Governo do Estado de Roraima
“Amazônia: patrimônio dos brasileiros”

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSOLIDADA
PREGÃO ELETRÔNICO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 018/2019
PROCESSO Nº. 19102.08369/18-80 – CBM/RR
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de 2019, na COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO – CPL/RR, localizada na Av. Nossa Senhora da Consolata, 472 – Centro, CEP: 69.301011, Boa Vista-RR, neste ato representada por sua Presidente, Senhora Marília Padilha Pires, Decreto n°
1624-P, de 30/08/2019, juntamente com o Pregoeiro, Sr. Tancremar Carmo da Silva, Decreto n° 51-P,
de 11/01/2019, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços, nos
termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 4.794-E, de 03 de junho de 2002, do
Decreto 8.334-E de 1° de outubro de 2007, do Decreto nº. 16.223-E, de 07 de outubro de 2013, do
Decreto 16.550-E de 27 de dezembro de 2013, Decreto nº 17.391-E, de 07 de agosto de 2014 e das
demais normas legais aplicáveis, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico Sob o Sistema
de Registro de Preços, e de outro lado às empresas:
1)P.R.P BORGES COMÉRCIO EIRELI, CNPJ nº 05.457.629/0001-89, com sede na Av. Mato Grosso,
nº 240, Bairro: Araés, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 3028-6780, Banco: Sicredi (748), Agência: 0810, Conta
Corrente: 91029-1, vencedora e adjudicatária da licitação supra mencionada, neste ato representada por
seu Proprietário o Sr. Paulo Rogério Pereira Borges, portador do CPF nº 523.093.471-91 e RG nº 487.916
SSP/MS;
2)RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, CNPJ nº.
15.453.449/0001-82, com sede na Rua Urano, nº. 77, Bairro: Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP:
30.350-580, Telefone: (31) 3290-2300, E-mail: <contato@resgatecnica.com.br>, Banco: Bradesco (237),
Agência: 2899-1, Conta Corrente: 33342-5, vencedora e adjudicatária da licitação supra mencionada,
neste ato representada por sua Representante Legal a Sra. Karla Lorena Brandão Oliveira, portadora do
CPF nº 073.202.326-26 e RG nº 12.809.303 SSP/MG;
3)MAKAI EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 04.095.159/0001-98, com sede na Rua
Dr. Pedrosa, nº 151, Loja 7, Bairro: Centro, Curitiba/PR, CEP: 80.420-120, Telefone: (41) 3085-3266, Email: <makailtda@gmail.com>, Banco: Itaú (341), Agência: 3813, Conta Corrente: 09935-9, vencedora e
adjudicatária da licitação supra mencionada, neste ato representada por sua Procuradora Constituída a
Sra. Adriana Cristina Trentin, portadora do CPF nº 026.295.139-80 e RG nº 6.461.873-3 SESP/PR;
4)BELLSUB COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 04.002.498/0001-82,
com sede na Av. Anchieta, nº 1235, Bairro: Jardim Nova América, São José dos Campos/SP, CEP:
12.242-280, Telefone: (12) 3922-7808, E-mail: <licitação@bellsub.com.br>, Banco: Brasil S/A, Agência:
2513-5, Conta Corrente: 115613-6, vencedora e adjudicatária da licitação supra mencionada, neste ato
representada por sua Sócia Proprietária a Sra. Patricia Cristina Mello de Mendonça, portadora do CPF nº
093.900.398-86 e RG nº 206107882 SSP/SP;
5)L F F DE AGUIAR & CIA LTDA, CNPJ nº. 01.731.393/0001-76, com sede na Rua Parima, nº. 85,
Bairro: São Vicente, Boa Vista/RR, CEP: 69303-320, Telefone: (95) 98119-0181, E-mail:
<luizfaguiar@hotmail.com>, Banco: Brasil S/A, Agência: 2617-4, Conta Corrente: 58623-4, vencedora e
adjudicatária da licitação supra mencionada, neste ato representada por seu Proprietário o Sr. Luiz
Francisco Farias de Aguiar, portador do CPF nº 314.152.882-91 e RG nº 613819-5 SSP/AM;
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6)SEA & NÁUTICA LTDA, CNPJ nº. 70.994.140/0001-08, com sede na Rua Rio de Janeiro, nº. 1.109,
Bairro: Centro, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.160-041, Telefone: (31) 3273-0047 / 3273-0049, E-mail:
<náutica@seanauticamg.com.br>, Banco: Itaú, Agência: 3144, Conta Corrente: 04850-5, vencedora e
adjudicatária da licitação supra mencionada, neste ato representada por seu Representante Legal o Sr.
Wiliam Geraldo Moreira dos Santos, portador do CPF nº 033.898.176-46 e RG nº 10.314.726 SSP/MG;
7)FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº. 53.777.835/000-19, com sede na Av.
Carlos Ferreira Endres, nº. 536, Bairro: Itapegica, Guarulhos/SP, CEP: 07.041-030; Telefone: (11) 24214015, E-mail: <flutspuma@flutspuma.com.br>, Banco: Brasil S/A, Agência: 4770-8, Conta Corrente:
100267-8, vencedora e adjudicatária da licitação supra mencionada, neste ato representada por seu
Proprietário o Sr. Wanderley Cinachi, portador do CPF nº 533.134.708-82 e RG nº 3.279.106 SSP/SP;
8)ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº. 81.571.010/0001-89, com sede na Rua Hipólito
Henrique Pfleger, nº. 3069, Bairro: Rio Caveiras, Biguaçu/SC, CEP: 88.160-000, Telefone: (48) 32362611 / 3232-3191, E-mail: <comercial1@ultramar.com.br>, Banco: Brasil S/A, Agência: 3174-7, Conta
Corrente: 600220-X, vencedora e adjudicatária da licitação supra mencionada, neste ato representada por
seu Representante Legal o Sr. Alencar Massulo Silvestre, portador do CPF nº 549.828.239-15 e RG nº
2048892 SSP/SC;
9)EXTREME JET VEÍCULOS EIRELI, CNPJ nº. 10.497.085-0001-19, com sede na Av. Bernardo
Sayão, nº. 5304, Bairro: Guamá, Belém/PA, CEP: 66.075-150, Telefone: (91) 3249-2916 / 99994-0081, Email: <leonelpinho@hotmail.com>, Banco: Brasil S/A, Agência: 3109-7, Conta Corrente: 1826050,
vencedora e adjudicatária da licitação supra mencionada, neste ato representada por seu Sócio Dirigente o
Sr. Leonel Amador Pinho, portador do CPF nº 000.476.432-34 e RG nº 2322467 PC/PA;
10)ASAPBRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº. 22.259.901/0001-35, com
sede na rua Presidente Coutinho, nº. 311, Bloco B, Sala 606, Bairro: Centro, Florianópolis/SC, CEP:
88015-230; Telefone: (48) 3025-4872, E-mail: <asapbrasil@hotmail.com>, Banco: Brasil S/A, Agência:
5255-8, Conta Corrente: 11081-7, vencedora e adjudicatária da licitação supra mencionada, neste ato
representada por seu Diretor o Sr. Frederico Thadeu Emerim, portador do CPF nº 008.977.619-44 e RG nº
40514510 SSP/SC.
Vencedoras e adjudicatárias da licitação supramencionada, resolvem firmar o presente instrumento,
objetivando registrar preço do bem discriminado na cláusula Primeira – Objeto, que serão fornecidos em
conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
Empresas:
Ord.
Empresa Adjudicada / Classificada
1.
P.R.P BORGES COMÉRCIO EIRELI (lotes 01, 06, 11, 14 e 40(G2)).
2.
RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE
EIRELI (lote 02).
3.
MAKAI EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA (lotes 04, 17, 19, 23,
26, 27 e 29).
4.
BELLSUB COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (lotes
05, 09, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 38 e 39(G1)).
5.
L F F DE AGUIAR & CIA LTDA (lotes 07, 10, 12 e 20).
6.
SEA & NÁUTICA LTDA (lote 08).
7.
FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA (lote 13).

Vr. Total (R$)
267.522,60
3.200,00
82.531,40
171.174,43
125.944,30
2.750,00
14.450,00
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Ord.
Empresa Adjudicada / Classificada
Vr. Total (R$)
8.
ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA (lote 16).
12.300,00
9.
EXTREME JET VEÍCULOS EIRELI (lotes 33 e 34).
274.260,00
10. ASAPBRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (lote 36).
41.800,00
11. FRACASSADOS: lotes 03, 31, 32, 35 E 37.
12. DESERTO: lote 30.
Valor total desta Ata de Registro de Preços: R$ 995.932,73 (novecentos e noventa e cinco mil,
novecentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos).
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.
A presente Ata refere-se aos preços registrados para eventual aquisição de equipamentos para
salvamento aquático, conforme as seguintes especificações:
Item

Descrição

Marca /
Modelo

Preço
Unit.

Preço
Total

100

181,00

18.100,00

100

32,00

3.200,00

Und Qtd.

LOTE - 01

01

BOIA DE ARINQUE – nas seguintes características:
Utilizada para sinalizar a localização de poita de concreto ou
âncora de ferro, acidentes, objetos; demarcar ou isolar áreas ou
local de fundeio; Diâmetro mínimo 42cm; Material de alta
resistência de polietileno rotomoldado; Flutuabilidade própria;
Com ferragem galvanizada; Resistente a corrosão, agua doce,
óleos e fungos. Referência de Marca e(ou) Modelo: VELAMAR
ATIVA / C/F Unid
NÁUTICA. Cor AMARELA; Referência à marca, modelo e
imagem indicada serve apenas de indicativo para desempenho e
qualidade exigidos. Não impede a licitante apresentar um modelo
de equipamento de marca e modelo diferente do indicado, desde
que, comprovadamente, tenha desempenho equivalente ou
superior. Garantia mínima de um ano a contar da data de
entrega.

LOTE - 02

02

APITO CANADENSE – nas seguintes características:
Apito n com cordão de pescoço; potente, mínimo de 100
decibéis; Material plástico não tóxico, sem uso de esfera interna;
Uso seco ou molhado. Contra defeitos de fabricação, referência
de Marca e(ou) Modelo: FOX 40 MINI. Cor preferencialmente
VERMELHA OU LARANJA; Referência à marca, modelo e
imagem indicada servem apenas de indicativo para desempenho
e qualidade exigidos. Não impede a licitante apresentar um
modelo de equipamento de marca e modelo diferente do
indicado, desde que, comprovadamente, tenha desempenho
equivalente ou superior. Garantia mínima de um ano a contar
da data de entrega.

FOX 40 /
CLASSIC
OFICIAL

Unid

LOTE - 04
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Item

Descrição

Marca /
Modelo

04

PRANCHETA DE BRAÇO – C O N T E N D O N O
MÍNIMO
AS
SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:
Prancheta subaquática para Comunicação para fazer anotações e
planejamentos de mergulho fabricado em plástico PVC na cor
branca; n a s d i m e n s õ e s n o m í n i m o 1 3 c m x
1 5 c m . Com lápis com alça de segurança e clip de plástico para
o melhor transporte. . Referência de Marca e(ou) Modelo: FUN
DIVE; Assistência técnica em âmbito nacional; Referência à
marca, modelo e imagem indicada serve apenas de indicativo
para desempenho e qualidade exigidos. Não impede a licitante
apresentar um modelo de equipamento de marca e modelo
diferente do indicado, desde que, comprovadamente, tenha
desempenho equivalente ou superior.
Garantia mínima de 3 meses a contar da data de entrega.

FUN DIVE /
FUN DIVE

Unid

35

42,00

1.470,00

SEASUB /
SEASUB

Unid

35

114,93

4.022,55

Und Qtd.

Preço
Unit.

Preço
Total

LOTE - 05

05

BOLSA PARA MATERIAIS DE MERGULHO –
CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:
Bolsa para transporte de equipamentos. Fabricada em náilon
plastificado, ou similar. Deverá possuir no mínimo 2 bolsos com
zíper na lateral, para equipamentos menores. Possuir, também
telas em seu revestimento para facilitar a drenagem e a secagem
do seu interior. Deverá possuir zíper em sua abertura frontal.
Possuir alças com travamento central. Cor: cinza. Dimensões
mínimas: Larguras aproximadamente: 30 cm Comprimento x 80
cm Altura x 30 cm. Marca e modelo de referência – seasub.
Referência à marca, modelo e imagem indicada serve apenas de
indicativo para desempenho e qualidade exigidos. Não impede a
licitante apresentar um modelo de equipamento de marca e
modelo diferente do indicado, desde que, comprovadamente,
tenha desempenho equivalente ou superior. Garantia mínima de
um ano a contar da data de entrega.

LOTE - 06
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Item

Und Qtd.

Preço
Unit.

Preço
Total

Unid

35

219,00

7.665,00

Unid

120

64,99

7.798,80

BINÓCULOS - nas seguintes características:
Magnificação mínima 10 a 50x; Tipo de foco Central; Campo de
visão mínima a 1000 m 56 m; Saída de pupila 5mm; Distancia
mínima de foco 10 m; Campo focal 10m ao infinito; Acabamento
ABS. Metal, borracha; Resistencia a agua; 100% impermeável;
Peso
médio
830
gramas;
Dimensões
aproximadas
200mmx190mmx60mm; Protetor de lente; Capa ou estojo para
TASCO /
condicionamento, referência de Marca e(ou) Modelo: ESSENTIALS Unid
BUSHNELL FALCON 10X50; Assistência técnica em âmbito 10x50 - 170150
nacional; Referência à marca, modelo e imagem indicada serve
apenas de indicativo para desempenho e qualidade exigidos. Não
impede a licitante apresentar um modelo de equipamento de
marca e modelo diferente do indicado, desde que,
comprovadamente, tenha desempenho equivalente ou superior.
Garantia mínima de 03 meses a contar da data de entrega.

05

550,00

2.750,00

Descrição

Marca /
Modelo

MOCHILA ESTANQUE 65L – nas seguintes características:

06

Confeccionado em Nylon 420D ripstop; laminado com uma
camada de TPU no interior; Impermeabilidade de até 10.000
milímetros de coluna d’água; Alta resistência contra abrasão e à
choques; 100% impermeável; Dimensões aproximadas, Base
(38x25) x 85cm; Peso aproximado 293g; Capacidade 65L; Cor
VERMELHO ou LARANJA; Aditivos amti-UV; Proteção contra
manchas, fungos e microrganismos; Auto extinguível e flexível
para melhor alojamento dos equipamentos e pertences pessoais.
Referência de Marca e(ou) Modelo: MONTANA/WIND;
Referência à marca, modelo e imagem indicada serve apenas de
indicativo para desempenho e qualidade exigidos. Não impede a
licitante apresentar um modelo de equipamento de marca e
modelo diferente do indicado, desde que, comprovadamente,
tenha desempenho equivalente ou superior. Garantia mínima de
um ano a contar da data de entrega.

REMAR /
REMAR

LOTE - 07

07

PROTETOR SOLAR – nas seguintes características:
Com tripla proteção a elementos agressores, sol, cloro e a água
salgada; Proteção mínima imediata UVA + UVB; Proteção
dentro e fora da agua; Resistente à água e ao suor; Mínimo de 2
horas de resistência a agua e suor; Fator mínimo de proteção
(FPS 50); Quantidade mínima por embalagem 200ml; Testado
dermatologicamente. Referência de Marca e(ou) Modelo:
NEOTROGENA; Referência à marca, modelo e imagem NEOTROGENA /
NEOTROGENA
indicada serve apenas de indicativo para desempenho e qualidade
exigidos. Não impede a licitante apresentar um modelo de
equipamento de marca e modelo diferente do indicado, desde
que, comprovadamente, tenha desempenho equivalente ou
superior. Validade mínima de 12 meses a contar da data de
entrega.

LOTE - 08

08
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Item

Descrição

Marca /
Modelo

Und Qtd.

Preço
Unit.

Preço
Total

LOTE - 09

09

CORDA PARA RESGATE AQUÁTICO – nas seguintes
caracteristicas:
Cabo com material 100% polipropeno para flutuabilidade
durante o resgate aquatico, diametro de 10mm na cor amarela
para melhor visiblidade; comprimento: 600 metros. Referência
de Marca e(ou) Modelo: BERA; Assistência técnica em âmbito
nacional; Referência à marca, modelo e imagem indicada serve
apenas de indicativo para desempenho e qualidade exigidos. Não
impede a licitante apresentar um modelo de equipamento
de marca e modelo diferente do indicado, desde que,
comprovadamente, tenha desempenho equivalente ou superior.
Garantia mínima de 01 ano a contar da data de entrega.

CCL / CCL

Rolo

01

4.533,98

4.533,98

RESGATÉCNICA /
RESGATE

Unid

30

2.000,00

60.000,00

LOTE - 10

10

TORPEDO DE RESGATE AQUÁTICO INFLÁVEL CONTENDO
NO
MÍNIMO
AS
SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:
Fabricado material Nylon - Gancho de acionamento: alumínio
anodizado - Espessura do tubo: 270 μ - 60 N de capacidade de
elevação totalmente inflados - Cilindro de gás: 16 g de CO2, sem
rosca Mecanismo Inflação: inflação manual - Peso: 0,55 kg
Comprimento: 1.600 milímetros. Cor amarela torna o
equipamento altamente visível. O torpedo possui uma
característica que o difere dos equipamentos de resgate, já que
ele possui a função de mergulhar junto com o salva-vidas, assim
que a vitima é localizada o equipamento antes de inflado é
conectado a vitima, e quando inflado auxilia no resgate com
segurança e rapidez, levando a vítima automaticamente para a
superfície. MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA –
RESGATÉCNICA Referência à marca, modelo e imagem
indicada servem apenas de indicativo para desempenho e
qualidade exigidos. Não impede a licitante apresentar um modelo
de equipamento de marca e modelo diferente do indicado, desde
que, comprovadamente, tenha desempenho equivalente ou
superior. Garantia mínima de 06 meses a contar da data da
entrega.

LOTE - 11
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Item

11

Descrição
BALÃO DE ELEVAÇÃO (LIFTING BAGS) – nas seguintes
características:
Saco de elevação subaquático de alta resistência á abrasão, a
raios UV e que não seja afetado pelos produtos petroquímicos,
que tenha válvula de descarga de pistão que fornece controle de
ar com um botão de pressão na parte superior do saco e um
cordão na parte inferior do saco manter um padrão de elevação
do objeto. Porta de inflação de ¼ pol. NPT instalada para
enchimento remoto ou múltiplos coletores de bolsas ou para
instalar a desconexão rápida de latão opcional em conformidade
com a norma internacional europeia IMCA D-016. Cor amarela,
laranja ou vermelho. Referência de Marca e(ou) Modelo:
SUBSALVE; Assistência técnica em âmbito nacional;
Referência à marca, modelo e imagem
indicada serve apenas de indicativo para desempenho e qualidade
exigidos. Não impede a licitante apresentar um modelo de
equipamento de marca e modelo diferente do indicado, desde
que, comprovadamente, tenha desempenho equivalente ou
superior. Garantia mínima de 06 meses a contar da data de
entrega. TAMANHO E QUANTIDADE: Capacidade de
elevação de no mínimo 200kg e no máximo 250kg: 08
unidades.

Marca /
Modelo

DOOWIN /
OBP 250L

Und Qtd.

Unid

08

Preço
Unit.

Preço
Total

12.450,00

99.600,00

LOTE - 12
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Item

Descrição

Marca /
Modelo

Preço
Unit.

Preço
Total

50

138,99

6.949,50

50

289,00

14.450,00

Und Qtd.

12

COLETE SALVA VIDAS – nas seguintes características:
Homologado pela Marinha; Classe II; Águas Abrigadas como
Baías,
Lagos,
Rios,
Represas;
Fabricado com base nos requisitos SOLAS da IMO
(Organização Marítima internacional); Fabricado com tecido
poliéster grosso, e espuma de polietileno de célula fechada; Fita
refletiva; Certificado SOLAS 164.018/6/1 e de acordo com as
especificações da NORMAM 05/DP; USCG 164.018/8/0; Três
fechos acetal 40 mm para ajuste de cintura e peito; Dois fechos
acetal 25 mm nas fitas entrepernas; Tirantes de polipropileno
para ajuste na cintura, peito e pernas; Acabamento em vinil preto
para maior conforto e durabilidade. Referência de Marca e(ou)
Modelo: ATIVA. Cor preferencialmente VERMELHA OU
LARANJA; Referência à marca, modelo e imagem indicada
serve apenas de indicativo para desempenho e qualidade ATIVA / TP II Unid
exigidos. Não impede a licitante apresentar um modelo de
equipamento de marca e modelo diferente do indicado, desde
que, comprovadamente, tenha desempenho equivalente ou
superior. Garantia mínima de um ano a contar da data de
entrega.
Características e Quantidades:
TAMANHO “P” até 35kg, Flutuabilidade Mínima 50N: 05
unidade
TAMANHO “M” 35kg a 55kg, Flutuabilidade Mínima 70N:
05 unidade
TAMANHO “G” 55kg a110kg, Flutuabilidade Mínima 136N:
20 unidade
TAMANHO “GG” acima de 110kg, Flutuabilidade Mínima
156N: 20 unidade

13

COLETE PARA RESGATE AQUÁTICO – nas seguintes
características:
FLUTSPUMA /
Equipamento projetado e desenvolvido para ser utilizado em
OPERAÇÃO Unid
situações de resgate em rios ou no mar, águas correntes ou
RESGATE
paradas, sob temperatura que varie de – 1º a 30ºC. Deve permitir
uma flutuabilidade mínima 100kg

LOTE - 13
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Item

Descrição

Marca /
Modelo

Und Qtd.

Preço
Unit.

Preço
Total

Unid

2.167,88

43.357,60

ao usuário, a fim de garantir sua segurança no decorrer da
operação. Deve atender os requisitos técnicos estabelecidos pela
NORMAM 05/DPC para atender a classificação de coletes
salva-vidas classe V. Confeccionado em tecido de poliéster na
cor vermelha ou amarela com preenchimento interno com
espuma de polietileno com célula fechada, possui 2 fitas
refletivas grau SOLAS na parte frontal, dois bolsos com zíper,
suporte para rádio, alça de resgate tipo Isca localizado nas costas,
uma argola confeccionada em aço inox localizada nas costas para
facilitar ser conectada em cabo de resgate a qual possui sistema
de desengate rápido localizado na parte frontal a qual possibilita
desconectar o usuário em situações de risco, capaz de suportar o
arrastamento de uma pessoa de, no mínimo, 100 Kg na água
(sistema de isca viva), fechamento frontal com zíper YKK,
possui duas fitas com fecho plástico de alta performance para
ajuste do equipamento no abdome, a fim de proporcionar
utilização do tamanho M, G e GG. Os prendedores e fivelas
deverão ser de material de aço inox resistente à oxidação, lisos, e
sem arestas que possam causar danos físicos aos usuários ou a
outrem. Referência de Marca e(ou) Modelo: ATIVA. A
referência a marca, modelo e imagem indicada serve apenas de
indicativo para desempenho e qualidade exigidos. Não impede a
licitante apresentar um modelo de equipamento de marca e
modelo diferente do indicado, desde que, comprovadamente,
tenha desempenho equivalente ou superior.
Quantidades:
Tamanho M: 15 unidades
Tamanho G: 20 unidades
Tamanho GG: 15 unidades
Garantia mínima de um ano a contar da data de entrega.

LOTE - 14
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COLETE EQUILIBRADOR: nas seguintes características:
Fabricado em cordura 1000; Sistema de lastro integrado com 2
bolsos frontais de desengate rápido e capacidade de 8kg cada; 2
bolsos dorsais com capacidade de 4kg cada; 2 bolsos laterais
com zíper; Fivelas reforçadas de fácil regulagem com desengate
rápido; 6 D´rings de aço inox; 3 válvulas de exaustão + power
anatômico; 1 cinta de fixação do cilindro e 1 fita de ajuste de
altura; Duplo sistema de fechamento frontal, velcro e presilha de
engate rápido; Backpack e colarinho acolchoados; Presilha
peitoral com engate rápido, POWER inflator e traqueia
reforçada com mangueira acoplada; Cor: preta. Marca e(ou)
Modelo: SEASUB/PREMIUM. Referência à marca, modelo e
imagem indicada serve apenas de indicativo para desempenho e
qualidade exigidos. Não impede a licitante apresentar um modelo
de equipamento de marca e modelo diferente do indicado, desde
que, comprovadamente, tenha desempenho equivalente ou
superior.
Garantia mínima de um ano a contar da data de entrega.

SEASUB /
PREMIUM

20

LOTE - 15
DMVC
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Item
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Descrição
NADADEIRAS PARA SALVAMENTO AQUÁTICO TIPO
1 – nas seguintes características: Nadadeira de pala longa;
Sapata anatômica em borracha termoplástica macia; Aba traseira
que facilita o calçar; Solado antiderrapante; Pala produzida em
tecnopolímero reforçado; Flexibilidade balanceada e longarinas
laterais; Recobertas em borracha termoplástica; Aletas
direcionais; Sapata e longarinas laterais injetadas sobre a pala;
Peso aproximado 1.900 g o par; Cor Preta. Referência de Marca
e(ou) Modelo: SEASUB VELOX. Cor PRETA; Referência à
marca, modelo e imagem indicada serve apenas de indicativo
para desempenho e qualidade exigidos. Não impede a licitante
apresentar um modelo de equipamento de marca e modelo
diferente do indicado, desde que, comprovadamente, tenha
desempenho equivalente ou superior.
Quantidade:
TAMANHO 36-37: 02 pares

Marca /
Modelo

Und Qtd.

Preço
Unit.

Preço
Total

SEASUB /
VELOX

Pares

25

149,94

3.748,50

DAFIN /
RESCUE

Pares

30

410,00

12.300,00

TAMANHO 38-39: 03 pares
TAMANHO 40-41: 08 pares
TAMANHO 42-43: 08 pares
TAMANHO 44-45: 04 pares
Garantia mínima de um ano a contar da data de entrega
contra defeito de fabricação.

LOTE - 16
16

NADADEIRA PARA SALVAMENTO AQUÁTICO T I P O
2
–
CONTENDO
NO
MÍNIMO
AS
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
Modelo Fabricado com borracha vulcanizada de alta
performance utilizando variações de durezas setorizadas

DMVC

10

Governo do Estado de Roraima
“Amazônia: patrimônio dos brasileiros”

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Item

Descrição

Marca /
Modelo

Und Qtd.

Preço
Unit.

Preço
Total

que proporcionam o desempenho adequado à cada necessidade.
Essa formulação garante maior elasticidade, durabilidade e
conforto nas operações de salvamento aquático.
2. Fórmula “Balanced Floating”: é o resultado de inúmeras
pesquisas e testes práticos. Sua densidade, proporcionando a
flutuabilidade desejada, com a manutenção e sustentação do
corpo na linha da água diminuindo a ação dos agentes freantes,
garantindo uma economia do gasto energético, resultando em um
melhor desempenho. A flutuação da nadadeira favorece a
visualização deste, em caso de perda.
3. Lâminas Simétricas: oferecem grande propulsão e melhor
direcionamento do fluxo de água proporcionando a manutenção
da fisiologia articular através do equilíbrio muscular ideal, sem
causar danos às articulações de tornozelos, joelhos e
coxofemorais.
4. Longarinas Laterais: projetadas para dar maior suporte
estrutural a nadadeira e proporcionar maior agilidade no resgate.
5. Cavidade do pé produzida com borracha super elástica e macia
(foot pocket): projetados para proporcionar conforto e eficiência
durante as operações de resgate, evitando o aparecimento de
dores e câimbras. Não apresenta emendas ou rebarbas na parte
interna, eliminando o aparecimento de calos ou ferimentos nos
pés.
6. Alça de Perfil Baixo: garante a perfeita aderência ao pé, sem
pressionar o tornozelo.
7. Orifícios de Escoamento: Três furos com fuga chanfrada para
total escoamento de água e resíduos de areia da cavidade do pé.
8. Cor personalizada: Nadadeira em amarelo com vermelho,
simbolizando as cores dos guarda-vidas, facilitando a sua
localização em caso de perda. Personalizada nas laterais com o
emblema do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE
RORAIMA (CBMRR).
– MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA - Marca KPALOA
aprovada pela SOBRASA (Sociedade Brasileira de Salvamento
Aquático). Referência à marca, modelo e imagem indicada serve
apenas de indicativo para desempenho e qualidade exigidos. Não
impede a licitante apresentar um modelo de equipamento de
marca e modelo diferente do indicado, desde que,
comprovadamente, tenha desempenho equivalente ou superior.
Garantia mínima de um ano a contar da data de entrega
contra defeito de fabricação.
Quantidade:
TAMANHO 36-37: 02 pares
TAMANHO 38-39: 03 pares
TAMANHO 40-41: 10 pares
TAMANHO 42-43: 11 pares
TAMANHO 44-45: 04 pares

LOTE - 17
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Item
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Descrição
NADADEIRA DE MERGULHO – C O N T E N D O N O
MÍNIMO
AS
SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:
Corpo principal de Polipropileno: Um material herdado das
nadadeiras de apneia, que tem como principal característica a
rapidez na transmissão da energia aplicada. Elastómero flexível :
Aplica-se no pé e nas zonas que requerem flexibilidade e
elasticidade para o conforto do mergulhado e que possa
proporcionar a execução de todas as técnicas de pernadas e
melhor deslocamento do mergulhador em espaço apertado e
reduzido. A nadadeira tem que possuir sistema de mola feita em
aço em três tamanhos diferentes, já integrado à nadadeira além
de eliminar a possibilidade de perda de mergulho pelo
rompimento da tira, ou do sistema de ajuste rápido. MARCA E
MODELO DE REFERÊNCIA: FUNDIVE/X-FIN. Referência à
marca, modelo e imagem indicada serve apenas de indicativo
para desempenho e qualidade exigidos. Não impede a licitante
apresentar um modelo de equipamento de marca e modelo
diferente do indicado, desde que, comprovadamente, tenha
desempenho equivalente ou superior. Garantia mínima de um
ano a contar da data de entrega contra defeito de fabricação.
Quantidade:
TAMANHO 36-37: 02 pares

Marca /
Modelo

FUN DIVE /
X-FIN

Und Qtd.

Preço
Unit.

Preço
Total

Pares

20

543,00

10.860,00

MACACÃO PARA MERGULHO PADRÃO BOMBEIRO –
nas seguintes características:
Roupa de mergulho; confeccionados em neoprene de 5mm; ÁGUA RARA /
Unid
Revestimento de poliamida em ambos os lados; Corte anatômico; ÁGUA RARA
Reforço nos ombros, pernas (parte anterior e posterior) em
powertex, material altamente

30

1.302,09

39.062,70

TAMANHO 38-39: 02 pares
TAMANHO 40-41: 07 pares
TAMANHO 42-43: 07 pares
TAMANHO 44-45: 02 pares

LOTE - 18
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Item

Descrição

Marca /
Modelo

Und Qtd.

Preço
Unit.

Preço
Total

resistente a objetos cortantes e abrasão; Roupa destinada a
manter temperatura constante; Monopeça confeccionada em
tecido elastômero sintético policloropreno (neoprene); Tipo
macacão com capuz acoplado; Com zíper frontal YKK; revestida
em poliamida (nylon) em ambos os lados (interno e externo),
com porosidade microscópica e estanque; Elasticidade de no
minimo 2,5 vezes em todos os sentidos; Confecção colada
(vulcanizada) e dupla costura (externa e interna); totalmente
selada, reforçada; Vedações nos punhos e tornozelos para
garantir isolamento total; COR VERMELHO. Referência de
Marca e(ou) Modelo: SCUBA. Cor VERMELHA; Referência à
marca, modelo e imagem indicada serve apenas de indicativo
para desempenho e qualidade exigidos. Não impede a licitante
apresentar um modelo de equipamento de marca e modelo
diferente do indicado, desde que, comprovadamente, tenha
desempenho equivalente ou superior.
Quantidades:
TAMANHO 3: 05 unidades
TAMANHO 4: 05 unidades
TAMANHO 5: 10 unidades
TAMANHO 6: 05 unidades
TAMANHO 7: 05 unidades
Garantia mínima de um ano a contar da data de entrega.

LOTE - 19
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ROUPA SECA PARA MERGULHO TIPO I - Roupa Seca
com as seguintes características mínimas:
Confeccionada em material trilaminado (nylon/borracha/nylon)
para HAZMAT águas contaminadas atendendo normas
internacionais EN 369, EN 14225-2:2005, ASTM F739-96,
Aprovação química HZ e Aprovação BIO (micro-organismos);
zíper frontal em diagonal, zíper de metal impermeável YKK;
cinta entre as pernas e torso telescópico; suspensórios internos;
cabo de ajuste de cintura interno; camada dupla de revestimento
sobre os ombros, joelhos, cotovelos e nádegas; mangueira 36”
para inflador com desengate rápido; válvulas de inflagem
giratória e de exaustão automática para hazmat com dupla
proteção contra contaminantes selante de pescoço com capuz de
látex vulcanizado na roupa, selantes de pulso látex com sistema
de acoplamento de luvas secas, botas de borracha vulcanizada na
roupa e com um par de luvas secas de mesmo material.

ANSELL /
HAZTECH

Unid

04

10.100,00

DMVC
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Item

Descrição

Marca /
Modelo

Und Qtd.

Preço
Unit.

Preço
Total

O traje deverá permitir pequenos reparos para pequenos cortes e
furos e deverá ser de fácil higienização. Deverá acompanhar um
kit de vedação para o sistema de acoplamento das luvas para
recomposição em substituição aos possíveis danificados pelo uso
continuado com no mínimo dois anéis para cada acoplamento. O
traje deverá vir acompanhado de manual de instruções em
português, bolsa para transporte, kit de manutenção para
vestimenta e material de lubrificação e cuidados para o zíper.
Deverá possuir assistência técnica e serviços de manutenção
disponível no Brasil. Tamanhos a serem disponibilizados de cada
unidade: 1 no tamanho "P", 1 no tamanho “M”, 1 no tamanho
“ML” e 1 no tamanho “L”. A referência da imagem indicada
serve apenas de indicativo para desempenho e qualidade
exigidos. Não impede a licitante apresentar um modelo de
equipamento diferente da imagem apesentada, desde que,
comprovadamente, tenha desempenho equivalente ou superior.
Garantia mínima de um ano a contar da data de entrega.

LOTE - 20
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ROUPA SECA PARA MERGULHO TIPO II - Roupa Seca
com as seguintes características mínimas:
Confeccionada em material de borracha vulcanizada, gramatura
da vestimenta deverá ser de no mínimo 1000 gr/m², para
HAZMAT águas contaminadas atendendo normas internacionais
EN 369, EN 14225-2:2005, ASTM F739-96, Aprovação química
HZ e Aprovação BIO (micro-organismos); zíper frontal em
diagonal, zíper de metal impermeável YKK; cinta entre as pernas
e torso telescópico; suspensórios internos; cabo de ajuste de
cintura interno; camada dupla de revestimento sobre os ombros,
joelhos, cotovelos e nádegas; mangueira 36” para inflador com
desengate rápido; válvulas de inflagem giratória e de exaustão
automática para hazmat com dupla proteção contra
contaminantes selante de pescoço com capuz de látex
vulcanizado na roupa, selantes de pulso látex com sistema de
acoplamento de luvas secas, botas de borracha vulcanizada na
roupa e com um par de luvas secas de mesmo material. O traje
deverá permitir pequenos reparos para pequenos cortes e furos e
deverá ser de fácil higienização. Deverá acompanhar um kit de
vedação para o sistema de acoplamento das luvas para
recomposição em substituição aos possíveis danificados pelo uso
continuado com no mínimo dois anéis para cada acoplamento. O
traje deverá vir acompanhado de manual de instruções em
português, bolsa para transporte, kit de manutenção para
vestimenta e material de lubrificação e

RESGATÉCNICA /
RESGATÉCNICA

Unid

04

12.799,00

DMVC

51.196,00
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Item

Descrição

Marca /
Modelo

Und Qtd.

Preço
Unit.

Preço
Total

CRESSI /
MÁSCARA
PANO 3

Unid

35

199,96

6.998,60

CRESSI /
SNORKEL
GRINGO

Unid

20

39,92

798,40

FUN DIVE /
K-02

Unid

30

75,00

2.250,00

cuidados para o zíper. Deverá possuir assistência técnica e
serviços de manutenção disponível no Brasil. Tamanhos a serem
disponibilizados de cada unidade: 1 no tamanho "P", 1 no
tamanho “M”, 1 no tamanho “ML” e 1 no tamanho “L” nas cores
vermelha. A referência a imagem indicada serve apenas de
indicativo para desempenho e qualidade exigidos. Não impede a
licitante apresentar um modelo de equipamento diferente da
imagem apesentada, desde que, comprovadamente, tenha
desempenho equivalente ou superior. Garantia mínima de um
ano a contar da data de entrega.

LOTE - 21
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MÁSCARA PARA MERGULHO –
nas seguintes
características:
Vidros temperados; Silicone macio SILSOFT na cor preta;
Ajuste Fácil (push-button system); Lente única frontal temperada
com visão lateral; Janelas laterais panorâmicas; Campo de visão
sem distorção, mínimo (+30°); Referência de Marca e(ou)
Modelo: FUN DIVE MX 03. Cor PRETA; Referência à marca,
modelo e imagem indicada servem apenas de indicativo para
desempenho e qualidade exigidos. Não impede a licitante
apresentar um modelo de equipamento de marca e modelo
diferente do indicado, desde que, comprovadamente, tenha
desempenho equivalente ou superior. Garantia mínima de um
ano a contar da data de entrega contra defeito de fabricação.

22

SNORKEL – nas seguintes características:
Corpo em TPR; Bocal em silicone macio; Silicone na cor
PRETO; Peso aproximado 140g; Medidas aproximadas 36cm.
Referência de Marca e(ou) Modelo: FUN DIVE SK VIPER. Cor
PRETA; Referência à marca, modelo e imagem indicada serve
apenas de indicativo para desempenho e qualidade exigidos. Não
impede a licitante apresentar um modelo de equipamento de
marca e modelo diferente do indicado, desde que,
comprovadamente, tenha desempenho equivalente ou superior.
Garantia mínima de um ano a contar da data de entrega
contra defeito de fabricação.

23

FACA DE MERGULHO – nas seguintes características:
Faca em aço inox #420; Empunhadura emborrachada; Ponta
aguda; Comprimento aproximado da Lâmina 11cm;

LOTE - 22

LOTE - 23
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Item

Descrição

Marca /
Modelo

Und Qtd.

Preço
Unit.

Preço
Total

Comprimento Total aproximado 23cm; Possui um lado
serrilhado e outro com fio e corta-cabo; Cabo com empunhadura
ergonômica revestido em borracha termoplástica, o cabo possui
martelete em INOX na ponta; Bainha em termoplástico com
engate rápido; Tiras de fixação de fácil regulagem. Referência de
Marca e(ou) Modelo: FACA FUNDIVE K2; Referência à marca,
modelo e imagem indicada serve apenas de indicativo para
desempenho e qualidade exigidos. Não impede a licitante
apresentar um modelo de equipamento de marca e modelo
diferente do indicado, desde que, comprovadamente, tenha
desempenho equivalente ou superior. Garantia mínima de um
ano a contar da data de entrega contra defeito de fabricação.

LOTE - 24
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CINTO PARA LASTRO –
CONTENDO
NO
MÍNIMO
AS
SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:
Cinto de suporte para lastro com fivela de aço inox com abertura
rápida. Cadarço reforçado com 50 mm de largura. Na cor preta.
MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA – FUN DIVE.
Referência à marca, modelo e imagem indicada serve apenas de
indicativo para desempenho e qualidade exigidos. Não impede a
licitante apresentar um modelo de equipamento de marca e
modelo diferente do indicado, desde que, comprovadamente,
tenha desempenho equivalente ou superior. Garantia mínima de
um ano a contar da data de entrega contra defeito de
fabricação.

SEASUB /
SEASUB

Unid

20

34,57

691,40

VECTOR /
VECTOR

Unid

80

70,96

5.676,80

LOTE - 25
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LASTRO DE 2 KG – C O N T E N D O N O M Í N I M O
AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
Bloco de chumbo revestido com plástico injetado com
acabamento perfeito. Cantos arredondados reforçados para maior
durabilidade. Deverá possuir rebaixos na parte inferior e pinos
antiderrapantes na parte superior, evitando que o lastro
escorregue no cadarço. Abertura para passagem do cadarço
sempre uniforme, que facilita a montagem. Cor preta. MARCA E
MODELO DE REFERÊNCIA - SEASUB Referência à marca,
modelo e imagem indicada serve apenas de indicativo para
desempenho e qualidade exigidos. Não impede a licitante
apresentar um modelo de equipamento de marca e modelo
diferente do indicado, desde que, comprovadamente, tenha
desempenho equivalente ou superior.
Garantia mínima de um ano a contar da data de entrega
contra defeito de fabricação.

LOTE - 26
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26

Descrição
LUVA DE NEOPRENE –
CONTENDO
NO
MÍNIMO
AS
SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:
Confeccionado em neoprene com dois milímetros, reforçada;
Palma e dedos de Amara reforçada para maior durabilidade;
Estique elástico com fecho de velcro. Na cor preta MARCA E
MODELO DE REFERÊNCIA – FUN DIVE/ G-03 Referência à
marca, modelo e imagem indicada serve apenas de indicativo
para desempenho e qualidade exigidos. Não impede a licitante
apresentar um modelo de equipamento de marca e modelo
diferente do indicado, desde que, comprovadamente, tenha
desempenho equivalente ou superior. Garantia mínima de um
ano a contar da data de entrega contra defeito de fabricação.

Marca /
Modelo

Und Qtd.

Preço
Unit.

Preço
Total

FUN DIVE /
G-03

Pares

35

82,00

2.870,00

FUN DIVE /
B-01

Pares

30

152,00

4.560,00

Quantidade:
TAMANHO M: 05 pares
TAMANHO G: 15 pares
TAMANHO GG: 15 pares

LOTE - 27
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BOTA PARA MERGULHADOR – C O N T E N D O N O
MÍNIMO
AS
SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:
Modelo cano alto; confeccionada em neoprene de 5 mm; solado
de borracha maleável e anti-derrapante; proteção de borracha no
calcanhar para fixação da tira da nadadeira; zíper de qualidade
superior com fechamento lateral, para facilitar a colocação e
retirada da mesma; disponível nos tamanhos das respectivas
nadadeiras; cor predominante: preta. MARCA E MODELO DE
REFERÊNCIA – FUN DIVE/B-01 Referência à marca, modelo
e imagem indicada servem apenas de indicativo para
desempenho e qualidade exigidos. Não impede a licitante
apresentar um modelo de equipamento de marca e modelo
diferente do indicado, desde que, comprovadamente, tenha
desempenho equivalente ou superior. Garantia mínima de 3
meses a contar da data de entrega contra defeito de
fabricação.
Quantidade:
TAMANHO 36-37: 02 pares
TAMANHO 38-39: 03 pares
TAMANHO 40-41: 10 pares
TAMANHO 42-43: 11 pares
TAMANHO 44-45: 04 pares

LOTE - 28
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Item

Descrição

Marca /
Modelo

28

TIRA PRA MASCARA EM SILICONE – C O N T E N D O
NO
MÍNIMO
AS
SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:
Tira de máscara em silicone preto ou transparente, para qualquer
modelo de máscara. silicone preto e transparente. MARCA E
MODELO DE REFERÊNCIA – FUN DIVE. Referência à
marca, modelo e imagem indicada servem apenas de indicativo
para desempenho e qualidade exigidos. Não impede a licitante
apresentar um modelo de equipamento de marca e modelo
diferente do indicado, desde que, comprovadamente, tenha
desempenho equivalente ou superior. Garantia mínima de 3
meses a contar da data de entrega contra defeito de
fabricação.

SEASUB /
SEASUB

29

PRANCHÃO PARA SALVAMENTO AQUÁTICO BICO
REDONDO – nas seguintes características:
Prancha de resgate tamanho aproximado: 320cm x 58cm x
16.5cm ; Peso aproximado 9kg; Pelo menos 3 camadas de fibra
de vidro superior e 2 camadas de fibra de vidro inferior; Quilha
de encaixe, fibra de vidro; Alças de fita dupla trançada em
poliéster; Revestidas com neoprene, Bloco de isopor de alta
densidade EPS, Laminação com resina epoxy e com fibra de
RESCUE
vidro 6 onças, Cor AMARELO, VERMELHO ou LARANJA;
RACE / BICO
Anti derrapante de borracha tipo EVA de 1 cm de espessura.
REDONDO
Referência de Marca e(ou) Modelo: RESCUE RACE. Cor
AMARELO, VERMELHO ou LARANJA; Referência à marca,
modelo e imagem indicada serve apenas de indicativo para
desempenho e qualidade exigidos. Não impede a licitante
apresentar um modelo de equipamento de marca e modelo
diferente do indicado, desde que, comprovadamente, tenha
desempenho equivalente ou superior. Garantia mínima de um
ano a contar da data de entrega.

Und Qtd.

Preço
Unit.

Preço
Total

Unid

30

22,48

674,40

Unid

05

4.024,28

20.121,40

LOTE - 29

LOTE - 33
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33

Descrição
MOTO AQUÁTICA – nas seguintes características:
Motor com mínimo de 1.450 cc, com quatro cilindros
(equivalente ou superior); três tempos, com mínimo de quatro
válvulas por cilindro, capacidade para 03 (três) ocupantes,
capacidade mínima para 272 kg de peso, motor que forneça um
desempenho confiável em água doce. Sistema de controle de
Aceleração Inteligente; com funcionamento eletrônico de
acelerador dá a partida em neutro para partidas; Chave Learning
Key programável permite limitar desempenho da moto aquática
com base no nível de habilidade do piloto. Sistema que combina
uma série de ressonadores e componentes absorvedores de
vibração para tornar a moto aquática mais silenciosa na água.
Sistema de arrefecimento em circuito fechado, usa o líquido de
arrefecimento para manter o motor funcionando na temperatura
ideal, similar a um radiador de carro, o que diminui o risco de
dano pela entrada de resíduos no sistema, inclusive os
corrosivos. Sistema (Freio e Ré Inteligentes); freio verdadeiro
em moto aquática reconhecido, pela Guarda Costeira dos EUA,
que permita que se pare em torno de 49 m (160 pés); Tudo com o
apertar de uma alavanca. Com sua marcha a ré eletrônica, que
proporcione uma capacidade de manobra que facilita ainda mais
a atracagem. Propulsor de aço inoxidável que ofereça aceleração
aprimorada, velocidade máxima maior e menos cavitação.
Capacidade mínima de combustível 60 litros; Dimensões
mínimas: Comprimento 336,8 cm; Largura 123 cm; Peso
máximo (seco) 360 kg; Capacidade mínima de armazenamento
115 litros. Casco:
Plataforma média; Casco em V moderado; Indulgente. Motor
com Sistema de admissão naturalmente aspirado; Partida
Elétrica; Tipo de combustível 87 octanas. Deve oferecer uma
opção entre duas respostas do acelerador para dois estilos de
pilotagem diferentes. O modo passeio é a configuração padrão,
oferecendo uma curva de aceleração mais progressiva para uma
pilotagem mais confiante. O modo esportivo pode ser facilmente
ativado usando o botão de ativação. Bocal elevado do tanque de
combustível de fácil acesso e impede a entrada da água durante o
reabastecimento. Central Digital de Informações interativa
multifuncional: Nível de combustível, Tacômetro, Velocímetro,
modo passeio, modo esportivo, modo ECO, horímetro, Bússola,
Indicador de F-N-R. Chave de Segurança que realiza
desligamento automático do motor em caso de queda do piloto.
Deverá possuir assistência técnica local em Boa Vista-RR. Nas
cores predominantes: preto, vermelho e laranja. Referência de
Marca e Modelo: Sea-doo / GTI Se 130. A referência a marca,
modelo e imagem indicada serve apenas de indicativo para
desempenho e qualidade exigidos. Não impede a licitante
apresentar um modelo de equipamento de marca e modelo
diferente do indicado, desde que, comprovadamente, tenha
desempenho equivalente ou superior. Garantia mínima de um
ano a contar da data de entrega.

Marca /
Modelo

SEADOO /
GTI SE 130

Und Qtd.

Unid

03

Preço
Unit.

Preço
Total

86.370,00

259.110,00

LOTE - 34
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Marca /
Modelo

Und Qtd.

Preço
Unit.

Preço
Total

CARRETA
REBOQUE
RODOVIÁRIA
PARA
TRANSPORTE DE MOTO AQUÁTICA. Nas seguintes
características:

34

Carreta de 03 Lugares, nova, ano de fabricação/modelo não
inferior ao ano de entrega do veículo, para transporte de moto
aquática (Jet ski) e/ou de pequenas embarcações, deverá possuir
homologação do órgão de trânsito competente para a circulação
em vias públicas com todos os itens obrigatórios em atendimento
às demais especificações exigidas pelo CONTRAN e ao Código
Transito Brasileiro, entregue emplacado e licenciado no Estado
de Roraima, toda estrutura e demais ferragens em Aço
Galvanizado em perfíl Tubular soldado, suportes de fixação em
aço galvanizado a fogo, exceto eixo, com mínimo 3,5m de
comprimento, suspensão por feixes de molas semielípticas, parachoque com faixa refletiva homologado, modelo “V”, sistema
elétrico padrão CONTRAN, sistema de sinalização composto por
lanternas eletrônicas (leds) a prova d'água e retrorefletivo
triangular de acordo com as resoluções do CONTRAN, na cor
vermelha. Com rodas (pneus e aros) de alumínio aro
13 polegadas, homologado pelos órgãos responsáveis pelo
trânsito. Com berço em aço revestido em carpete, sistema para
acoplamento tipo bola universal (50 mm); cintas fabricadas em
poliéster (pet), desenvolvidas para uso no carretel dos guinchos
manuais, uma na proa com dimensões de 48 mm x 6m,
capacidade de tração para 1.200 kg com gancho tipo mosquetão,
conjunto composto por uma catraca e cinta fabricada em
polipropileno (PP), com ganchos nas extremidades, com batente
em V para a proa da moto aquática, uma na mediana com
dimensões: 35mm x 4m, conjunto composto por uma catraca e
cinta fabricada em polipropileno (PP), com ganchos nas
extremidades, outros acessórios: pé de apoio com rodízio (3°
roda) com sistema telescópico de regulagem de altura, roda de
ferro, revestida com borracha (8' X 2-1/2'), ideal para uso em
pisos irregulares, marinas. Com capacidade de transportar moto
aquática com dimensões mínimas: comprimento de 4,10m e
largura de 1,74m; que suporte a carga mínima de 450kg. A
referência da imagem indicada serve apenas de indicativo para
desempenho e qualidade exigidos Não impede a licitante
apresentar um modelo de equipamento diferente da imagem
apesentada, desde que, comprovadamente, tenha desempenho
equivalente ou superior. Garantia mínima de um ano a contar
da data de entrega contra defeitos de fabricação.

FORTCAR /
JET SKI

Unid

03

5.050,00

15.150,00

LOTE - 36
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Descrição

Marca /
Modelo

Und Qtd.

36

BALSA
DE
RAFTING
–
NAS
SEGUINTES
CARACTERISTICAS: 14 pés, confeccionado com tecido com
trama interna de poliéster de 1100 Decitex, emborrachado com
um composto a base de PVC Nitrílico, que sua composição
contenha a mistura mínima de 40% de borracha, aumentando a
sua resistência a intempéries, com opção para Hypalon com
Neoprene em sua superfície, e todas as emendas seja 100%
soldado eletronicamente, obedecendo rigorosamente todas as
exigências de resistência do material, espaço interno, fixação
para os pés, fundo inflável com sistema Self-bailer; nas cores
amarelo, laranja ou vermelho; comprimento mínimo de 4,20m,
largura mínima de 1,95m, Deck Tecido inflável, Fundo Self - POLIMARINE
Unid
Bailer, Peso máximo 75kg, Carga mínima 1550kg, Motor
/ RAFT 430
Remos, capacidade 08 pessoas. Acompanha: 08 Remos com
zona, 01 Kit reparo, 01 Bomba de enchimento (FOLE), 02 Alças
de inox para reboque, 06 Alças para transporte de tecido, 12
Argolas de inox para amarração e 09 Finca pés; Referência de
Marca e Modelo: Zeffir/420. A referência a marca, modelo e
imagem indicada serve apenas de indicativo para desempenho e
qualidade exigidos. Não impede a licitante apresentar um modelo
de equipamento de marca e modelo diferente do indicado, desde
que, comprovadamente, tenha desempenho equivalente ou
superior. Garantia mínima de um ano a contar da data de
entrega contra defeitos de fabricação.

38

TENDA DE PRAIA – nas seguintes características:
Tenda de praia com material em alumínio articulada para
montagem e desmontagem e cobertura em tecido poliéster
revestido com proteção solar, com altura no máximo 2,5m;
dimensões da base: 3,0m x 3,0m com abertura no topo do teto
para melhor circulação do ar; Sistema de discos especiais para
ancoragem na areia de praia; acompanhamento de tirantes para
amarração e bolsa resistente para acondicionamento e transporte
do equipamento desmontado, peso máximo de 12 kg. Cor
vermelha. Marca e/ou modelo de referência: NAUTIKA/
GAZEDO. Referência à marca, modelo e imagem indicada
servem apenas de indicativo para desempenho e qualidade
exigidos. Não impede a licitante apresentar um modelo de
equipamento de marca e modelo diferente do indicado, desde
que, comprovadamente, tenha desempenho equivalente ou
superior. Garantia mínima de 06 meses a contar da data de
entrega contra defeitos de fabricação.

39

CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA MERGULHO
CILINDRO DE MERGULHO nas seguintes características:
Matéria-prima feita em alumínio 6061-T6 na cor amarela ou
verde limão, Capacidade hidráulica: 11.1L, Pressão de serviço no
mínimo de 207bar (3000 PSI); Altura: 662mm,

Preço
Unit.

Preço
Total

02

20.900,00

41.800,00

LOTE - 38

NAUTIKA /
GAZEBO
TRIXX

Unid

05

873,42

4.367,10

LUXFER /
LUXFER

Unid

20

1.902,39

38.047,80

LOTE - 39
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40

41

Descrição
Diâmetro externo: 184mm, Rosca de entrada: 0.750-14; NPSM,
Peso aproximadamente 14.3kg; Norma: DOT3AL / TC3ALM;
Bota e rede OPCIONAIS; Latão cromado com acabamento
polido; Com válvula de segurança Preparada para inox. Marca
e/ou modelo de referência: SEASUB/ S80. Referência à marca,
modelo e imagem indicada servem apenas de indicativo para
desempenho e qualidade exigidos. Não impede a licitante
apresentar um modelo de equipamento de marca e modelo
diferente do indicado, desde que, comprovadamente, tenha
desempenho equivalente ou superior. Garantia mínima de um
ano a contar da data de entrega contra defeitos de
fabricação, além de possuir assistência técnica em todo o
território brasileiro.
REGULADOR DE PRESSÃO 1° ESTÁGIO
–
CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:
Regulador de pressão de 1º Estágio Pistão Balanceado Latão
cromado Pressão Intermediária = 130 - 160 PSI/9.0 - 11 BAR 2
saídas de alta pressão (HP) Torre giratória com 5 saídas de baixa
pressão (LP) Ampla janela na câmara ambiente Mola revestida
em teflon Filtro banhado a ouro Excelente configuração para
mergulho técnico. Marca e/ou modelo de referência: FUN
DIVE/RX-01 YOKE. Referência à marca, modelo e imagem
indicada servem apenas de indicativo para desempenho e
qualidade exigidos. Não impede a licitante apresentar um modelo
de equipamento de marca e modelo diferente do indicado, desde
que, comprovadamente, tenha desempenho equivalente ou
superior. Garantia mínima de um ano a contar da data de
entrega contra defeitos de fabricação, além de possuir
assistência técnica em todo o território brasileiro.
REGULADOR DE PRESSÃO – C O N T E N D O N O
MÍNIMO
AS
SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:
Regulador de pressão 2º Estágio balanceado, na cor
predominantemente preta. Botão de regulagem de esforço
inalatório. Botão Dive/pré-Dive que evita o free-flow. Tampa
frontal em poliuretano que facilita a purga. Diafragma em
silicone. Bocal ortodôntico em silicone. Marca e/ou modelo de
referência: FUN DIVE. Referência à marca, modelo e imagem
indicada serve apenas de indicativo para desempenho e qualidade
exigidos. Não impede a licitante apresentar um modelo de
equipamento de marca e modelo diferente do indicado, desde
que, comprovadamente, tenha desempenho equivalente ou
superior. Garantia mínima de um ano a contar da data

Marca /
Modelo

Und Qtd.

Preço
Unit.

Preço
Total

SEASUB /
AS103

Unid

20

998,61

19.972,20

SEASUB /
ICONTEK

Unid

20

534,00

10.680,00

de entrega contra defeitos de fabricação, além de possuir
assistência técnica em todo o território brasileiro.
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Marca /
Modelo

Und Qtd.

Preço
Unit.

Preço
Total

SEASUB /
OCTOPUS
HYDROS

Unid

20

500,00

10.000,00

SEASUB /
SEASUB

Unid

20

95,00

1.900,00

SEASUB /
SEASUB

Unid

20

105,00

2.100,00

REGULADORES DE PRESSÃO RX-03 –
CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:

42

43

44

• 2º Estágio balanceado, na cor predominantemente amarela.
Botão de regulagem de esforço inalatório. Botão Dive/pré-Dive
que evita o free-flow. Tampa frontal em poliuretano que facilita
a purga. Diafragma em silicone. Bocal ortodôntico em silicone.
Marca e/ou modelo de referência: FUN DIVE. Referência à
marca, modelo e imagem indicada serve apenas de indicativo
para desempenho e qualidade exigidos. Não impede a licitante
apresentar um modelo de equipamento de marca e modelo
diferente do indicado, desde que, comprovadamente, tenha
desempenho equivalente ou superior. Garantia mínima de um
ano a contar da data de entrega contra defeitos de
fabricação, além de possuir assistência técnica em todo o
território brasileiro.
MANGUEIRA DE BAIXA PRESSÃO – C O N T E N D O
NO
MÍNIMO
AS
SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:
Mangueira de baixa pressão para Segundo Estágio 250 PSI,
aproximadamente 67,5 cm de comprimento, na cor
predominantemente preta. Marca e/ou modelo de referência:
FUN DIVE. Referência à marca, modelo e imagem indicada
serve apenas de indicativo para desempenho e qualidade
exigidos. Não impede a licitante apresentar um modelo de
equipamento de marca e modelo diferente do indicado, desde
que, comprovadamente, tenha desempenho equivalente ou
superior. Garantia mínima de um ano a contar da data de
entrega contra defeitos de fabricação, além de possuir
assistência técnica em todo o território brasileiro.
6 - MANGUEIRAS DE BAIXA PRESSÃO –
CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:
Mangueira de baixa pressão para Segundo Estágio 250 PSI,
aproximadamente 90 cm de comprimento, na cor predominante
preta amarela. Marca e/ou modelo de referência: FUN DIVE.
Referência à marca, modelo e imagem indicada serve apenas de
indicativo para desempenho e qualidade exigidos. Não impede a
licitante apresentar um modelo de equipamento de marca e
modelo diferente do indicado, desde que, comprovadamente,
tenha desempenho equivalente ou
superior. Garantia mínima de um ano a contar da data de
entrega contra defeitos de fabricação, além de possuir
assistência técnica em todo o território brasileiro.
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45

46

Und Qtd.

Preço
Unit.

Preço
Total

SEASUB /
SEASUB

Unid

20

177,00

3.540,00

SEASUB /
CONSOLE
DUPLO

Unid

20

718,00

14.360,00

MASCARA FULL FACE 1 - MÁSCARA PARA
MERGULHO PARA COMUNICAÇÃO SUBAQUÁTICA Máscara de mergulho tipo Full Face; Regulador integrado; 2°
estágio pneumaticamente balanceado; Permite controle do
fornecimento de ar sob variadas condições; Volume interno
OCEANREEF /
reduzido; Visor em policarbonato transparente; designe que
Unid
NEPTUNE
maximiza o campo de visão mínimo 92%; Maior resistência à
riscos devido à camada de resina "siloxane" aplicada dos 2 lados;
Saia moldada em "Silicone Premium"(dobro de uma máscara
convencional); Válvula de exaustão ajustável em 4 posições
(controla a

08

4.400,00

35.200,00

Descrição
MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO – C O N T E N D O
NO
MÍNIMO
AS
SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:
Mangueira de alta pressão 4350 psi para manômetro,
comprimento de 80cm, na cor predominantemente preta. Marca
e/ou modelo de referência: FUN DIVE. Referência à marca,
modelo e imagem indicada servem apenas de indicativo para
desempenho e qualidade exigidos. Não impede a licitante
apresentar um modelo de equipamento de marca e modelo
diferente do indicado, desde que, comprovadamente, tenha
desempenho equivalente ou superior. Garantia mínima de um
ano a contar da data de entrega contra defeitos de
fabricação, além de possuir assistência técnica em todo o
território brasileiro.
CONSOLE DE MERGULHO (CONSOLE DUPLO) –
CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:
Manômetro 350 BAR; Caixa em latão cromado; Profundímetro
70 metros; Caixa de bronze niquelado; Face fosforecente;
Compacto; Certificado Europeu de Qualidade CE 0474; Marca
e/ou modelo de referência: FUN DIVE. Referência à marca,
modelo e imagem indicada serve apenas de indicativo para
desempenho e qualidade exigidos. Não impede a licitante
apresentar um modelo de equipamento de marca e modelo
diferente do indicado, desde que, comprovadamente, tenha
desempenho equivalente ou superior Garantia mínima de um
ano a contar da data de entrega contra defeitos de
fabricação, além de possuir assistência técnica em todo o
território brasileiro.

Marca /
Modelo

LOTE - 40

47
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48

49

Descrição

Marca /
Modelo

Und Qtd.

direção do ar exalado), A) para direita, B) para esquerda, C) para
ambos os lados (posição de menor resistência), D) sem exaustão
(previne o free-flow e retorna o sistema para uma situação
normal); Sistema de equalização 3D patenteado; 6 tiras para
prender a máscara; pressão distribuída igualmente ao longo da
saia da máscara; pontas das tiras mais largas, facilitam o
manuseio quando o mergulhador veste luvas; presilhas de rápida
rotação. Referência de Marca e Modelo: Oceanreef, Neptune II /
OTS - Ocean Technology System. A referência a marca, modelo
e imagem indicada serve apenas de indicativo para desempenho
e qualidade exigidos. Não impede a licitante apresentar um
modelo de equipamento de marca e modelo diferente do
indicado, desde que, comprovadamente, tenha desempenho
equivalente ou superior. Garantia mínima de um ano a contar
da data de entrega contra defeitos de fabricação, além de
possuir assistência técnica em todo o território brasileiro.
2 - COMUNICADOR SEM FIO PARA MÁSCARA DE
COMUNICAÇÃO SUBAQUÁTICA; faixa de alcance
potencializada de 500 metros (1500 pés); transmissor PTT (push
to talk) unidade; tratamento de borracha externo reduz micro
adesão bolha; autonomia de cerca de 25h em modo de espera;
frequência de canal único (compatível com todas as unidades e
outras unidades se usando a mesma frequência, permite que o
mergulhador para ajustar o volume alto-falante com o segundo
OCEANREEF /
botão. Referência de Marca e Modelo: Oceanreef, GSM GGSM-G
Unid
Power / OTS - Ocean Technology System. A referência a marca,
POWER
modelo e imagem indicada serve apenas de indicativo para
desempenho e qualidade exigidos. Não impede a licitante
apresentar um modelo de equipamento de marca e modelo
diferente do indicado, desde que, comprovadamente, tenha
desempenho equivalente ou superior. Garantia mínima de um
ano a contar da data de entrega contra defeitos de
fabricação, além de possuir assistência técnica em todo o
território brasileiro.
3 - BASE DE SUPERFÍCIE PARA COMUNICAÇÃO DA
MÁSCARA DE COMUNICAÇÃO SUBAQUÁTICA - A base
de superfície deve ser compatível com o sistema de comunicação
da máscara; Unidade de superfície para mergulhador tipo
OCEANREEF /
transceptor; Permite a comunicação com qualquer número de
M-105
Unid
mergulhadores usando unidades de comunicação sem fio;
DIGITAL
Comunicação direta com PTT walkie-talkie; Utiliza bateria de
chumbo 6V DC. Permite até 48 horas de operação; Pode ser
alimentado com uma fonte de 12V DC; Ativado apenas quando a
antena está ligada à unidade para evitar a perda indesejável de

Preço
Unit.

Preço
Total

08

5.000,00

40.000,00

02

11.800,00

23.600,00
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Modelo

Descrição

Und Qtd.

Preço
Unit.

Preço
Total

energia; Deve ser compatível com cabo de comunicação de no
mínimo 10 metros. Deve acompanhar: Conexão de fone de
cabeça; Controle de volume; Alto-falante; Maleta resistente à
água com válvula de compensação de pressão; Carregador de
bateria; LED testador de bateria de fácil leitura que mostra o
status de energia da bateria. Referência de Marca e Modelo:
Oceanreef, M105 Digital / OTS - Ocean Technology System. A
referência a marca, modelo e imagem indicada serve apenas de
indicativo para desempenho e qualidade exigidos. Não impede a
licitante apresentar um modelo de equipamento de marca e
modelo diferente do indicado, desde que, comprovadamente,
tenha desempenho equivalente ou superior. Garantia mínima de
um ano a contar da data de entrega contra defeitos de
fabricação, além de possuir assistência técnica em todo o
território brasileiro.

1.2 - São Órgãos participantes deste Registro de Preços;
ORDEM
ÓRGAOS PARTICIPANTES
01
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – CBM/RR
1.3 - Do quantitativo para adesão tipo carona, obedecerá ao disposto na CLÁUSULA TERCEIRA,
conforme abaixo:
ITEM
01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

QTD. TOTAL
500
500
175
175
175
600
25
05
150
40
250
250
100
125
150
100
150
20
20
175
100
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23
24
25
26
27
28
29
33
34
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

150
100
400
175
150
150
25
15
15
10
25
100
100
100
100
100
100
100
100
40
40
10

1.3.1
– As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados nesta ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
1.3.2
– O quantitativo decorrente das adesões a esta ata de registro de preço não poderá exceder,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem;
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - A presente ata de registro de preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura;
2.1.1. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas
eventuais prorrogações, conforme determinado no art. 15 da Lei nº 8.666/93;
2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Governo do Estado de Roraima não
será obrigado a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de
Registro de Preços, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições;
2.3 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o art. 65, parágrafo 1° da Lei nº 8.666/93;
2.4 - A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou
outro instrumento hábil, conforme o art. 62, da Lei nº 8.666, de 1993.
DMVC

27

Governo do Estado de Roraima
“Amazônia: patrimônio dos brasileiros”

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
2.5 - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da
Ata de registro de preços;
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - O fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.
3.2 - É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
3.3 - A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas,
após
cumpridos
os
requisitos
de
publicidade.
3.4 - A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido nesta
cláusula, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR
ÓRGÃO OU ENTIDADE NÃO PARTICIPANTE
4.1 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência,
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
4.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata
de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a
possibilidade de adesão.
4.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e
órgãos participantes.
4.4 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata;
4.5 - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador;
4.6 - Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual poderão se utilizar de ARPs (Ata de
Registro de Preços) por entes da Administração Pública Federal, de outros Estados-Membros, do Distrito
Federal e dos Municípios, desde que os preços sejam compatíveis com os praticados no mercado e
demonstrada a vantagem econômica da adesão.
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4.7. – É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a Ata de registro de
preços da Administração Pública Estadual.
CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado;
5.2 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
5.3 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original;
5.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.4.1- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
5.4.2- Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.4.3- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
6.1 - O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.1.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.1.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
6.1.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
6.1.4 - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou
no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
6.2 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 do item 6.1 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.3 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
6.3.1 por razão de interesse público; ou
6.3.2. a pedido do fornecedor.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA E EMISSÃO DAS ORDENS DE
FORNECIMENTO
7.1 - Os bens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Governo
do Estado de Roraima;
7.2 - A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será
igualmente autorizada pelo órgão requisitante;
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7.3 - O prazo para assinatura do Contrato e/ou retirada da nota de empenho será de até 05 (cinco) dias
úteis da data da comunicação ao fornecedor.
CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES GERAIS
8.1 – As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta de Contrato, ANEXOS AO EDITAL.
CLÁUSULA NONA – DO FORO
9.1 - Fica eleito o foro da comarca de Boa Vista – Roraima para dirimir as questões decorrentes da
utilização da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser solucionadas administrativamente.

Marília Padilha Pires
Presidente da CPL/RR

Tancremar Carmo da Silva
Pregoeiro da CPL/RR
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