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POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2019

Processo: 00054-00065690/2019-71. O Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do
Distrito Federal torna público aos interessados a SUSPENSÃO sine die do certame em epígrafe, cuja
abertura estava prevista para o dia 24/10/2019 às 14h (horário de Brasília/DF), para adequação do
Termo de Referência após impugnações. Objeto: Contratação de empresa do ramo de
engenharia/arquitetura para prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados de assessoria
técnica e elaboração de estudos técnicos, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo
de Referência. Informações: sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 926016 e em
www.pm.df.gov.br. Telefones: 3190-5557.

Brasília/DF, 24 de outubro de 2019
STÉFANO ENES LOBÃO

Ordenador de Despesas

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº 18/2019

Processo: 054.002.103/2017. O Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do Distrito
Federal torna público aos interessados o resultado do pregão supracitado, cujo objeto é o Registro de
Preços para futura e eventual aquisição de armas e seus acessórios para atender as demandas do
Comando de Missões Especiais - CME e Grupos Táticos Operacionais - GTOPs do Departamento
Operacional - DOP da Polícia Militar do Distrito Federal, nos seguintes termos: Item 1 - qnt. 72 un,
v.u. US$ 1,876.00 (um mil, oitocentos e setenta e seis dólares), Arma de fogo tipo Carabina Calibre:
5,56x45mm. Nato, padrão OTAN; sistema de funcionamento por "gas piston system" ou sistema de
pistão a gás, comprimento máximo aproximado de 89 cm com a coronha na posição máxima de
regulagem, e de 79cm com a coronha na posição mínima de retração e demais especificações contidas
na proposta. Marca/modelo KALE/KCR556 11" CQB, procedência Turquia. Item 2 - qnt. 38un, v.u
US$ 1,871.00 (um mil, oitocentos e setenta e um dólares) - Arma de fogo tipo Carabina Calibre
5,56x45mm Nato, padrão OTAN, sistema de funcionamento por "gas piston system" ou sistema de
pistão a gás, Comprimento máximo aproximado de 890mm com a coronha na posição máxima de
regulagem, e de 805mm com a coronha na posição mínima de retração e demais especificações
contidas na proposta. Marca/modelo KALE/KCR556 14" CARBINE, procedência Turquia. Item 3 - qnt.
32un, v.u. US$ 1,876.00 (um mil, oitocentos e setenta e seis dólares) - Arma de fogo tipo Carabina

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo: 00053-00071046/2019-61. REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2019- CBMDF. O Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF informa os valores
unitários constantes na ATA REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2019 - CBMDF, a Aquisição de materiais de consumo para Atendimento Pré-Hospitalar para o CBMDF, da seguinte forma:
EMPRESA BENEFICIÁRIA: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ: 26.527.362/0001-29

. Item Quant.
Estimada
Semestral

Cod.
SES

Unid. Especificação Marca/
Procedência

Va l o r
Unit.

. 01 500 Unidade KIT PARTO. Descrição complementar
conforme proposta apresentada pela
empresa no termo de adjudicação nº
61/2019 (SRP) em consonância com o
edital e seus anexos.

RSP R$ 55,20

. 02 100 Unidade TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL.
Descrição complementar conforme proposta
apresentada pela empresa no termo de
adjudicação nº 61/2019 (SRP) em
consonância com o edital e seus anexos.

INCOTERM R$ 14,99

. 03 300 Pacote c/ 10 unidades LENÇOL DESCARTÁVEL. Descrição
complementar conforme proposta
apresentada pela empresa no termo de
adjudicação nº 61/2019 (SRP) em
consonância com o edital e seus anexos.

GIMED R$ 17,50

Vigência da ARP: 29/10/2019 a 29/10/2020.
As especificações e quantidades registradas para os itens adjudicados em licitação estão à disposição para consulta no sitio eletrônico www.cbm.df.gov.br. Marcelo Teixeira Dantas - Ten.Cel. BM Diretor de
Contratações e Aquisições.

Calibre 5,56x45mm Nato, padrão OTAM, sistema de funcionamento por "gas piston system" ou sistema
de pistão a gás, com trancamento do ferrolho no último disparo permanecendo aberta com o ferrolho
recuado; regime de tiro semi-automático, sendo admitido a inclusão da opção rajada com três tiros
(burst), seletor de segurança com 2 posições, comprimento máximo do cano de 16", comprimento
aproximado de 101cm com a coronha na posição máxima de regulagem, e de 85cm com a coronha na
posição mínima de retração e demais contidas na proposta. Marca/modelo KALE/KCR556 16" CQB,
procedência Turquia. Item 4 - qnt. 32un, v.u. US$ 2,756.00 (dois mil, setecentos e cinquenta e seis
dólares) - Arma de fogo tipo fuzil de assalto, calibre 7,62 x 51mmm - .308 winchester, câmara da arma
certificada para os calibres 7,61 x 51 mm OTAN - .308 winchester, comprimento cano de 12,5";
sistema de funcionamento por "gas piston system" ou sistema de pistão a gás; coronha telescópica de
6 posições, na cor negra, soleira ajustável em comprimento, suporte para zarelho de bandoleira
instalados no fuzil; comprimento total da arma de no mínimo 840mm e no máximo 920mm e demais
especificações contidas na proposta. Marca/modelo KALE/KCR762 12,5" CQB, procedência Turquia.
Item 5 - qnt. 24un, v.u. US$ 2,756.00 (dois mil, setecentos e cinquenta e seis dólares) - Arma de fogo
tipo fuzil de assalto, calibre 7,62 x 51mm - .308 winchester; câmara da arma certificada para os
calibres 7,62 x 51mm OTAN - .308 winchester, comprimento do cano de 16", sistema de
funcionamento por "gas piston system" ou sistema de pistão a gás; comprimento total da arma de no
mínimo 930mm e no máximo 1.010mm e demais especificações contidas na proposta. Marca/modelo
KALE/KCR762 16" INFATARY RIFLE, procedência Turquia. Adjudicados à empresa KALEKALIP
MAKINE VE KALIPE SANAYI ANONIM SIRKETI, registrada no país de origem sob o número
105087 e Registro Central sob o nº 04910011854500018, FABRICANTE TURCA DE ARMAS,
representada pelo Sr. UBIRAJARA ROSSES DO NASCIMENTO JUNIOR, CPF 441.560.062-04.
Observação: nos termos do edital as propostas foram cotadas em dólares, cuja conversão foi realizada
com base no fechamento do câmbio do dia anterior a abertura da sessão pública: R$ 4,1285 para fins
de adequação ao valor estimado em reais. A homologação atende ao previsto no Art. 7º do Decreto
nº 3.555/2000 e está disponível no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG 926016.

Brasília/DF, 24 de outubro de 2019
STÉFANO ENES LOBÃO

Ordenador de Despesas

RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº 20/2019

Processo: O Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal torna público
aos interessados que o pregão supracitado restou DESERTO, cujo objeto é a aquisição de
Equipamentos para os Atiradores de Precisão e seus respectivos acessórios para atender a demanda do
Batalhão de Operações Especiais (BOPE), estimado em R$ 469.063,97 (quatrocentos e sessenta e nove
mil, sessenta e três reais e noventa e sete centavos. A homologação atende ao previsto no Art. 7º do
Decreto nº 3.555/2000 e está disponível no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG
926016.

Brasília/DF, 24 de outubro de 2019
STÉFANO ENES LOBÃO

Ordenador de Despesas

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2019

Processo: 00053-00014642/2019-43. O Diretor de Contratações e Aquisições com fulcro no inciso II,
do art. 24, da Lei 8.666/93 c/c o art. 33 do Decreto 7.163, de 29 de abril de 2010 e inciso VII do
art. 58, da Portaria n.º 26, de 20 de abril de 2011, publicada no BG n° 077, de 25 de abril de 2011,
resolve: Dispensar de Licitação, no valor de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais), em favor
da empresa: OCTANORM BRASIL COMÉRCIO DE ALUMÍNIO LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº
19.543.126/0001-30, referente à aquisição de estrutura com painéis (displays reto e curvo) visando
atender as necessidades de exposição do Museu Histórico do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal. Dotação: R$ 66.440.000,00 (sessenta e seis milhões quatrocentos e quarenta mil reais), UO:
73901 - FCDF, PT28.845.0903.00NR.0053, Natureza da Despesa 44.90.52, Fonte 0100. Cel.
QOBM/Comb.

MARCELO TEIXEIRA DANTAS
Diretor

AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTURA
RDC Nº 04/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2019

Processo: 00053-00061122/2017-68/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Contratação de empresa

de especializada para realização da obra de reforma da infraestrutura elétrica do 2º Grupamento

Bombeiro Militar - 2º GBM/CBMDF, situado na Área Especial nº 02, Setor Norte de Taguatinga,

Brasília-DF, conforme Edital e anexos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 230.069,36;

PROGRAMA DE TRABALHO: 28.845.0903.00NR.0053; Elemento de Despesa: 44.90.51; FONTE

DO RECURSO: 100 FCDF. O DICOA informa a ABERTURA da licitação, para o dia 19/11/2019 às

13:30h. LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites

www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481.

MARCELO TEIXEIRA DANTAS

Diretor

01299994156
Realçar


