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Cairu

Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUPERVISÃO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 184/2020
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2020
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PARA EXECUÇÃO
EMERGENCIAL DO “PROGRAMA CHEQUE SOLIDÁRIO” NO MUNICÍPIO DE CAIRU,
CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286, DE 05 DE ABRIL DE 2010 QUE REEDITA O
PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL,
IMPLANTADO DESDE 2007 PELA LEI MUNICIPAL Nº 220, DE 25 DE JUNHO DE 2007 E
MEDIANTE O DECRETO MUNICIPAL DE Nº 4.011 DE 30 DE MARÇO DE 2020.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Cairu - Estado da Bahia, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede na Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, CEP 45.420-000,
inscrito no CNPJ nº 14.235.907/0001-44, designada pelo Decreto Municipal nº 3780 de 27 de dezembro
de 2019, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e
legislação pertinente, torna público para conhecimento de quem possa interessar que por ter cumprido
todas as exigências do CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2020, foi
HABILITADA e CREDENCIADA na execução emergencial do Programa Cheque Solidário a empresa
VINICIUS SANTOS DOS ANJOS 07728087592-ME, Micro Empreendedor Individual, com sede na
Rua da Lagoa, S/N, Casa, Distrito de Morro de São Paulo, Município de Cairu, Estado da Bahia, CEP
45.420-000, inscrita no CNPJ sob o nº 33.248.701/0001-01 e inscrição estadual sob o nº 156.975.719ME, com um valor global de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), nas condições apresentadas.
Cairu - Bahia, 08 de maio de 2020.

Robson Vicente Silva dos Santos
Presidente

Aline Maia Oliveira
Membro

Bruno Maia dos Santos
Membro
___________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
(Telefone) (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal: 214
E-mail: pcairulicitacao.gov@hotmail.com.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 184/2020

O Prefeito Municipal de Cairu, Estado da Bahia, Fernando Antônio dos Santos Brito,
no uso de suas atribuições e tendo em vista o relatório apresentado pela Comissão
Permanente de Licitação – CPL, para o CHAMAMENTO PÚBLICO PARA
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020, datado de 07/04/2020, originário do Processo
Administrativo Nº 184/2020, datado de 06/04/2020, cujo objeto consiste no
credenciamento de estabelecimentos comerciais para execução emergencial do
“Programa Cheque Solidário” no município de Cairu, conforme a Lei Municipal nº 286,
de 05 de abril de 2010 que reedita o Programa Municipal de Assistência, Inclusão e
Recuperação Social, implantado desde 2007 pela Lei Municipal nº 220, de 25 de
junho de 2007 e mediante o Decreto Municipal de nº 4.011 de 30 de março de 2020,
nas especificações e valores estabelecidos no item 06 deste edital e Termo de
Referência (Anexo II), RATIFICA e HOMOLOGA o resultado e ADJUDICA o objeto
contratual em favor da empresa VINICIUS SANTOS DOS ANJOS 07728087592-ME,
Micro Empreendedor Individual, com sede na Rua da Lagoa, S/N, Casa, Distrito de
Morro de São Paulo, Município de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000, inscrita
no CNPJ sob o nº 33.248.701/0001-01 e inscrição estadual sob o nº 156.975.719-ME,
com um valor global de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), nas condições
apresentadas.

Cairu - Bahia, 08 de maio de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal
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CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 008/2020

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna público a
presente Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado, em observância ao
Decreto Municipal nº 3.801/2020, que poderá ser consultado no Diário Oficial do
Município de Cairu, edição da quarta-feira, dia 08 de janeiro de 2020, Nº 3727, link:
https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=3727&c=131&m=0,

com

a

finalidade de identificar o maior número de fornecedores e estimar o preço de mercado
dos itens de Fardamento para a Guarda Municipal de Cairu, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administração deste Município de Cairu, Estado
da Bahia.
As empresas do ramo, interessadas deverão apresentar cotação de preços conforme
ANEXO I (PROPOSTA DE PREÇOS); ANEXO II (TERMO DE REFERÊNCIA) E ANEXO
III (FIGURAS ILUSTRATIVAS – LOGOMARCAS), nos termos desta chamada pública.
As informações pertinentes deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração da
Prefeitura

Municipal

de

Cairu,

Estado

da

Bahia,

pelo

e-mail:

adm.licitacao@cairu.ba.gov.br.
A cotação deverá vir em papel timbrado da empresa, devidamente identificada com
o carimbo de CNPJ e assinada pelo representante legal e deverá ser encaminhada
pelo mesmo e-mail (e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br) até o dia 15 de maio de
2020.
Fica ressalvado que a presente consulta se dará unicamente para aferição de preços de
mercado, sendo que todos os demais atos necessários à contratação será objeto de
posterior procedimento regido seja pela Lei Federal nº 8.666/93 e/ou pela Lei Federal nº
10.520/2002, no que couber.
Cairu-BA, 08 de maio de 2020.

Valdinei da Cruz dos Santos
Secretário Municipal de Administração
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE:_____________________________________________
CNPJ:____________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________
CIDADE:__________________________________________________
TELEFONE:___________________________E-MAIL:_________________

LOTE I - FARDAMENTO
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAIRU
ITEM

1

2

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS
Gorro com pala Blue Sky Camuflado
a.
confeccionado em tecido Rip Stop, de
composição entre 50% a 70% poliéster e 30% a
50% algodão, na cor Blue Sky camuflado; b. a
copa tem a forma oval; c. a pala tem cantos
arredondados, com alma de polietileno de
0,7mm de espessura, sendo revestida com
tecido do próprio gorro; d. a carneira é do
mesmo tecido; e. bainha em todo o contorno da
pala e nas laterais com largura de 35 mm; f. as
laterais e a copa são unidas por "safety stich"
pespontada com máquina de uma agulha, sendo
que as laterais deverão fixar a copa; g. na parte
traseira deverá haver uma abertura em forma de
semi-círculo, com um regulador de tamanho, do
mesmo tecido, fechado por meio de velcro; h. na
parte frontal será bordado o símbolo da Guarda
Municipal de Cairu, medindo 68 mm de altura e
52 mm de largura, conforme FIGURAS em
anexo do lote 1, item 1.
Blusa de serviço (meia manga) Blue Sky
camuflada a. em tecido Rip Stop, de
composição entre 50% a 70% poliéster e 30% a
50% algodão, na cor Blue Sky camuflada; b.
possui feitio de camisa, aberta na frente e
fechada por uma ordem de cinco botões, dupla
face, na cor Blue Sky, de 17 mm, com vista em
forma de macho; c. na altura do peito, dois
bolsos chapados, retangulares, com os ângulos
inferiores chanfrados, nas dimensões de 130 x
150 mm a 140 x 160 mm, com pestanas
retangulares, ângulos inferiores chanfrados, de
60 mm a 65 mm de altura; d. gola em tecido
duplo, com bicos de cantos vivos, altura de 85
mm no pé e de 115 mm nas extremidades; e.
costas inteiriças com falsa pala; f. mangas
curtas com bainha de 25 mm, de 70 a 100 mm
acima dos cotovelos; g. deverá ser bordado na

QUANT

MARCA

VLR
UNT

VLR TOTAL

80

100
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3

4

5

parte superior da manga esquerda, 40 mm
abaixo da costura, faixa semicircular, em campo
preto,
contendo
a
inscrição
“GUARDA
MUNICIPAL” em caracteres maiúsculos, na cor
amarela; h. deverá ser bordado na manga
esquerda, a 70mm da costura, o símbolo da
Guarda Municipal, medindo 80mm de altura e
65mm de largura; i. deverá ser bordado na
manga direita, bandeira da Bahia; conforme
FIGURAS em anexo do lote 1, item 2.
Calça de serviço Blue Sky camuflada a. em
tecido Rip Stop, de composição entre 50% a
70% poliéster e 30% a 50% algodão,na cor Blue
Sky camuflada; b. reta, folgada até abaixo do
joelho, bainha simples, acabada com uma dobra
de 10 mm de largura; c. dois bolsos trazeiros
chapados com velcro para fechamento total,
dois bolsos laterais grandes, presos por costuras
tríplices, medindo aproximadamente 230 mm x
260 mm, duas pregas de 40 mm de largura no
meio do bolso, 2 bolsos frontais; d. pestanas
duplas, medindo, a externa, 230 mm x 80 mm,
abotoadas por dois botões de 17 mm (um em
cada canto); e. cós simples com sete
passadores distribuídos de forma equidistante;
f. aberta na frente por uma braguilha dupla,
fechada por fecho ecler de poliéster da mesma
cor do tecido, complementado por um gancho de
segurança de metal, na parte interna do cós;
sendo confeccionado na cor camuflada blue sky,
conforme FIGURAS em anexo do lote 1, item 3.
Camiseta (meia manga) Blue Sky camuflada
a. confeccionada em tecido meia-malha, feitio
comercial, gola olímpica e bainha simples; b. a
gola é guarnecida por malha sanfonada (ribana)
na cor Blue Sky camuflada e as mangas terão
guarnição da mesma malha, na cor Blue Sky; c.
à esquerda da parte frontal à altura do peito,
será inscrito pelo processo serigráfico o
distintivo símbolo da Guarda Municipal,
aproximadamente a 80 mm da borda inferior da
gola, tendo 90 mm de altura. d. na parte traseira
deverá ser inscrito, através de processo
serigráfico,
o
dístico
“GUARDA
CIVIL
MUNICIPAL CAIRU”, na cor branca, conforme
FIGURAS em anexo do lote 1, item 4.
Meia nylon preta a. confeccionada em malha
de poliamida, na cor preta, pura ou mista, feitio
comercial, sem enfeites, cano de 200 mm de
comprimento,
arrematado
com
malha
sanfonada, conforme FIGURA em anexo do lote
1, item 5.

100

100

100
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6

7

Capa
transparente
impermeável
a.
confeccionada
em
tecido
de
náilon
impermeabilizado; b. gola simples com pequena
pala interna; c. mangas raglã com punhos
simples dotados de presilhas e dois botões
brancos de 14 mm, providas de duas faixas
refletivas próximas ao punho; d. corpo reto com
detalhe de tela de náilon desde os ombros até a
cava e recoberto por sobrepala com bainha solta
na frente e nas costas; e. aberta na frente em
toda a extensão, fechando por uma carreira de
quatro botões brancos de 20 mm, recobertos por
carcela, e dois botões brancos de 11 mm, um na
altura da gola e o outro a 350 mm da bainha,
oposto a uma presilha caseada no lado
esquerdo; f. capuz amovível, fixado na altura da
gola por três botões de 11 mm; g. bolsos
embutidos, de forma própria, colocados abaixo
da cintura, abertura vertical com acesso para o
bolso da calça; h. comprimento até o meio da
perna; i. nas costas, uma abertura de 400 mm a
partir da bainha; j. bolsa para transporte,
confeccionada com o mesmo tecido; e K. à
esquerda da parte frontal à altura do peito, será
inscrito pelo processo serigráfico o distintivo
símbolo da Guarda Municipal, aproximadamente
a 80 mm da borda inferior da gola, tendo 90 mm
de altura, na parte traseira deverá ser inscrito
faixa semicircular, em campo preto, contendo a
inscrição, através de processo serigráfico na cor
preta, o dístico: “GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CAIRU”, conforme FIGURAS em anexo do lote
1, item 6.
Tarjeta de identificação medindo 20 mm de
altura x 110 mm de comprimento; confeccionada
em tira de tecido na cor branca, contendo a
identificação abreviada do cargo em letras
maiuscula, bordados centralizados com linha
preta na fonte block large com 10 mm de altura,
conforme FIGURA ILUSTRATIVA em anexo do
lote 1, item 7.

40

40

LOTE II – ACESSÓRIOS FARDAMENTO
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAIRU
ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

1

Apito com fiel 01 fiel trançado duplo preto; 01
apito preto. conforme FIGURA ILUSTRATIVA em
anexo do lote 2, item 1

QUANT

MARCA

VLR
UNT

VLR TOTAL

40
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2

3

4

5

6

Porta Tonfa - Argola cromada; Passador de
cinto; Em tecido Nylon Rip-stop; Confeccionado
com material durável, de alta resistência e leveza;
Suporta uma tonfa e seu sistema de fixação ao
cinto, por passador, possibilita ajuste em posição
estratégica, conforme a preferência pessoal,
conforme FIGURA ILUSTRATIVA em anexo do
lote 2, item 2.
COTURNO TÁTICO MILITAR ZÍPER PRETA
Cabedal em Couro Legítimo, Lona Reforçada
Preta no Cano, Fechamento em Cadarço, Zíper
na Lateral para Facilitar o Calçar, Aba com Velcro
Protegendo o Zíper, Solado Emborrachado
Colado e Costurado nas Laterais, Biqueira
Termoplástica, Palmilha em EVA Anti-Bacteriana,
Altura Média do Cano: 25 cm, Resistente a Água,
conforme FIGURA ILUSTRATIVA em anexo do
lote 2, item 3.
Cinto de nylon preto com fivela a)
confeccionado em correia de nylon, de forma
plana, lisa e com duas ourelas, com largura de
35mm e espessura de 2,5mm, tendo no mínimo
900 mm e no máximo 1400 de comprimento; b) a
fivela constituindo-se de uma chapa ligeiramente
abaulada e retangular confeccionada em metal
cromado polido, em cujas extremidades estarão
embutidas as duas presilhas, em forma de
mordentes; nos lados de maiores dimensões a
chapa apresentará duas dobras recortadas e com
as arestas arredondadas, em cujas extremidades
estarão vazados os olhais de articulação das
presilhas; c) as presilhas são do mesmo material
da fivela, constituindo-se, cada uma, de lâmina
dobrada em ângulo agudo, sendo um lado
recortado na forma de dentes, para aprisionar o
cinto, e o outro lado servindo de alavanca; nas
extremidades das presilhas, pequenas espigas se
articulam à fivela.
conforme FIGURA
ILUSTRATIVA em anexo do lote 2, item 4.
Cinto de guarnição N/A preto a) confeccionado
em trama de nylon ou material similar, na cor
preta; b) o fechamento se dá pelo engate das
peças plásticas que compõem a fivela, que, de
uma extremidade possui lingueta retangular do
tipo macho, e do outro uma seção vazada
quadrada do tipo fêmea; c) possui em cada
extremidade, próximo às fivelas, um passador
plástico para ajuste do tamanho do cinto. d) o
cinto deverá conter, confeccionados em mesmo
material e cor, o porta cassetete e bolsa porta
talão, conforme FIGURA ILUSTRATIVA em
anexo do lote 2, item 5.
Bornal 3 Lapelas para atividades táticas com
cinto e regulagem , coldre interno ambidestro.
Possui fácil acesso aos objetos para quem a
utiliza e confeccionada em material resistente
(nylon). Fabricada com 4 compartilhamentos
sendo eles para 2 carregadores e bolso para

40

40

100

100

40
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documento, celular e outros objetos, cor preta,
tamanho
único,
conforme
FIGURA
ILUSTRATIVA em anexo do lote 2, item 6.

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.
A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, contendo:
razão social, endereço, telefone, CNPJ, inscrição estadual.
Os produtos deverão ser entregues em um prazo máximo de até 30 (trinta) dias, na Sede
da Secretaria Municipal de Administração, (Complexo Administrativo Diogo Magalhães
Brandão), situado na Praça Marechal Deodoro, 03, Centro, Cairu/BA, CEP: 45.420-000,
correndo por conta da contratada todas as despesas de transporte terrestre e marítimo,
bem como todas e quaisquer despesas necessárias ao cumprimento do objeto.
O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei Federal nº
8.666/93.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em
desacordo com as especificações.
O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias contados do recebimento e da
aprovação da unidade interessada.

Cairu-BA, 08 de maio de 2020.

Valdinei da Cruz dos Santos
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Aquisição de fardamento e seus complementos para atender as necessidades da Guarda
Civil Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Administração de Cairu, Estado da
Bahia.
2. NECESSIDADES
Visando um bom andamento das atividades ofertadas aos cidadãos cairuenses e para
eficientização de uma gestão com qualidade, essa proposição versa sobre a aquisição de
fardamento completo para o contingente da Guarda Municipal de Cairu, Secretaria da
Administração
3. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
A Guarda Civil Municipal de Cairu tem como objetivo fazer-se presente em cada em
todas as localidades do Município de Cairu. Com esta presença qualificada e proativa,
espera-se reduzir gradativamente a ocorrência dos delitos de baixa intensidade (consumo
de entorpecentes, pequenos furtos, dano ao patrimônio público, perturbação do sossego
alheio, etc.), estimulando assim, o uso pacífico e ordeiro dos ambientes de convívio
social.
A fim de alcançar o objetivo acima descrito, é necessário que os Guardas Civis
Municipais, de início, apresentem-se ao público de forma padronizada e ostentando um
uniforme adequado ao tipo de serviço a ser prestado, bem como às condições em que
será realizado, considerando que o servidor uniformizado é a face mais tangível da
presença da Prefeitura nos espaços de convivência pública.
Desta forma, dotar os servidores da Guarda Civil Municipal de um uniforme com as
características acima referidas é uma medida indispensável para a implantação do
modelo de segurança pública baseado na aproximação entre o profissional da segurança
e a comunidade.
Assim o cidadão poderá identificar facilmente o Guarda Civil Municipal como alguém
pronto e capacitado a servi-lo.

7/17

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SLLQ/H8+PRXKHZ1XY7W1IA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cairu

Sexta-feira
8 de Maio de 2020
11 - Ano - Nº 3988

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

A aquisição dos itens relacionados neste Termo se faz necessária para fins de
adequação e padronização conforme o que dispõe a Lei nº 466, de 09 de janeiro de
2015.
A quantidade a ser adquirida foi definida em razão do número de servidores que serão
beneficiados, considerando suas funções operacionais e as necessidades específicas,
cujo quantitativo de servidores considerado para elaboração do presente termo consta os
atuais 40 (quarenta) Guardas Civis Municipais já inclusos os novos agentes, oriundos do
ultimo concurso em 2018.
Por todas as razões apresentadas, considera-se imprescindível a aquisição de uniformes
pela Guarda Civil Municipal de Cairu/Secretaria Municipal de Administração. Tal medida
irá somar para que seja possível a consecução das metas que o Poder Público Municipal
preconiza para a política de prevenção e enfrentamento da violência.
4. OBJETIVOS
Um dos benefícios da contratação será no melhor atendimento aos munícipes, acatando
e atendendo às demandas da população, contribuindo diretamente no crescimento do
município, oferecendo como consequência positiva, uma melhor qualidade de vida para
os munícipes e visitantes.
5. BASE LEGAL LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
Como é de costume e rotineiro, todo o processo de aquisição pública é subsidiado pela
Lei Federal nº 8.666/93 e/ou pela Lei Federal nº 10.520/2002, no que couber, que
estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA
LOTE 1
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAIRU
Item

Discriminação dos produtos
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1

2

3

4

5

Gorro com pala Blue Sky Camuflado a. confeccionado em tecido Rip Stop, de composição
entre 50% a 70% poliéster e 30% a 50% algodão, na cor Blue Sky camuflado; b. a copa tem a
forma oval; c. a pala tem cantos arredondados, com alma de polietileno de 0,7mm de espessura,
sendo revestida com tecido do próprio gorro; d. a carneira é do mesmo tecido; e. bainha em todo
o contorno da pala e nas laterais com largura de 35 mm; f. as laterais e a copa são unidas por
"safety stich" pespontada com máquina de uma agulha, sendo que as laterais deverão fixar a
copa; g. na parte traseira deverá haver uma abertura em forma de semi-círculo, com um regulador
de tamanho, do mesmo tecido, fechado por meio de velcro; h. na parte frontal será bordado o
símbolo da Guarda Municipal de Cairu, medindo 68 mm de altura e 52 mm de largura, conforme
FIGURAS em anexo do lote 1, item 1.
Blusa de serviço (meia manga) Blue Sky camuflada a. em tecido Rip Stop, de composição
entre 50% a 70% poliéster e 30% a 50% algodão, na cor Blue Sky camuflada; b. possui feitio de
camisa, aberta na frente e fechada por uma ordem de cinco botões, dupla face, na cor Blue Sky,
de 17 mm, com vista em forma de macho; c. na altura do peito, dois bolsos chapados,
retangulares, com os ângulos inferiores chanfrados, nas dimensões de 130 x 150 mm a 140 x 160
mm, com pestanas retangulares, ângulos inferiores chanfrados, de 60 mm a 65 mm de altura; d.
gola em tecido duplo, com bicos de cantos vivos, altura de 85 mm no pé e de 115 mm nas
extremidades; e. costas inteiriças com falsa pala; f. mangas curtas com bainha de 25 mm, de 70 a
100 mm acima dos cotovelos; g. deverá ser bordado na parte superior da manga esquerda, 40
mm abaixo da costura, faixa semicircular, em campo preto, contendo a inscrição “GUARDA
MUNICIPAL” em caracteres maiúsculos, na cor amarela; h. deverá ser bordado na manga
esquerda, a 70mm da costura, o símbolo da Guarda Municipal, medindo 80mm de altura e 65mm
de largura; i. deverá ser bordado na manga direita, bandeira da Bahia; conforme FIGURAS em
anexo do lote 1, item 2.
Calça de serviço Blue Sky camuflada a. em tecido Rip Stop, de composição entre 50% a 70%
poliéster e 30% a 50% algodão,na cor Blue Sky camuflada; b. reta, folgada até abaixo do joelho,
bainha simples, acabada com uma dobra de 10 mm de largura; c. dois bolsos trazeiros chapados
com velcro para fechamento total, dois bolsos laterais grandes, presos por costuras tríplices,
medindo aproximadamente 230 mm x 260 mm, duas pregas de 40 mm de largura no meio do
bolso, 2 bolsos frontais; d. pestanas duplas, medindo, a externa, 230 mm x 80 mm, abotoadas por
dois botões de 17 mm (um em cada canto); e. cós simples com sete passadores distribuídos de
forma equidistante; f. aberta na frente por uma braguilha dupla, fechada por fecho ecler de
poliéster da mesma cor do tecido, complementado por um gancho de segurança de metal, na
parte interna do cós; sendo confeccionado na cor camuflada blue sky, conforme FIGURAS em
anexo do lote 1, item 3.
Camiseta (meia manga) Blue Sky camuflada a. confeccionada em tecido meia-malha, feitio
comercial, gola olímpica e bainha simples; b. a gola é guarnecida por malha sanfonada (ribana)
na cor Blue Sky camuflada e as mangas terão guarnição da mesma malha, na cor Blue Sky; c. à
esquerda da parte frontal à altura do peito, será inscrito pelo processo serigráfico o distintivo
símbolo da Guarda Municipal, aproximadamente a 80 mm da borda inferior da gola, tendo 90 mm
de altura. d. na parte traseira deverá ser inscrito, através de processo serigráfico, o dístico
“GUARDA CIVIL MUNICIPAL CAIRU”, na cor branca, conforme FIGURAS em anexo do lote 1,
item 4.
Meia nylon preta a. confeccionada em malha de poliamida, na cor preta, pura ou mista, feitio
comercial, sem enfeites, cano de 200 mm de comprimento, arrematado com malha sanfonada,
conforme FIGURA em anexo do lote 1, item 5.
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6

7

Capa transparente impermeável a. confeccionada em tecido de náilon impermeabilizado; b.
gola simples com pequena pala interna; c. mangas raglã com punhos simples dotados de
presilhas e dois botões brancos de 14 mm, providas de duas faixas refletivas próximas ao punho;
d. corpo reto com detalhe de tela de náilon desde os ombros até a cava e recoberto por sobrepala
com bainha solta na frente e nas costas; e. aberta na frente em toda a extensão, fechando por
uma carreira de quatro botões brancos de 20 mm, recobertos por carcela, e dois botões brancos
de 11 mm, um na altura da gola e o outro a 350 mm da bainha, oposto a uma presilha caseada no
lado esquerdo; f. capuz amovível, fixado na altura da gola por três botões de 11 mm; g. bolsos
embutidos, de forma própria, colocados abaixo da cintura, abertura vertical com acesso para o
bolso da calça; h. comprimento até o meio da perna; i. nas costas, uma abertura de 400 mm a
partir da bainha; j. bolsa para transporte, confeccionada com o mesmo tecido; e K. à esquerda da
parte frontal à altura do peito, será inscrito pelo processo serigráfico o distintivo símbolo da
Guarda Municipal, aproximadamente a 80 mm da borda inferior da gola, tendo 90 mm de altura,
na parte traseira deverá ser inscrito faixa semicircular, em campo preto, contendo a inscrição,
através de processo serigráfico na cor preta, o dístico: “GUARDA CIVIL MUNICIPAL CAIRU”,
conforme FIGURAS em anexo do lote 1, item 6.
Tarjeta de identificação medindo 20 mm de altura x 110 mm de comprimento; confeccionada em
tira de tecido na cor branca, contendo a identificação abreviada do cargo em letras maiuscula,
bordados centralizados com linha preta na fonte block large com 10 mm de altura, conforme
FIGURA ILUSTRATIVA em anexo do lote 1, item 7.

LOTE 2
1

2

3

4

5

6

Apito com fiel 01 fiel trançado duplo preto; 01 apito preto. conforme FIGURA ILUSTRATIVA em
anexo do lote 2, item 1
Porta Tonfa - Argola cromada; Passador de cinto; Em tecido Nylon Rip-stop; Confeccionado com
material durável, de alta resistência e leveza; Suporta uma tonfa e seu sistema de fixação ao cinto,
por passador, possibilita ajuste em posição estratégica, conforme a preferência pessoal, conforme
FIGURA ILUSTRATIVA em anexo do lote 2, item 2.
COTURNO TÁTICO MILITAR ZÍPER PRETA Cabedal em Couro Legítimo, Lona Reforçada Preta
no Cano, Fechamento em Cadarço, Zíper na Lateral para Facilitar o Calçar, Aba com Velcro
Protegendo o Zíper, Solado Emborrachado Colado e Costurado nas Laterais, Biqueira
Termoplástica, Palmilha em EVA Anti-Bacteriana, Altura Média do Cano: 25 cm, Resistente a Água,
conforme FIGURA ILUSTRATIVA em anexo do lote 2, item 3.
Cinto de nylon preto com fivela a) confeccionado em correia de nylon, de forma plana, lisa e com
duas ourelas, com largura de 35mm e espessura de 2,5mm, tendo no mínimo 900 mm e no máximo
1400 de comprimento; b) a fivela constituindo-se de uma chapa ligeiramente abaulada e retangular
confeccionada em metal cromado polido, em cujas extremidades estarão embutidas as duas
presilhas, em forma de mordentes; nos lados de maiores dimensões a chapa apresentará duas
dobras recortadas e com as arestas arredondadas, em cujas extremidades estarão vazados os
olhais de articulação das presilhas; c) as presilhas são do mesmo material da fivela, constituindo-se,
cada uma, de lâmina dobrada em ângulo agudo, sendo um lado recortado na forma de dentes, para
aprisionar o cinto, e o outro lado servindo de alavanca; nas extremidades das presilhas, pequenas
espigas se articulam à fivela. conforme FIGURA ILUSTRATIVA em anexo do lote 2, item 4.
Cinto de guarnição N/A preto a) confeccionado em trama de nylon ou material similar, na cor
preta; b) o fechamento se dá pelo engate das peças plásticas que compõem a fivela, que, de uma
extremidade possui lingueta retangular do tipo macho, e do outro uma seção vazada quadrada do
tipo fêmea; c) possui em cada extremidade, próximo às fivelas, um passador plástico para ajuste do
tamanho do cinto. d) o cinto deverá conter, confeccionados em mesmo material e cor, o porta
cassetete e bolsa porta talão, conforme FIGURA ILUSTRATIVA em anexo do lote 2, item 5.
Bornal 3 Lapelas para atividades táticas com cinto e regulagem , coldre interno ambidestro. Possui
fácil acesso aos objetos para quem a utiliza e confeccionada em material resistente (nylon).
Fabricada com 4 compartilhamentos sendo eles para 2 carregadores e bolso para documento,
celular e outros objetos, cor preta, tamanho único, conforme FIGURA ILUSTRATIVA em anexo do
lote 2, item 6.
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7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO
7.1.

A empresa contratada deverá enviar representante à sede da Guarda Civil

Municipal de Cairu, nos dias acordados com a Secretaria Municipal de
Administração, para tirar as medidas dos servidores, para fins de confecção dos
uniformes e componentes.
7.2.

A empresa vencedora deverá entregar os produtos (uniformes e

componentes) de acordo com especificações, obedecendo às medidas de que
tratam o item 7.1 deste Termo, sendo a entrega de forma integral (conforme
quantitativo inicial), no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da
autorização de fornecimento (emitida pela Secretaria Municipal de Administração),
situada na Praça Marechal Deodoro, 03, Centro, 45420-000, Cairu – Bahia, com
telefone de contato (75) 3653-2151, ramal (208), no horário das 08h às 14h.
8. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO - RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gestão do Contrato:
Nome: Valdinei da Cruz dos Santos
Cargo: Secretário Municipal de Administração
Email: adm.geral@cairu.ba.gov.br
Tel.: (75) 3653-2151
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Nome: Bruno Maia dos Santos
Cargo: Supervisor de Serviços Público da Secretaria Municipal de Administração
Email: adm.geral@cairu.ba.gov.br
Tel.: (75) 3653-2151
Suporte Técnico:
Nome: Eduardo José Barbosa Ribeiro.
Cargo: Chefe da Guarda Civil Municipal
Email: adm.geral@cairu.ba.gov.br
Tel.: (75) 3653-2151
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias do referido objeto;
b) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização da entrega
do objeto, com competência para atestar o efetivo fornecimento, bem como anotar,
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em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
c) Disponibilizar junto com a autorização de fornecimento a logomarca da Guarda Civil
Municipal (Prefeitura Municipal de Cairu)
d) Efetuar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento oriundo do fornecimento.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento estabelecido neste termo,
para que a CONTRATANTE efetue o pagamento:
a) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal
que ocorrer na execução do objeto contratado;
b) Efetuar a entrega total dos materiais no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, expedida pela
Secretaria Municipal de Administração;
11. SANÇÕES
O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos a contratada está
sujeita a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho;
Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá, garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado.
Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo.
A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções:
a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por
descumprimento dos serviços, previstos neste Termo, limitado a 10 (dez) dias de
atraso;
b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer
condição estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro
na reincidência.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado pela contratada, sob a
inteira responsabilidade funcional e operacional desta, sobre os quais manterá estrita
e exclusiva fiscalização.
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b) É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
15. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Praça Marechal Deodoro, 03, Centro, Cairu/BA
Adilton Pereira Vieira
Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Administração
Email: adm.geral@cairu.ba.gov.br
Tel.: (75) 3653-2151 – Ramal 208
16 - RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Praça Marechal Deodoro, 03, Centro, Cairu/BA
Coordenação: Valdinei da Cruz dos Santos
Cargo: Secretário Municipal de Administração
Email: adm.geral@cairu.ba.gov.br
Tel.: (75) 3653-2151
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ANEXO III
FIGURAS ILUSTRATIVAS – LOGOMARCAS
LOTE 01

1

Item

Blusa de Serviço (meia manga) Blue Sky

2

Item

Calça de Serviço Blue Sky Camuflada

3

Item

Camiseta (meia manga) Blue Sky camuflada
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4

Item

Meia Nylon Preta

5

Item

Capa Transparente Impermeável
"GUARDA CIVIL MUNICIPAL CAIRU"

6

Item

Tarjeta de Identificação

7
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LOTE 02

Item

Apito com fiel

1

Item

Porta Tonfa

2

Item

BOTA MILITAR TÁTICA PRETA

3

Item

CINTO DE NYLON PRETO COM FIVELA
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4

Item

CINTO DE GUARNIÇÃO N/A PRETO

5

Item

BORNAL

6
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