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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

 

Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 34, Bairro Centro, CEP 68.195-970, Jacareacanga 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS:  

 

1.1 - O objeto da presente licitação consiste na “Aquisição e recarga de extintores de incêndio, 

para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jacareacanga e das Secretarias 

Jurisdicionadas”. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

1 Extintor novo com carga de pó químico de 04 kg UND 10 

2 Extintor novo com carga de pó químico de 06 kg UND 10 

3 Extintor novo com carga de pó químico de 08 kg UND 10 

4 Extintor novo com carga de pó químico de 12 kg UND 10 

5 Extintor novo com carga de água pressurizada de 10 lts UND 10 

6 Extintor novo com carga de gás dióxido de carbono de 04 kg UND 5 

7 Extintor novo com carga de gás dióxido de carbono de 06 kg UND 5 

8 Extintor novo veicular de 01 kg ABC UND 50 

9 Recarga de extintor com carga de pó químico de 04 kg UND 20 

10 Recarga de extintor com carga de pó químico de 06 kg UND 30 

11 Recarga de extintor com carga de pó químico de 08 kg UND 25 

12 Recarga de extintor com carga de pó químico de 12 kg UND 25 

13 Recarga de extintor com carga de água pressurizada de 10 lts UND 20 

14 Recarga de extintor com carga de gás dióxido de carbono de 04 kg UND 5 

15 Recarga de extintor com carga de gás dióxido de carbono de 06 kg UND 5 

 

4. DO FORNECIMENTO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

4.1. Os extintores de combate a incêndio só poderão ser retirados das dependências da 

CONTRATANTE por funcionários da CONTRATADA, devidamente uniformizados e 

identificados. 

 

4.2. Todos os extintores serão retirados e repostos em seus devidos lugares pela CONTRATADA. 

Caso a empresa CONTRATADA verifique que o local de instalação e/ou sua fixação estejam 

incorretos ou precisem ser reparados, deverá informar por escrito a pessoa responsável pela 

fiscalização do contrato, providenciando, então, sua imediata manutenção e instalação. 

 

4.3. Os extintores retirados pela contratada deverão ser esvaziados obedecendo às leis ambientais 

vigentes. 

 

4.4. Deverão ser rigorosamente seguidas todas as normas regulamentadas pelo CBM (Corpo de 

Bombeiros Militar) e pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) relativos à 

execução dos serviços contratados. 

 

4.5. Prazo de execução dos serviços, incluindo a devolução de todos os extintores será de, no 

máximo, 15 (quinze) dias corridos contados a partir do recebimento da requisição de autorização 

dos serviços. 
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4.6. Os extintores novos deverão possuir garantia de fabricação mínima de 12 meses, contados do 

recebimento definitivo e para os serviços de recarga a garantia dos serviços deverá ser de 12 

meses a contar do recebimento dos cilindros. 

 

4.7. Executar os serviços de recarga dos extintores, observando rigorosamente o estabelecido nas 

normas técnicas ou recomendações do fabricante dos equipamentos, zelando e assumindo inteira 

responsabilidade técnica pela perfeita execução do serviço contratado, fornecendo todos os 

materiais, mão- de-obra, equipamentos e transportes necessários à execução dos serviços. 

 

4.8. O recebimento será feito obedecendo ao estabelecido no item 6, alínea d) e seguintes, deste 

Edital. 

 

4.9 – A Prefeitura Municipal de Jacareacanga, rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento 

executado em desacordo com as condições estabelecidas neste Edital e seu Termo de Referência, 

ficando a contratada obrigada a substituir os produtos recusado, no prazo de 2 (dois) dias, 

contados a partir da notificação, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 


