6, acima citado, e combinado com o Art. 98, o CBMRN entende que o presente
processo para aquisição de protetor solar não configura uma contratação de grande vulto e não possui alta complexidade, sendo dispensável
a exigência de garantia contratual.
5.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

5.1.

Especificação e quantidade do objeto:
LOTE 01

ITEM
1.

ESPECIFICAÇÃO

Protetor Solar Corporal em embalagem de 350ml em textura gel-creme. Não-oleosa com fator de proteção solar
(FPS 50 ou maior).

UNIDADE QUANTIDADE
Frasco

1.038

1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Bloqueador Solar para pele contra ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UV-A e
UV-B; Dermatologicamente testado; Fator de proteção solar mínima (FPS=50), com no mínimo 350 ml/gr. por unidade.
Possuir ação hidratante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Na formulação do produto não deve conter óleo (oil free); Deverá ser composto por
produtos não comedogênicos (que não favoreçam a formação de comedões –cravos e espinhas), ser hipoalergênico;
ser dermatologicamente testado; ser muito resistente a água (seus efeitos protetivos deverão se manter sobre a pele
por pelo menos 80 minutos dentro da agua); Devera conter a substancia Aloe vera (por possuir propriedades
hidratantes e regeneradoras que reidratam e aceleram a reconstituição celular em tecidos lesados por queimaduras
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solares, além de possuir propriedades antioxidantes); O produto não devera conter a substancia PABA (também
conhecido como aminobenzoic acid). Produto em forma de loção cremosa; Embalagem: frasco de material
inquebrável; Prazo de validade: no mínimo de 02 (dois) anos após a data de entrega; Na embalagem deve constar:
nome do fabricante, endereço, CNPJ, nome do responsável técnico, CRQ ou CRF, número de registro no Ministério da
Saúde, prazo de validade, composição do produto, telefone ou sítio eletrônico para Serviço ao Consumidor, as
informações constantes no rotulo da embalagem deve ser resistente a agua e ao suor não devendo borrar ou apagar;
Registro na ANVISA (Resolução - RDC Nº 30 de 1º de junho de 2012).
6.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS

6.1.

Será informada pelo Centro de Administração Financeira e Orçamentária - CAFO/DLOF do CBMRN.

7.

DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO

7.1.

A qualificação dos proponentes deve ser realizada de acordo com o estabelecido no art. 62 da Lei nº 14.133, de 1º de Abril de 2021

8.

VIGÊNCIA CONTRATUAL

8.1.
A vigência e eficácia contratual se darão a partir da publicação do extrato do seu instrumento no Diário Oficial e findará no 30º
(trigésimo) dia após o prazo estipulado para o fornecimento do objeto.
9.

DO LOCAL DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO

9.1.
Os materiais objetos deste processo deverão ser entregues em embalagens que os protejam de perda de volume, arranhões pra não
haver perda de informações (data de validade, informações técnicas) e com vencimento de no mínimo de 01 (um) ano do produto. Devendo todos os
itens conter as especificações deste Termo de Referência, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, no seguinte endereço: Corpo de Bombeiros
localizado na Avenida Prudente de Morais, 2410 - Barro Vermelho - Natal/RN - CEP: 59022-545 no horário entre 8 horas e 12:30 horas no Centro de
Logística (CLOG).
9.2.
O prazo máximo de entrega do objeto desta dispensa será de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento da nota de
empenho, por meio de quem tenha poderes para tanto, da convocação expressa encaminhada pela CONTRATANTE juntamente com a nota de
empenho;
9.3.
Até o terceiro dia útil anterior ao final do prazo estabelecido para a entrega, a CONTRATADA poderá solicitar a prorrogação do prazo
definido no item anterior, desde que justifique e comprove suas alegações, suspendendo o decurso do prazo até a data do recebimento da
comunicação oficial à Comissão de recebimento. Cabe a contratante, decidir sobre o pedido de prorrogação ou não do prazo. Em caso positivo, deve
no mesmo instrumento decisório, estabelecer a nova data para a entrega dos bens adquiridos pela CBM;
9.4.
Caso não satisfeitas às exigidas constantes neste termo, o bem será devolvido, devendo ser substituído no prazo máximo de 20 (dez)
dias corridos a partir da solicitação de substituição feita pela Comissão de Recebimento do CBM, cabendo o ônus do envio e devolução do mesmo, à
licitante vencedora.
10.

DA FORMA DE RECEBIMENTO

10.1.

Parcela Única.

11.

RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1.

O recebimento provisório e após aprovação, definitivo, nos seguintes moldes:

11.2.

Do Recebimento provisório:

11.2.1.
O bem será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta, pela Comissão de Recebimento, mediante termo circunstanciado. (Previsão Legal no Art. 140, inc. I , alínea “a” e
inc. II, alínea “a”e "b" da lei de Licitações).
11.3.

Do Recebimento definitivo:

11.3.1.
O recebimento definitivo ocorrerá no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o recebimento provisório do material, sendo desta feita
atestado a adequação do Bem às exigências constantes no TR e Proposta Apresentada.
12.

DA GARANTIA DO OBJETO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA

12.1.
A contratada deverá informar quando da entrega do material, o local e telefones de contato(s) da(s) empresa(s) que irá(ão) realizar as
trocas do material, caso necessário.
13.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1.

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

13.2.

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

13.3.
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;
13.4.
Responder pelos vícios e defeitos dos materiais e assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para adimplemento das
obrigações decorrentes da aquisição e providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, na
execução do contrato;
13.5.
Substituir ou adequar o produto, no prazo máximo de 20 dias corridos, caso se constate avarias, defeitos, prazo de validade vencida ou
em desacordo com as especificações desse Termo de Referência;
13.6.

Estar em dia com as obrigações fiscais;

13.7.

Emitir a devida nota fiscal.

13.8.
Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos quantitativos dos materiais até 25 % (vinte
e cinco por cento) do valor inicial contratado.
14.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1.
Assegurar a regular execução do contrato, mediante fiscalização por agentes do CBMRN, previamente indicados em prol dos interesses
fundamentais da Administração;
14.2.

Impor e executar sanções pela inexecução total ou parcial do contrato, assegurando ao contratado, o recurso ao Judiciário.
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14.3.

Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a fornecedora contratada;

14.4.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Fornecedora;

14.5.
fiscal.

Realizar o pagamento à contratada em até 30 (trinta) dias, finalizada a aquisição do objeto, concomitantemente com a emissão de nota

15.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)
15.1.
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:
15.1.1.

Advertência;

15.1.2.

Multa;

15.1.3.

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

15.1.4.

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

15.2.
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
conseqüências.
15.3.
A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas
contratualmente, por culpa exclusiva da CONTRATADA.
15.4.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 15.1 ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal, às seguintes sanções:
15.4.1.

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

15.4.2.
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 (30) dias;
15.4.3.
objeto;

Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Instrumento Contratual, no caso de inexecução total do

15.4.4.
Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma
proporcional à obrigação inadimplida;
15.4.5.
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;
15.4.6.
anos;

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

15.4.7.
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;
15.5.
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.
15.6.
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.
15.7.
16.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

16.1.
Serão indicados 02 (dois) militares sendo 01 (um) fiscal titular e 01 (um) fiscal auxiliar para acompanhar a execução do instrumento
contratual avençado neste processo, o qual terá poderes para exigir as correções de possíveis falhas, mediante termo circunstanciado e
autorizado pela autoridade competente do CBMRN.
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 corridos, a partir da data do comunicado formal de rejeição.
17.

RESCISÃO CONTRATUAL

17.1.
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos art. 147, art. 148 e art.
137 da Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021.
18.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1.
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 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.
18.2.
contrato;

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do

18.3.
A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
18.4.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a
liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
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sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
18.5.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

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.
19.2.
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
Chefe do Centro de Planejamento e
Instrução Processual de Contratações

(assinado eletronicamente)
MISAEL PEREIRA DE ANDRADE SILVA - SD QPBM
Membro do Centro de Planejamento e
Instrução Processual de Contratações

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO NUNES DE MORAIS, 2° Tenente QOACBM, em 03/11/2022, às 11:29, 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 MISAEL PEREIRA DE ANDRADE SILVA, Soldado QPBM, em 03/11/2022, às 12:02, 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 04/11/2022, às 14:46, 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 17139313 e o código CRC 0F0CEC01.

Referência: Processo nº 08810066.000939/2022-37

SEI nº 17139313

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19049472&infra_sistem… 4/4

