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ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMGO-DC/CALTI
 
 
 

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 

Órgão Gerenciador: Comando Militar do Nordeste - CMNE

 

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, no exercício da competência conferida pela Portaria nº
0055/2019/SSP, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Estadual nº 17.928/2012, e tendo em vista o que
consta no Processo Administrativo nº 202000002095928, especialmente as autorizações do SIASGNET (000015593328) e
Anuência/Termo de Aceite do fornecedor (000015944645), Autoriza a Adesão à Ata de Registro de Preços
(000015466550), decorrente do Pregão Eletrônico 01/2019, Processo Administrativo n.º 64284.009708/2019-98, realizado
pelo Comando Militar do Nordeste - CMNE/PE, UASG 160195, nos termos seguintes:
 
1 - Ata de Registro de Preços (000015466550), decorrente do Pregão Eletrônico SRP Nº 01/2019;
2 - Órgão gerenciador: Comando Militar do Nordeste - CMNE;
3 - Vigência da ata: 28/11/2019 a 28/11/2020;
4 - Órgão aderente: Polícia Militar do Estado de Goiás - PMGO;
5 - Objeto:

 

Ordem Item da Ata Descrição Qtde   Valor Unitário
 

Valor Total
 

1 Item 040 MESA RETANGULAR 1200x600x740 mm 
Marca: Flexibase 01 R$ 599,00 R$ 599,00

2 Item 004 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA A GÁS
C/ REGULAGEM DO ENC Marca: Flexibase 20 R$ 1.090,00 R$ 21.800,00

3 Item 33 ARMARIO ALTO FECHADO 800x510x1600 mm 
Marca: Flexibase 14 R$ 1.299,00 R$ 18.186,00

4 Item 32 ARMÁRIO BAIXO FECHADO 800x510x740 mm 
Marca: Flexibase 03 R$ 699,00 R$ 2.097,00

5 Item 16 LONGARINA DIRETOR 03 LUGARES 
Marca: Flexibase 04 R$  1.860,00 R$ 7.440,00

6 Item 27 CADEIRA EMPILHÁVEL 
Marca: Flexibase 06 R$ 209,00 R$ 1.254,00

7 Item 12

POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA BASE
ALUMINIO COM APOIO DE CABEÇA
ENCOSTO EM TELA COM BRAÇOS. 

Marca: Flexibase

02 R$ 4.980,00 R$ 9.960,00

8 Item 20 SOFÁ 02 LUGARES
Marca: Flexibase 02 R$ 2.390,00 R$ 4.780,00

9 Item 34
ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO

800x510x2100. 
Marca: Flexibase

38 R$ 1.699,00 R$ 64.562,00

10 Item 43 MESA EM L 1400X1400X600X600X740 mm 
Marca: Flexibase 19 R$ 1.430,00 R$ 27.170,00

11 Item 56 GAVETEIRO FIXO C/ 02 GAVETAS 312x440x292. 
Marca: Flexibase 15 R$ 274,00 R$ 4.110,00
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12 Item 51 MESA DIRETOR ELEGANCE -PRINCIPAL -
COM PAINEL FRONTAL 2200X900X740 mm
Marca: Flexibase

04 R$ 4.590,00 R$ 18.360,00

13 Item 55 GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS
401x510x605 mm Marca: Flexibase 03 R$ 618,00 R$ 1.854,00

14 Item 50
MESA REUNIÃO ELIPITICA
3500X900X1200X900X7405 mm Marca:
Flexibase

01 R$ 5.999,00 R$ 5.999,00

15 Item 62 DIVISOR DE MESA 1200mm 1200x450 mm
Marca: Flexibase 03 R$ 160,00 R$ 480,00

16 Item 09 CADEIRA DIRETOR BASE FIXA
TRAPEZOIDAL Marca: Flexibase 30 R$ 698,00 R$ 20.940,00

17 Item 08 CADEIRA DIRETOR BASE FIXA BALANÇO
Marca: Flexibase 01 R$ 769,00 R$ 769,00

18 Item 52 MESA DE REFEITÓRIO 06 LUGARES
2100X800X740 mm Marca: Flexibase 01 R$ 2.299,00 R$ 2.299,00

19 Item 28 CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA
Marca: Flexibase 02 R$ 388,00 R$ 776,00

20 Item 41 MESA RETANGULAR 1400x600x740 mm
Marca: Flexibase 01 R$ 840,00 R$ 840,00

Quantidade Total / Valor Total 170 R$ 214.275,00

 

5.1 - Conforme especificação constante na Ata de Registro de Preços (000015466550), Pregão Eletrônico SRP Nº 01/2019
(000015466998);
6 - Unidade Orçamentária 2954 / Fundo de Reaparelhamento da Polícia Militar (FREAP/PM);
7 - Dotação Orçamentária: Recursos Vinculados a Fundos Especiais, previstos na classificação funcional
2020.29.54.06.122.1021.2078.04 – Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento da Polícia Militar / Segurança Pública /
Administração Geral / Inteligência, Integração e Integridade na Segurança Pública / Infraestrutura, Logística, Capacitação
Profissional e Tecnologia da Informação / Investimentos / Recursos Vinculados a Fundos Especiais - Aplicações Diretas;
8 - Valor Total: R$ 214.275,00 (Duzentos e quatorze mil, duzentos e setenta e cinco reais);
9 - Titular do registro / Fornecedor: FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ nº 04869711/0001-58 e Inscrição Estadual nº 10347208-8.
 
Publique-se.

 

Gabinete do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, em Goiânia-Goiás, em 18 de Novembro de 2020.

 

Renato Brum dos Santos - Coronel PM
Comandante-Geral da PMGO

 

Documento assinado eletronicamente por RENATO BRUM DOS SANTOS, Comandante-Geral, em 18/11/2020, às
09:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000016627144 e o código
CRC 2F79408D.

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMGO/DC-CALTI 

RUA 115 04 - Bairro SETOR SUL - CEP 74085-325 - GOIANIA - GO 0- S/C (62)3201-1648
 

Referência: Processo nº 202000002095928 SEI 000016627144

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000016627144&crc=2F79408D
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ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMGO-DC/CALTI
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Aquisição de mobiliário para atender as necessidades do o 4° Comando Regional da Polícia Militar (4° CRPM) e 6° Batalhão da Polícia Militar (6°
BPM) através de Adesão a Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico 01/2019, Processo Administrativo n.º 64284.009708/2019-98,
realizado pelo Comando Militar do Nordeste - CMNE/PE, UASG 160195.
 
2. JUSTIFICATIVA
Em conformidade com a solicitação constante no Ofício nº 55750/2020-PM (000014116391) a aquisição do referido mobiliário se justifica vez que a
atual sede do 6º BPM/4º CRPM, patrimônio tombado, passam por uma restauração realizada pelo Governo Federal, através do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) juntamente com a empresa Marsou Engenharia. Cabe ressaltar que os móveis que atualmente são utilizados se
encontram fora do padrão histórico do prédio e em sua maioria são oriundos de doações de empresas cujo móveis se mostravam inutilizados. Assim
diante de tamanha obra é imperioso que a mobília acompanhe o molde histórico, pois estão relacionadas fundamentalmente à edificação.
 
3. DA QUANTIDADE, VALOR ESTIMADO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO
 

 
Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico 01/2019, Processo Administrativo n.º 64284.009708/2019-98, realizado pelo Comando Militar do

Nordeste - CMNE/PE, UASG 160195.
 

Item  ARP Detalhamento  do Item Prazo para
Realização Unidade Quantidade   Valor

Unitário
Valor
Total

1

Item 040 
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 
Pregão Eletrônico

01/2019

MESA RETANGULAR 1200x600x740 mm 
Marca: Flexibase 30 dias Unidade 01 R$

599,00
R$

599,00

2

Item 004
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 
Pregão Eletrônico

01/2019

CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA A GÁS C/
REGULAGEM DO ENC

Marca: Flexibase
30 dias Unidade 20 R$

1.090,00
R$

21.800,00

3

Item 33
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 
Pregão Eletrônico

01/2019

ARMARIO ALTO FECHADO 800x510x1600 mm 
Marca: Flexibase 30 dias Unidade 14 R$

1.299,00
R$

18.186,00

4

Item 32
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 
Pregão Eletrônico

01/2019

ARMÁRIO BAIXO FECHADO 800x510x740 mm 
Marca: Flexibase 30 dias Unidade 03 R$

699,00
R$

2.097,00

5

Item 16
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 
Pregão Eletrônico

01/2019

LONGARINA DIRETOR 03 LUGARES 
Marca: Flexibase 30 dias Unidade 04 R$ 

1.860,00
R$

7.440,00

6

Item 27
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 
Pregão Eletrônico

01/2019

CADEIRA EMPILHÁVEL 
Marca: Flexibase 30 dias Unidade 06 R$

209,00
R$

1.254,00

7

Item 12
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 
Pregão Eletrônico

01/2019

POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA BASE
ALUMINIO COM APOIO DE CABEÇA ENCOSTO EM

TELA COM BRAÇOS. 
Marca: Flexibase

30 dias Unidade 02 R$
4.980,00

R$
9.960,00

8

Item 20
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 
Pregão Eletrônico

01/2019

SOFÁ 02 LUGARES
Marca: Flexibase 30 dias Unidade 02 R$

2.390,00
R$

4.780,00

9 Item 34
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 

ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800x510x2100. 
Marca: Flexibase

30 dias Unidade 38 R$
1.699,00

R$
64.562,00
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Pregão Eletrônico
01/2019

10

Item 43
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 
Pregão Eletrônico

01/2019

MESA EM L 1400X1400X600X600X740 mm 
Marca: Flexibase 30 dias Unidade 19 R$

1.430,00
R$

27.170,00

11

Item 56
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 
Pregão Eletrônico

01/2019

GAVETEIRO FIXO C/ 02 GAVETAS 312x440x292. 
Marca: Flexibase 30 dias Unidade 15 R$

274,00
R$

4.110,00

12

Item 51
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 
Pregão Eletrônico

01/2019

MESA DIRETOR ELEGANCE -PRINCIPAL - COM
PAINEL FRONTAL 2200X900X740 mm

Marca: Flexibase
30 dias Unidade 04 R$

4.590,00
R$

18.360,00

13

Item 55
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 
Pregão Eletrônico

01/2019

GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS
401x510x605 mm
Marca: Flexibase

30 dias Unidade 03 R$
618,00

R$
1.854,00

14

Item 50
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 
Pregão Eletrônico

01/2019

MESA REUNIÃO ELIPITICA
3500X900X1200X900X7405 mm

Marca: Flexibase
30 dias Unidade 01 R$

5.999,00
R$

5.999,00

15

Item 62
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 
Pregão Eletrônico

01/2019

DIVISOR DE MESA 1200mm 1200x450 mm
Marca: Flexibase 30 dias Unidade 03 R$

160,00
R$

480,00

16

Item 09
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 
Pregão Eletrônico

01/2019

CADEIRA DIRETOR BASE FIXA TRAPEZOIDAL
Marca: Flexibase 30 dias Unidade 30 R$

698,00
R$

20.940,00

17

Item 08
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 
Pregão Eletrônico

01/2019

CADEIRA DIRETOR BASE FIXA BALANÇO
Marca: Flexibase 30 dias Unidade 01 R$

769,00
R$

769,00

18

Item 52
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 
Pregão Eletrônico

01/2019

MESA DE REFEITÓRIO 06 LUGARES 2100X800X740
mm

Marca: Flexibase
30 dias Unidade 01 R$

2.299,00
R$

2.299,00

19

Item 28
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 
Pregão Eletrônico

01/2019

CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA
Marca: Flexibase 30 dias Unidade 02 R$

388,00
R$

776,00

20

Item 41
Comando Militar do
Nordeste - CMNE 
Pregão Eletrônico

01/2019

MESA RETANGULAR 1400x600x740 mm
Marca: Flexibase 30 dias Unidade 01 R$

840,00
R$

840,00

Quantidade Total / Valor Total Estimado 170 R$ 214.275,00

 
4. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DETALHADA DO OBJETO
A especificação técnica dos mobiliários são aquelas descritas na Ata de Registro de Preços (000015466550) as quais passam a fazer parte integrante
deste Termo de Referência independente de transcrição.
 
5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.1 Atestado ou Certidão expedido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, que comprove já haver o licitante, realizado fornecimento
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação à respectiva pessoa jurídica.
 
6. DA PROPOSTA COMERCIAL
6.1 A Proposta Comercial deverá ser apresentada em planilha detalhada da empresa emitente, conforme modelo disponibilizado no Anexo A do Termo
de Referência, com a manifestação do proponente de que tem pleno conhecimento e que atende as exigências de habilitação e demais condições do
instrumento convocatório e seus anexos.
6.2 A Proposta Comercial deverá conter:
6.2.1 Redação em idioma Português, sem rasuras, ressalvas, emendas, acréscimos e entrelinhas.
6.2.2 Dados da Empresa, tais como: Razão Social, CNPJ/ME, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Endereço Completo, números de telefones para
contato, Site da Internet, se houver, endereço eletrônico (E-mail), Banco, Agência, Operação e Conta Corrente, dados pessoais do representante legal,
local, data e assinatura do representante legal da empresa.
6.2.3 Descrição detalhada das características do objeto, conforme especificações técnicas mínimas constantes do Termo de Referência.
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6.2.4 Descrição do objeto contendo valor unitário e valor total, expressos em reais, em algarismos e por extenso.
6.2.5 Prazo de Garantia: O objeto terá garantia do fabricante de no mínimo 5 (cinco) anos, já incluso neste período o prazo de garantia legal previsto
no Código de Defesa do Consumidor (CDC), contra quaisquer defeitos de fabricação dos componentes ofertados contra vícios ou fato do produto, a
contar da data do recebimento definitivo do objeto, sem quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE.
6.2.6 Prazo para entrega do objeto: O objeto deverá ser entregue em até 60 (sessenta) dias corridos, de acordo com as exigências e especificações
técnicas, quantidades previstas e local estipulados, em perfeitas condições de funcionamento e uso, livre e desembaraçados de qualquer ônus ou
qualquer tipo de financiamento, conforme demanda solicitada pelo Gestor do Contrato. 
6.2.7 A declaração da validade da Proposta Comercial será igual ou superior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
6.2.8 Os componentes que não estejam claramente especificados e cotados na Proposta Comercial serão considerados como parte integrante do objeto.
6.3 Na composição dos preços já deverão estar considerados todos os custos, tais como: tributos em geral (inclusive o ICMS, se for o caso), fretes,
transportes, seguros, garantia, assistência técnica e demais despesas que incidam direta ou indiretamente nos preços para fornecimento do objeto.
6.4 O proponente deverá encaminhar material informativo, prospectos técnicos, manuais e/ou catálogos ou outra informação do objeto ofertado, onde
constem as características e qualificações em Língua Portuguesa, de forma a comprovar o atendimento das especificações técnicas mínimas exigidas no
Termo de Referência.
6.5 Considera-se documentação oficial do fabricante:
6.5.1 Catálogo, folder, certificado ou manual, preferencialmente em Língua Portuguesa, elaborado pelo fabricante. Caso esteja elaborado em outro
idioma, este deverá vir acompanhado de tradução para a Língua Portuguesa.
6.5.2 Documento extraído de consulta realizada pela Internet na página oficial do fabricante, devendo, nesse caso, ser indicado o endereço eletrônico do
fabricante com menção à página de que consta a informação apresentada e a data e hora em que foi acessada.
6.6 É de responsabilidade do proponente a apresentação da Proposta Comercial com todas as exigências previstas no Termo de Referência que serão
tacitamente aceitas pelo proponente no ato de seu encaminhamento.
6.7 A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), através do setor competente, se valerá da análise técnica da Proposta Comercial, podendo rejeitar a
proposta, cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos constantes do Termo de Referência.
6.8 Para o(s) proponente(s) que não mencionar(em) os prazos acima descritos ou apresentarem prazos inferiores, considerar-se-ão os
prazos estabelecidos no Termo de Referência.
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1 DA CONTRATANTE
7.1.1 Fornecer a qualquer tempo com o máximo de presteza, mediante solicitação da CONTRATADA, informações adicionais inerentes ao objeto da
contratação no intuito de dirimir dúvidas e prestar informações em casos omissos, caso seja necessário.
7.1.2 Dar conhecimento à CONTRATADA de quaisquer informações ou fatos que possam afetar a execução do objeto.
7.1.3 Receber o objeto nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
7.1.4 Verificar minuciosamente a conformidade do produto com as especificações constantes no Termo de Referência, Proposta Comercial e Nota de
Empenho, para fins de aceitação e recebimento definitivo do objeto.
7.1.5 Acompanhar a fiscalização e a execução do objeto por meio de gestor designado através de Portaria do Excelentíssimo Senhor Comandante Geral
da PMGO.
7.1.6 Rejeitar o(s) produto(s) que não atenda(m) os requisitos constantes das especificações técnicas do Termo de Referência.
7.1.7 Expedir as comunicações dirigidas à CONTRATADA e exigir, a qualquer tempo, que seja refeito/entregue qualquer serviço/produto que julgue
insuficiente, inadequado ou em desconformidade com o contratado, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
7.1.8 Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades na execução do objeto sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas, para que este seja substituído, reparado, corrigido ou refeito, nos termos da legislação vigente.
7.1.9 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA.
7.1.10 Efetuar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura à CONTRATADA, após cumprimento dos critérios de recebimento e aceitação do objeto previstos
no Termo de Referência, segundo as normas de execução financeira, orçamentária e contábil do Estado de Goiás, de acordo com o prazo estabelecido.
7.1.11 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à
execução do objeto, bem como quaisquer danos causados em decorrência de ato(s) da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
7.1.12 Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, após a instauração do devido processo administrativo, oportunidade em
que serão assegurados os princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, nos termos da legislação vigente.
 
7.2 DA CONTRATADA
7.2.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeita sintonia com as exigências e especificações técnicas, quantidades previstas, prazo e local estipulados
em condições de funcionamento e uso, livre e desembaraçados de qualquer ônus ou qualquer tipo de financiamento, cabendo à PMGO, por meio do
setor responsável, verificar se essas condições estão de acordo com as estabelecidas no Termo de Referência.
7.2.2 A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos e obrigações constantes do Termo de Referência, Proposta Comercial e Nota de Empenho,
assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, bem como a responder todas as
consultas feitas pela CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto.
7.2.3 Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação estabelecidas na legislação e exigidas na contratação, tais como:
obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras que são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
7.2.4 Responsabilizar-se por todas as despesas que se fizerem necessárias para o adimplemento das obrigações decorrentes do fornecimento e
entrega do objeto, tais como: tributos em geral, impostos, taxas, fretes, transporte, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e assistência
técnica resultantes da execução do objeto, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, comerciais, inclusive, com o pessoal utilizado na
execução dos serviços, caso haja, que não terá qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE, renunciando expressamente qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a PMGO e não transferindo à CONTRATANTE, em caso de inadimplência, com referência a esses encargos, a
responsabilidade por seu pagamento, nem podendo onerar o objeto do Termo de Referência.
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7.2.5 Responsabilizar-se pelos vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução do objeto que estiver fora das especificações técnicas de acordo
com o disposto no Termo de Referência, sendo a CONTRATADA obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto da contratação, bem como pelos danos causados à Administração Pública e/ou a terceiros, por culpa ou dolo, não eximindo a
sua responsabilidade com a fiscalização ou o acompanhamento porventura efetuado pela CONTRATANTE.
7.2.6 A falta de qualquer dos materiais/produtos cujo fornecimento incumbe à CONTRATADA não poderá ser alegada como motivo de força maior
para o atraso ou inexecução da obrigação e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo descumprimento dos prazos e demais condições
estabelecidas no Termo de Referência.
7.2.7 Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação, não autorizadas pela CONTRATANTE.
7.2.8 Adotar cautelas especiais para o transporte do objeto, no que couber.
7.2.9 Responder por quaisquer prejuízos sofridos pela PMGO em decorrência de atrasos ou defeitos na execução do objeto.
7.2.10 A CONTRATADA não poderá veicular publicidade acerca da execução do objeto a que se refere a pretensa contratação, salvo autorização
específica do setor responsável da CONTRATANTE.
7.2.11 Apresentar regularidade perante o Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (Cadastro de
Inadimplentes do Estado de Goiás), conforme dispõe o Artigo 6º da Lei Estadual nº 19.754 de 17/07/2017. Este documento poderá ser emitido através
do site da Secretaria de Estado da Economia de Goiás no link CADIN Estadual. Caso a empresa esteja com pendência quanto a esta declaração, terá
prazo até a assinatura do contrato ou, conforme o caso, emissão da Nota de Empenho para regularizar a situação.
7.2.12 Aceitar, nas mesmas condições contratuais constantes do presente instrumento e mediante Termo Aditivo os acréscimos e supressões que se
fizerem necessárias até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado, nos termos do Artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666 de
21/06/1993.
 
8. GARANTIA E PRAZO DE VALIDADE DO OBJETO
8.1 O objeto do Termo de Referência deverá ser novo e de primeiro uso/consumo, não sendo, em hipótese alguma, permitida a oferta de
materiais/produtos resultantes de processo de reforma, recondicionamento e/ou remanufaturamento, devendo ser fabricados de acordo com as normas
técnicas e a legislação vigente.
8.2 Caso a CONTRATADA apresente o objeto em desacordo com as especificações técnicas mínimas constantes no Termo de Referência terá o objeto
recusado no total ou em parte.
8.3 O objeto terá garantia do fabricante de no mínimo 5 (cinco) anos, já incluso neste período o prazo de garantia legal previsto no Código de Defesa
do Consumidor (CDC), contra quaisquer defeitos de fabricação dos componentes ofertados contra vícios ou fato do produto, a contar da data do
recebimento definitivo e aceitação do objeto, sem quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE.
8.4 Durante o prazo da garantia e com o objetivo de manter o objeto em perfeitas condições de uso/consumo, o cumprimento da garantia deverá ser
exercido de acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos fabricantes.
8.5 Nos termos do Artigo 69 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados, devendo realizar a reposição dos produtos que apresentarem defeitos, avarias ou especificações em desacordo com o Termo de
Referência durante o período de vigência da garantia técnica, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data da notificação emitida
pela CONTRATANTE.
 
9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E ENTREGA DO OBJETO
9.1 Efetuar a entrega do objeto de acordo com as exigências e especificações técnicas, quantidade, prazo e local estipulados no Termo de Referência
e em perfeitas condições de funcionamento e uso, livre e desembaraçados de qualquer ônus ou qualquer tipo de financiamento em até 60 (trinta) dias
consecutivos, em remessa única, a contar da data da Emissão da Nota de Empenho. 
9.2 A entrega deverá vir devidamente acompanhada da Nota Fiscal/Fatura com a descrição detalhada do objeto, cabendo à PMGO, por meio do setor
responsável, verificar o atendimento das condições estabelecidas no Termo de Referência.
9.3 O prazo para a entrega do objeto poderá ser prorrogado, desde que devidamente justificado, nos termos do Artigo 57, § 1º e seus incisos da Lei
Federal nº 8.666 de 21/06/1993, ocasião em que a CONTRATADA deverá protocolar a solicitação de prorrogação antes da data de vencimento do prazo
inicialmente estabelecido no Termo de Referência.
9.4 Os produtos/materiais ou componentes que integram a execução do objeto deverão apresentar condições adequadas de embalagem, armazenamento
e transporte, bem como deverão estar isentos de amassamento, avarias, vícios e quaisquer outros defeitos ou alterações que comprometam a sua
integridade, prejudiquem ou tornem imprópria sua utilização. 
9.5 Todas as condições e obrigações referentes aos encargos de frete e seguro, ajudante (chapa) no tocante aos trabalhos de carga e descarga inerentes ao
transporte, garantia e assistência técnica, bem como do pagamento de taxas, impostos, encargos e demais despesas, devidamente previstos na legislação
aplicável, serão às expensas da CONTRATADA.
9.6 O objeto deverá ser entregue em até 60 (sessenta) dias corridos, em dias úteis e em horário comercial, na sede do 04º COMANDO REGIONAL
DA POLÍCIA MILITAR - CIDADE DE GOIÁS, Endereço: Rua GOIÁS, Nº S/N, BACALHAU, GOIÁS, CEP:76600000 
Telefone: (62)3371-7382, E-mail: 4crpm-goias@pm.go.gov.br.
9.7 A CONTRATADA deverá entrar em contato com o Comando de Apoio Logístico e  Tecnologia da Informação - CALTI para agendar a data e o
horário em que serão realizadas as respectivas entregas do objeto.
 
10. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1 A Unidade Administrativa responsável pelo recebimento do objeto indicada pela CONTRATANTE acompanhará o recebimento e verificará,
através de seu setor técnico, o cumprimento das exigências e especificações técnicas dos produtos, em conformidade com as condições estabelecidas no
Termo de Referência, Proposta Comercial e Nota de Empenho, o qual ainda competirá dirimir as dúvidas que surgirão no curso da entrega do objeto.
10.2 Nos termos do Artigo 15, § 8º da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, o recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta
e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, designados pela autoridade competente.
10.3 O objeto será recebido em conformidade com o disposto no Artigo 73 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993:
a) O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior
verificação da conformidade dos seus componentes e atendimento das especificações constantes da Proposta Comercial, quanto à marca, modelo,
especificações técnicas e níveis de desempenho mínimos exigidos no Termo de Referência.

https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/99066/lei-19754
https://www.economia.go.gov.br/
https://www.economia.go.gov.br/component/content/article/309-receita-estadual/cadin/4086-cadin.html?Itemid=101
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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b) O objeto será recebido definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação que comprove a adequação
aos termos previstos no Termo de Referência e Proposta Comercial, por intermédio do Termo de Recebimento Definitivo.
10.4 O recebimento provisório do objeto poderá ser dispensado nos seguintes casos, razão pela qual o recebimento será feito mediante recibo.:
a) gêneros perecíveis e alimentação preparada;
b) serviços profissionais;
c) obras e serviços de valor até o previsto no Artigo 23, Inciso II, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, de R$ 176.000,00 (cento e setenta e
seis mil reais), desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. 
10.5 O recebimento definitivo não importará a aceitação do objeto que vier a ser recusado por apresentar defeito, imperfeição, alteração, irregularidades
e reiterados vícios ao longo do prazo de validade/garantia e/ou apresente quaisquer características discrepantes às descritas no Termo de Referência.
10.6 Salvo disposições em contrário, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correm por
conta da CONTRATADA.
10.7 Os produtos, mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a pré-existência de vícios, defeitos, má fé do
fornecedor ou condições inadequadas de embalagem e transporte, bem como alterações que comprometam a sua integridade, prejudiquem ou tornem
imprópria sua utilização.
10.8 Todas as unidades que forem substituídas durante o período de garantia terão, a partir da data de sua entrega, todas as garantias previstas na
legislação vigente.
10.9 A CONTRATADA deverá fornecer certificados de garantia, por meio de documentos próprios, anotação impressa ou carimbada na respectiva Nota
Fiscal/Fatura, cujo documento deverá esclarecer de maneira clara e adequada em que consiste a garantia técnica, bem como a forma, o prazo e o lugar
em que poderá ser exercitado, devendo ser entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de
instalação e/ou uso do produto, se couber.
 
11. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO
11.1 A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo 1° Tenente QOAPM 28.612 Luiz Mário Rodrigues Rosário, inscrito no CPF/ME sob
o nº 418.976.921-53, tendo como substituto para os períodos de afastamentos e impedimentos legais a 1° Tenente QOPM 32873 Patrícia Botelho
Adorno da Neiva, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.116.161-02, nos termos do disposto no Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 c/c
os Artigos 51 ao 54 da Lei Estadual nº 17.928 de 27/12/2012 , a qual impõe à Administração o dever de acompanhar e fiscalizar a fiel execução de seus
contratos.
11.2 Nos termos do Artigo 15, § 8º da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 o recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta
e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, designados pela autoridade competente.
11.3 O Gestor do Contrato deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências envolvendo a execução do instrumento contratual determinando
dentro da sua esfera de atribuições o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos realizados à
autoridade competente para as providências cabíveis.
11.4 A fiscalização de que trata este item não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência destas, não implica em corresponsabilidade da
Administração Pública ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o previsto no Artigo 70 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993.
11.5 O presente contrato terá sua execução suspensa, ocorrendo motivos de força maior ou caso fortuito, que impeçam o seu cumprimento por qualquer
das partes, prosseguindo na sua execução logo que cesse a causa que ensejou a suspensão.
11.10 A CONTRATADA sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da unidade competente da Contratante.
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em nome do Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Estado de Goiás,
CNPJ/ME: 19.574.563/0001-11, Inscrição Estadual: Isento, Endereço: Avenida Contorno, n° 879, Setor Central, Goiânia-Goiás. CEP: 74.445-070.
Telefones: (62) 3201-1635 / (62) 3201-1788, complementada ainda com as seguintes informações:
a) Número do Processo: ______________________________
b) Número da Nota de Empenho: _______________________
c) Número do Contrato: ______________________________
12.2 O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento e aceitação do objeto previstos no Termo de
Referência.
12.3 O pagamento da Nota Fiscal/Fatura será efetuado de acordo com as normas de execução financeira, orçamentária e contábil do Estado de Goiás,
no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, ressalvada a hipótese prevista no Artigo 5º, § 3º da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, a contar da data do
recebimento definitivo do objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura com a descrição detalhada do objeto, devidamente atestada
pela unidade administrativa responsável pelo recebimento, acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, cuja
documentação deverá ser encaminhada à Chefia de Execução Orçamentária e Financeira da PMGO, contendo as informações de Banco, Agência,
Operação e Conta Corrente indicados pela CONTRATADA na Proposta Comercial para fins de recebimento.
12.4 Quando da apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou documento equivalente a CONTRATADA deverá apresentar comprovantes atualizados
de regularidade fiscal junto à Fazenda Pública Federal em conjunto com as contribuições previdenciárias ao Regime Geral da Previdência Social, com
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) perante a Justiça do Trabalho, nos termos do
Artigo 27, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, sob pena de aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.
12.5 Havendo erro por parte da CONTRATADA na apresentação da Nota Fiscal/Fatura 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 sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, cujo prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
12.6 Em consonância com o Decreto Estadual nº 9.561 de 21/11/2019 que dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos das
obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras e serviços de engenharia, prevista no Artigo 5º
da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Goiás, o atesto da execução do objeto deverá ser realizado após o
recebimento da Nota Fiscal/Fatura pela unidade administrativa responsável.
12.7 O registro da liquidação da despesa no Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira (SiofiNet) deverá ser realizado após atesto
da execução do objeto contratado, cujo setor competente deverá solicitar o ajuste das respectivas CMDFs ao Tesouro Estadual, em estrita obediência à
ordem cronológica de pagamentos das obrigações.
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12.8 Caso os recursos financeiros disponíveis no órgão sejam insuficientes para quitação integral da obrigação, poderá haver pagamento parcial do
crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posição da ordem cronológica.
12.9 Quando do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
12.10 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123 de 14/12/2006, não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na legislação pertinente.
12.11 A cada pagamento ao fornecedor, a Chefia de Execução Orçamentária e Financeira (CEOF/PMGO) deverá realizar consulta ao Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás (CADFOR), bem como no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais (Cadastro de Inadimplentes do Estado de Goiás - CADIN Estadual), conforme dispõe o Artigo 6º da Lei Estadual nº 19.754 de
17/07/2017, para verificar a manutenção das condições de habilitação previstas na legislação vigente e confirmada a situação de irregularidade junto ao
CADFOR e/ou CADIN o fornecedor receberá advertência por escrito para regularizar a situação ou apresentar defesa.
12.12 Os pagamentos com inobservância da ordem cronológica poderão ocorrer se estiverem presentes relevantes razões de interesse público, inseridas
no SiofiNet pela autoridade competente com conseguinte aprovação do ordenador de despesas do órgão, fazendo-se obrigatória a publicação do ato em
seção específica do Portal da Transparência do Estado de Goiás, conforme disciplinado na legislação vigente.
12.13 O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente aberta exclusivamente na “Caixa Econômica Federal”, em atenção ao
disposto no Artigo 4º da Lei Estadual nº 18.364 de 10/01/2014.
 
13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Termo de Referência ou ainda pela inexecução total ou parcial do objeto contratado,
a critério da CONTRATANTE serão aplicadas as penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Lei
Estadual nº 17.928 de 27/12/2012 e demais legislações aplicáveis.
13.2 Comete infração administrativa nos termos da  Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Lei Estadual nº 17.928 de
27/12/2012 e ficará impedida de licitar e de contratar com o Estado de Goiás, e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores (CADFOR), pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e contratual e das demais cominações legais, garantido o
direito dos princípios do contraditório e à ampla defesa, a CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua Proposta Comercial:
a) não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços (ARP);
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) não mantiver a proposta comercial:
d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
e) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
f) falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo;
h) cometer fraude fiscal.
13.3 A aplicação de qualquer das penalidades previstas na legislação vigente realizar-se-á em processo administrativo que assegurará os Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa da CONTRATADA previstas na Constituição Federal de 1988, cujas penalidades serão obrigatoriamente registradas
no Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás (CADFOR).
13.4 A autoridade competente, na aplicação das sanções administrativas, observará:
a) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
b) a gravidade da conduta do infrator;
c) a não reincidência da infração;
d) a atuação da CONTRATADA em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva;
e) a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
f) a não existência de efetivo prejuízo material à Administração Pública.
 
14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 Este Termo de Referência foi elaborado pela Divisão de Compras do Comando de Apoio Logístico e Tecnologia da Informação (CALTI/PMGO),
em conformidade com as especificações técnicas e definição de quantitativos do objeto elaborados e apresentados pelo setor requisitante.
14.2 Dúvidas e solicitações de esclarecimentos deverão ser tratadas junto ao Comando de Apoio Logístico e  Tecnologia da Informação - CALTI,
localizado na Rua 115, nº 4, setor Sul - Goiânia, GO. Tel: 3201-1680.
 

Goiânia-Goiás, aos 21 dias do mês de outubro de 2020.
 

 
Joneval Gomes de Carvalho Júnior - Tenente Coronel PM

Comandante do 4º Comando Regional da Polícia Militar - 4º CRPM
 

 
 

 
APROVAÇÃO:

 
Em conformidade com a determinação contida no Artigo 7º, §2º, Inciso I da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 c/c Artigo 11, Inciso II e Artigo 12,
Parágrafo Único da Lei Estadual nº 17.928 de 27/12/2012, aprovo este Termo de Referência e encaminho os autos para o Comando de Apoio Logístico e
Tecnologia da Informação (CALTI) para as providências subsequentes.
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