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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0015/2019 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para manutenção em 6 (seis) extintores e aquisição 

de 1 (um) extintor com suporte para a sede do CRQ XII em Goiânia, conforme as especificações, 

quantitativos, obrigações contidas neste Termo de Referência. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A manutenção e aquisição dos referidos extintores são fundamentais para garantir a 

integridade física dos usuários do serviço público, servidores e demais pessoas, assim como do 

patrimônio público, evitando os danos advindos de incêndio. 

3. FUNDAMENTAÇÃO 

3.1. A contratação em tela, objeto deste Termo de Referência, tem amparo no artigo 24, II, da Lei 

nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, Decreto 9.412/18 e subsidiariamente nas normas 

regulamentadoras do INMETRO, ABNT NBR e do Corpo de Bombeiro, e demais legislações 

pertinentes. 

4. MODALIDADE 

4.1. A contratação será realizada mediante dispensa de licitação nos termos do art. 24 inciso II da 

Lei 8.666/93, em virtude do valor, conforme prévia verificação de preço de mercado. 

4.2. A cotação será realizada mediante COTAÇÃO ELETRÔNICA, no site do 

comprasgovernamentais.gov.br. 

4.3. O prazo para recebimento de propostas via sistema Comprasnet será do dia 22/02/2019 à 

22/02/2019. 

Nos horários das: 8:00 às 12:00, horário de Brasília. 

5. DA VISITA TÉCNICA 

5.1. Fica facultado aos interessados vistoriar o local e os extintores que necessitam da recarga, 

mediante agendamento, tomando conhecimento de todas as informações técnicas, ocasião na 
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qual serão sanadas as dúvidas porventura existentes, não cabendo qualquer tipo de cobrança 

posterior por desconhecimento das condições prevista no Termo de Referência. 

5.2. A vistoria deverá ser previamente agendada pelo telefone (062) 3240-4600, com o 

empregado público Sr. Felipe ou Vitor. 

6. DOS LOCAIS DO SERVIÇO 

6.1. Dos extintores para vistoria, retirada, manutenção, recarga e devolução: 

6.2. Os extintores perfeitamente carregados e materiais necessários deverão ser entregues e 

instalados na rua Amélia Artiaga Jardim, número 528, setor Marista, Goiânia-GO, CEP: 74.180-

070, telefone: (062) 3240-4000. 

7. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADE 

 

CRQ XII REGIÃO 

ITEM OBJETO DESCRIÇÕES DO OBJETO QTD 

CARGA 

NOMINAL (KG 

OU LT) 

1 Manutenção em Extintor de 
incêndio de carga d’água 

Carga D’Água 01 (unidade) 10 LITROS 

(capacidade extintora 

2A) 

 

2 

AQUISIÇÃO e INSTALAÇÃO 

de Extintor de incêndio de 

carga d’água 

Carga D’Água 01 (unidade) 10 LITROS 

(capacidade 

extintora 2A) 

 2.1 
AQUISIÇÃO Suporte de 

Extintor 

Suporte de solo para extintor de 

10 litros, capacidade extintora 2A. 

Material: Fabricado em chapa de 

aço, com acabamento de pintura 

Bicromatizado e tratamento anti-

corrosivo. 

01 (unidade) - 

3 

Manutenção em Extintor de 

incêndio Pó Químico 
01 (unidade) 

4 kg. Capacidade 

extintora 20 BC 

4 
Manutenção em Extintor de 

incêndio 
Pó Químico 03 (unidades) 

6 kg. Capacidade 

extintora 20 BC 
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5 
Manutenção em Extintor de 

incêndio 
CO2 01 (unidade) 6 kg. Capacidade 

Extintora 5 BC 

 

7.2. Localização, especificação, validade e manutenção requerida nos extintores de incêndio da 

Sede do CRQ XII: 

CRQ XII REGIÃO 

Localização Especificação Classe 

Validade da 

manutenção 

nível 2 

Validade da 

manutenção 

nível 3 

Digitalização 
Extintor de incêndio carga d’água. 10 litros. 

Capacidade extintora 2A. 
A 

JANEIRO 

2019 
2021 

Arquivo 

Extintor de incêndio 

Carga de pó 4 KG. Capacidade extintora de 

20 BC 

BC 

JANEIRO 

2019 2023 

Recepção 

Extintor de incêndio 

Carga de pó 6 KG. Capacidade extintora de 

20 BC. 

BC 

JANEIRO 

2019 2023 

Sala de 

Reunião 

Extintor de incêndio 

Carga de pó 6 KG. Capacidade extintora de 

20 BC. 

BC 
JANEIRO 

2019 
2020 

Corredor 1º 

Andar 

Extintor de incêndio 

Carga de pó 6 KG. Capacidade extintora de 

20 BC. 

BC 

JANEIRO 

2019 2020 

Sala 

Informática 

Extintor de incêndio 

CO2 de 6 KG. Capacidade extintora de 5 

BC. 

BC 

JANEIRO 

2019 2020 

 

8. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. O serviço compreende a manutenção de 06 (seis) extintores, além da aquisição de 01 (um) 

extintor de incêndio com carga d’água de 10 Litros (conforme especificado no quadro 

retromencionado). 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XII REGIÃO 

DISTRITO FEDERAL GOIÁS E TOCANTINS 

 

8.2. A execução do objeto contrato compreende a retirada, a entrega dos extintores de incêndio, a 

execução do serviço com fornecimento do material necessário para recarga, os testes 

hidrostáticos (se necessário) e a reposição de peças, tais como: válvula, mangueiras difusores, 

manômetros, lacre, selo, pintura, rótulo de instruções, conforme o caso. 

8.3. O fornecimento do equipamento e a prestação de serviços de recarga, manutenção e 

instalação de extintores de incêndios, deverão atender ao especificado nas normas estabelecidas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em especial a NBR 12962, 13485, 14105, 

11715, 11716, 10721, 9654 e 9695, nas Portarias do INMETRO/MDIC em especial a n°158/06 e 

n°173/06 e nas Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar, bem como demais legislações 

vigentes, ou que venham a ser editadas no transcorrer da vigência do contrato. Deverá ser 

realizado processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos. A 

empresa deverá ter devido credenciamento junto ao corpo de bombeiros e INMETRO. 

8.4. Os equipamentos que porventura não tiverem condições de serem recarregados, deverão ser 

restituídos com o respectivo laudo explicitando os motivos pelo qual não pode ser recarregado. 

8.5. A retirada ou entrega dos extintores deverão ser realizadas pela Contratada, diretamente na 

Sede do CRQ XII, dentro de horário pré-estabelecido pela Administração, no endereço 

mencionado no item 6 deste Termo de Referência. 

8.5.1. Seja para recarga ou teste, a Contratada deverá agendar com a Contratante a retirada ou 

entrega do objeto deste Termo. 

9 DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. O Serviço deverá iniciar em até dois dias úteis do recebimento da ordem de compras/serviços 

e o prazo para execução é de até 10 (dez) dias corridos referente à recarga e aquisição, teste 

hidrostático, inspeção, troca de peças e manutenção dos equipamentos, etc. 

9.1.1. Os extintores deverão ser retirados dos locais indicados no item 7.2. deste Termo de 

Referência pela empresa contratada, em horário comercial, previamente agendado com o Setor 

de Compras. A empresa deverá ser responsável pelo transporte dos extintores, bem como toda a 

mão de obra envolvida na retirada para recarga. A empresa deverá ser responsável ainda, pela 

guarda dos equipamentos após a retirada. No ato da devolução dos extintores em cada local 

retirado, após a recarga, a empresa deverá recolocar os extintores na parede (conforme o caso). 

10. DA GARANTIA DO SERVIÇO 
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10. A garantia dos serviços deverá ser de 12 (doze) meses, de acordo com as normativas 

vigentes. 

11. DO PAGAMENTO 

11. O pagamento referente ao objeto contratado será em até 5 (cinco) dias úteis após a efetiva e 

completa entrega do serviço (fornecimento) prestado. A Nota Fiscal (e/ou boleto bancário) dos 

serviços prestados deverá ser remetida com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em 

relação à data de seu vencimento, contendo a descrição dos serviços realizados para que o Fiscal 

do Contrato possa realizar sua verificação e, não havendo problemas, atestá-la. 

11.1. Junto com a Nota Fiscal, deverá apresentar a comprovação de regularidade junto ao 

Sistema da Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), às 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada e da certidão negativa 

de débitos trabalhistas (CNDT), e declaração de optante pelo simples (se for o caso) sem que isso 

gere direito a alteração de preços ou compensação financeira. 

11.3. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à Contratada, e a 

contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota Fiscal 

devidamente corrigida. 

11.4. O pagamento será através de transferência ou boleto bancário, em nome da contratada, 

mediante ateste das Notas Fiscais, correspondendo tão somente aos serviços efetivamente 

recebidos. 

11.5. Em hipótese alguma serão pagos serviços não utilizados. 

11.7. Os preços do contrato (ou nota de empenho) decorrente do processo licitatório serão fixos e 

irreajustáveis. 

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

12.1. Os recursos orçamentários necessários ao atendimento do objeto deste Termo de 

Referência correrão pelo Orçamento do CRQ XII no exercício de 2019, e serão alocados pelo 

Departamento Financeiro deste Conselho. 

14. DA PROPOSTA DE PREÇO 

14. A proposta de preços deverá atender aos seguintes requisitos: 
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14.1. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 30 (trinta) dias, a contar da data de sua 

apresentação; 

14.2. Conter especificação clara e completa do serviço ofertado, observadas as especificações 

constantes deste Termo, sem conter alternativa de preço ou qualquer outra condição de induza o 

julgamento a ter mais de um resultado; 

14.3. Conter os preços unitário e total dos itens descritos nos quadros apresentados na 

especificação do objeto do Termo de Referência. 

14.4. Nos preços cotados e que vigorarão no contrato (e/ou nota de empenho) incluem todos os 

custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto, inclusive os referentes ao transporte, 

às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras 

despesas e encargos, constituindo, a qualquer título, a única e completa remuneração pela 

adequada e perfeita prestação e entrega dos serviços, de modo que nenhuma outra remuneração 

será devida, a qualquer título, descartada qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo 

pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos 

serviços. 

15. DA PROPOSTA SELECIONADA 

15.1. O julgamento das propostas de preços será pelo critério do MENOR PREÇO POR GRUPO, 

sendo declarada vencedora o fornecedor que apresentar o Menor Preço e que atender a todos os 

requisitos e exigências contidas no Termo de Referência. 

16. DA CONTRATAÇÃO 

16.1. Para o serviço do objeto aqui especificado, o instrumento de contratação decorrente do 

presente Termo de Referência será no que couber nos moldes do Art.62 da Lei nº. 8.666/93. 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1 Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666/1993 a Contratada que: 

Pela inexecução total ou parcial das condições pactuadas, erros de execução ou inadimplemento 

contratual, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, as 

seguintes sanções: 

I. Advertência; 
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II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, nos casos de rescisão contratual, por 

culpa da CONTRATADA; 

III. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA à multa de 

0,2% (dois décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da contratação; 

IV. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por descumprimento de qualquer outra 

cláusula contratual; 

V. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

VI. 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 o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, 

segundo natureza e a gravidade da falta cometida observado o princípio da proporcionalidade. 

19. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

19.1. Exercer a fiscalização do objeto contatado por intermédio de servidores especialmente 

designados, na forma prevista da Lei n.8.666/93; 

19.2. Realizar rigorosa conferência das características do objeto, somente atestando documentos 

da despesa quando comprovada a execução total, fiel e correta dos serviços contratados; 

19.3. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, 

aplicação de sanções e alterações do mesmo, quando se fizerem necessárias; 

19.4. Comunicar a Contratada qualquer irregularidade observada na execução do objeto 

contratado; 

19.5. Permitir acesso da Contratada nas dependências da Contratante para execução do objeto 

contratado observando as normas de segurança pertinentes; 

19.6. Proceder aos pagamentos devidos à Contratada, nas condições e preços pactuados; 

19.7. Prestar informações e esclarecimentos que virem a ser solicitados pela Contratada, desde 
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que seja do seu conhecimento e pertinente aos serviços contratados. 

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. Não contratar em hipótese alguma funcionários menores de 18 (dezoito) anos; 

20.2. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação de acordo com 

o art.55, inc. XIII, da Lei 8.666/93; 

20.3. Assumir responsabilidades por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação especifica de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie for vítima seu 

empregado no desempenho dos serviços ou em conexão com eles; 

20.4. Responsabilizar-se pelos danos ou prejuízos causados ao pessoal, bens ou instalações, do 

CRQ XII ou a terceiros, em consequência de seus atos, e, ou, omissões na execução do objeto 

contratado; 

20.5. Responsabilizar-se por todas as despesas referentes ao deslocamento de seus funcionários; 

20.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, encargos sociais, impostos, além das decorrentes do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, taxas, impostos, sem qualquer ônus ao CRQ XII; 

20.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas internas do Contratante, durante a 

execução do serviço; 

20.8. Executar o objeto contratado de acordo com as condições previstas no Termo de Referência 

e com as normas legais vigentes; 

20.9. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do contrato, inerentes à 

execução do objeto contratual. 

21. DA HABILITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

21.1. Para fins de contratação a empresa vencedora deste certame deverá estar em dia com os 

recolhimentos fiscais do Município, Estado e com a União, INSS, FGTS, CNDT apresentando a 

documentação solicitada para comprovação de quitação de todos os encargos juntamente com a 

proposta de preço, caso não seja apresentada a documentação juntamente com o envio da 

proposta, a critério da CPL, a mesma poderá ser solicitada via e-mail com abertura de prazo para 
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apresentação, não ocorrendo, a proposta será desclassificada. 

21.1.1Todas estas certidões poderão ser substituídas por documento de regularidade 

emitidas em consulta ao SICAF. 

21.2. A empresa vencedora deverá apresentar documento que comprove seu registro e devida 

regularidade junto ao Conselho Regional de Química XII ou no CRQ da região onde esteja 

localizada. 

Para fins de comprovação a que ser refere o item 21.2 deverá apresentar os seguintes 

documentos juntos: 

I. Certificado de Anotação de função técnica 2019. 

II. Certificado de registro 

22. DO FORO 

22.1 Fica designado o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás, como 

competente para apreciar e dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 

 

Goiânia, 19 de fevereiro de 2019. 

 
Elaborado por: 

 
 

William Ferreira Gomes  
Presidente da CPL do CRQ-XII 

 
Felipe Camargo do Nascimento 
Membros da CPL da CRQ-XII 

 
Vitor de Jesus Santos 

Membros da CPL da CRQ-XII 
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ANEXO I  

COLOCAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO PROCESSO Nº. 015/2019 

Razão Social: ___________________________________________________  

CNPJ: _____________________ I.E.  _____________________ I.M. _______  

Endereço eletrônico (e-mail): _________________________________________ Tel/Fax__________ 

CEP: _____________________________________________________  

Cidade: ___________________________ UF: __________  

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção em 6 (seis) extintores e aquisição de 1 

(um) extintor com suporte para a sede do CRQ XII em Goiânia, conforme as especificações, quantitativos, 

obrigações contidas no Termo de Referência nº 015/2019. 

1. Especificação e valores: 

ITEM OBJETO DESCRIÇÕES DO OBJETO QTD 

VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

1 
Manutenção e recarga em Extintor 
carga d’água. 10 litros. Capacidade 

extintora 2A. 
Carga D’Água 01 (unidade)   

2 

AQUISIÇÃO e INSTALAÇÃO de 
Extintor carga d’água. 10 litros.  Carga D’Água 

01 (unidade) 

  

2.1 AQUISIÇÃO Suporte de Extintor 

Suporte de solo para extintor de 10 

litros, capacidade extintora 2A. 

Material: Fabricado em chapa de 

aço, com acabamento de pintura 

Bicromatizado e tratamento anti-

corrosivo. 

01 (unidade) 

 

 

3 

Extintor Carga de pó Químico seco 4 
KG. Capacidade extintora de 20 BC Pó Químico 

01 (unidade) 

  

4 
Extintor Carga de pó Químico seco 6 

KG. Capacidade extintora de 20 BC 
Pó Químico 03 (unidades)   

5 

Extintor de incêndio 
CO2 de 6 KG. Capacidade extintora de 

5 BC. 
CO2 

01 (unidade) 
  

VALOR TOTAL R$  

V A L O R  T O T A L  D A  P R O P O S T A  E  P O R  E X T E N S O :  R $  
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2. DO LOCAL DO SERVIÇO 

2.1 Os extintores perfeitamente carregados e adquirido deverão ser entregues e instalados na rua Amélia 

Artiaga Jardim, número 528, setor Marista, Goiânia-GO, CEP: 74.180-070, telefone: (062) 3240-4000. 

3.Declaro que nos preços cotados incluem todos os custos diretos e indiretos necessários à execução dos 

serviços, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e 

quaisquer outras despesas e encargos, constituindo, a qualquer título, a única e completa remuneração pela 

adequada e perfeita prestação e entrega dos serviços, de modo que nenhuma outra remuneração será 

devida, a qualquer título, descartada qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de 

toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços. 

VALIDADE DA PROPOSTA (mínimo sessenta dias) 

 ________________ / _________ / _________  

 

 

Dados do Representante Legal da Empresa  

 

_____________________________ 

Nome e cargo  


