TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
O COMANDANTE -GERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 7°, incisos II, III, VI e
VII, do Decreto Federal 7.163, de 29 abr. 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei
8.255, de 20 nov. 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF e em atenção ao
item 4.2.5 referente a aprovação e publicação do Termo de Abertura do Projeto constante
do Manual de Gerenciamento de Projetos do CBMDF: Metodologia aplicada aprovado por
meio da portaria nº 11, de 12 de setembro de 2018, publicada no Boletim Geral nº 176, de
14 de setembro de 2018, resolve aprovar o Termo de Abertura do Projeto " Construção do
Canil Militar de Busca e Resgate com Cães", o qual faz parte dos Projetos Estratégicos para o
ano de 2020 relacionados à execução do PLANES 2017-2024.
Organização Bombeiro-Militar
COMAP
responsável:
Comandante Geral do CBMDF - Cel.
Responsável por aprovar:
QOBM/Comb. LISANDRO PAIXÃO DOS SANTOS
Ten-Cel. QOBM/Comb. ISAAC DA SILVA BARBOSA
Gerente do projeto:
Comandante Geral do CBMDF - Cel.
Patrocinador:
QOBM/Comb. LISANDRO PAIXÃO DOS SANTOS
O presente projeto encontra alinhamento com a iniciativa 1.5
do plano estratégico 2017-2024 - construir e reformar de
unidades operacionais.

Justificativa:

O grupamento de Busca e Resgate do CBMDF é a unidade
bombeiro militar especializada em busca e resgate no âmbito
do Distrito Federal. A operação de busca e resgate com cães
é uma atividade especializada e altamente importante em
situações críticas de busca e resgate de vítimas em cenários
de colapsagem e desabamento de estruturas e terrenos
instáveis, assim como em operações de busca e localização
de pessoas e cadáveres. Nos últimos anos, as operações com
cães em diversos eventos críticos tem sido decisivas em
soluções de socorro e, no caso do CBMDF, têm agregado à
Corporação mais um meio eficiente de progressão das
operações a nível operacional e tático.
A unidade de operações de busca e resgate com cães é uma
subseção da Companhia de Salvamento Terrestre do GBS, ou
seja, é um canil militar e uma de suas características mais
peculiares é a sua localização reservada das demais
dependências da unidade sede com cercamento e divisões
próprias para abrigar os militares, viaturas e cães.
Atualmente, o canil militar do CBMDF é uma instalação
improvisada para as atividades que lhe cabem. Devido a isso,
a concepção de uma estrutura apropriada para o treinamento
e emprego de cães, assim como da manutenção de pessoal
especializado nesse campo é uma importante bonificação
para a atividade fim do CBMDF, pois nesse local poderão ser
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Objetivo:

Declaração de Escopo:

desenvolvidos todos os cuidados veterinários e de
manipulação de equipamentos e semoventes. Além disso,
disporá de ambiente próprio para o embarque de animais e
militares em solicitações de ocorrências.
Construção de unidade de operações de busca e resgate com
cães (canil militar) até 30/01/2021.
Edificação para abrigar 12 boxes para cães, apoio
administrativo e veterinário.
Garagem Operacional;
Campo de treinamento e condicionamento dos cães;
Cães
Suprimentos para semovente

Não escopo:

Equipamentos
Viaturas

Tempo estimado:

Custos estimado e fonte de
recurso:

Premissas:

Treinamento de pessoal especializado
Início da Obra: 10/08/2017
Previsão de término: 31/01/2021.
Custo: R$ 930.000,00
PARF: I-34
A licitação ocorrerá no prazo.
A empresa contratada será capaz tecnicamente de atender os
requisitos da obra.
Tempo reservado para aprovações em órgão públicos.

Restrições:
Disponibilidade da equipe do COMAP.
Atraso na licitação.
Riscos previamente
identificados:

A empresa contratada não ser capaz tecnicamente de atender
os requisitos da obra.
Contingenciamento dos recursos destinados ao projeto em
função da crise covid 19.
Pessoal do COMAP

Infraestrutura:

Equipamento do COMAP
Estrutura física do COMAP

Grupo de entregas, prazos e
custo:

Item Descrição
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Prazo
(dias)
21

VA

1

DESPESAS LEGAIS

30

R
22

2

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

360

R
18

3

SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

360

R
13

4

CANTEIRO DE OBRAS - LIGAÇÃO PROVISÓRIA

120

5

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

90

6

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

210

7

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

270

R$
70

8

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
ELETROELETRÔNICAS

240

R
10

9

INSTALAÇÕES MECÂNICAS

30

R
12

10

SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E
90
PÂNICO

R
8.

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12

LIMPEZA DE OBRA - DESMOBILIZAÇÃO E
ENTREGA

180

R
13

30

R
4.

R
93

TOTAL

GDF
Central de Aprovação de Projetos - CAP
Comando da Aeronáutica
Partes Interessadas e fatores
externos:

Vigilância Sanitária do DF
CBMDF
Militares do GBS
Sociedade do DF
Equipe do COMAP

Equipe do projeto:
1º Sgt. QBMG-1 JUAREZ DANTAS
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R
21
R
15
R
38
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