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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Seção de Elaboração de Projetos Básicos e Pedidos de Compras
Projeto Básico - CBMDF/DIMAT/SEPEC

PROJETO BÁSICO Nº 26/2021 - DIMAT
AQUISIÇÃO DE ESPELHOS DE IDENTIDADE
1.

OBJETO

1.1.
Aquisição de espelhos de iden dade, para u lização na Seção Iden ﬁcação, da Diretoria de Gestão de Pessoal, conforme as exigências,
especiﬁcações e condições estabelecidas abaixo
2.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O pedido de aquisição de cédulas (espelhos de iden ﬁcação) para confecção de iden dades do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal - CBMDF, se dá em face dos seguintes fatos:
1. Considerando as atribuições legais da Seção de Iden ﬁcação do CBMDF, por meio do Decreto nº 13.265 de 19 de junho de 1991, alterado
pelo Decreto nº 24.159 de 2003, o qual dispõe sobre a iden ﬁcação dos Bombeiros Militares, a vos e ina vos, seus dependentes legais, pensionistas e
servidores civis, e ainda, regula todos os atos da expedição do documento de iden dade do CBMDF e dá outras providências, esta Seção de Iden ﬁcação,
em obediência as atribuições e determinações legais a ela impostas, prontamente apresenta este pedido de compra;
2. Considerando a previsão de ingresso anual de novos militares no CBMDF, conforme Lei 12.086, de 06 de novembro de 2009;
cédulas;

3. Considerando que para cada inclusão de novos militares surgem novos dependentes causando uma redução ainda maior no estoque de

4. Considerando ainda que, no ﬂuxo anual das promoções no âmbito das Praças e dos Oﬁciais do CBMDF, a demanda de expedição de
iden dades aumenta de forma considerável, bem como, no ato da passagem de um militar para a Reserva remunerada, Reforma ou qualquer outra
mudança de situação do tular do documento, implica em uma nova emissão de iden dade, o pedido de compra de 6 mil cédulas é a garan a de
funcionamento pleno da Seção de Iden ﬁcação e o devido cumprimento de suas obrigações legais por um período de aproximadamente 01 (um) ano;
5. Considerando as possíveis convocações de novos civis oriundos de concurso público para a inclusão no CBMDF para o ano de 2021;

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=65434248&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001296&infra_hash=a6fb072…

1/8

15/04/2021

SEI/GDF - 57110228 - Projeto Básico

6. Considerando um planejamento futuro visando a con nuidade do serviço em função de possíveis alterações no Decreto nº 13.265, de 19
de junho de 1991 e, possivelmente alterações no formato da cédula de iden dade;
Faz-se urgente a necessidade de compra de novos espelhos de iden dades pela Corporação.
3.

JUSTIFICATIVA DO OBJETO SER BEM COMUM

3.1.
É possível observar, diante das especiﬁcações con das neste Projeto Básico que o objeto almejado possui padrões de desempenho e
qualidade obje vamente deﬁnidos, mediante especiﬁcações usuais adotadas no mercado, de forma a permi r aos potenciais fornecedores do ramo de
a vidade compa vel com o objeto da licitação condições de ofertarem suas propostas.
4.

JUSTIFICATIVA DA NÃO ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

De acordo com o art. 15, inc. II, da Lei nº 8.666/1993, as compras sempre que possível deverão ser processadas através de Sistema de Registro de Preços,
entretanto, de acordo com o art. 3º do Decreto distrital nº 39.103/2018:
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas caracterís cas do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por
unidade de medida ou em regime de tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou en dade, ou a
programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível deﬁnir previamente o quan ta vo a ser demandado pela Administração.

4.1.
O presente processo de aquisição não se enquadra nos pré-requisitos acima citados por se tratar de aquisição com ENTREGA INTEGRAL
(TODO QUANTITATIVO DE UMA SÓ VEZ) em QUANTIDADE PREVIAMENTE DEFINIDA neste Projeto Básico, afastando a aplicação do Sistema de Registro de
Preços na forma do art. 3º, incs. I, II e IV, do Decreto distrital nº 39.103/2018, uma vez que não haverá necessidade de contratações frequentes ou entregas
parceladas não deﬁnidas e, ainda, por ser possível deﬁnir previamente o quan ta vo a ser demandado por esta Administração. Por outro lado, a presente
aquisição não se enquadra, igualmente no inc. III do art. 3º, do Decreto distrital nº 39.103/2018.
5.

JUSTIFICATIVA DO TRATAMENTO PREFERENCIAL E SIMPLIFICADO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DAS ENTIDADES PREFERENCIAIS

5.1.
Na forma do art. 2º, inc. II, do Decreto Distrital nº 35.592/2014, considerando que o valor da contratação é abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta
mil) Reais, o item 1 será exclusivo para par cipação de en dades preferenciais (microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais).
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6.

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS, QUANTIDADES

ITEM

ESPECIFICAÇOES MÍNIMAS E ACEITÁVEIS

3.1 Papel com dimensões 210 x 297 mm (A4);
1

3.2 Papel filigranado 94G/M com marca d’água genérico;

CATMAT

18732

UNIDADE DE
FORNECIMENTO
Unidade

QUANTIDADE

TIPO DE
BENEFÍCIO
ME/EPP

6.000

PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA

3.3 Contendo em cada folha (A4) 4 (quatro) espelhos;
3.4 Tipo de impressão em talho doce e off-set;
3.5 Fundo em verde claro e texto na cor verde;
3.6 Tarja em talho doce na cor verde;
3.7 Fundo numismático;
3.8 Numeração tipográfica, sequencial, no centro do local da fotografia
para controle do órgão expedidor e no seu verso; (numeração inicial
68001)
3.9 Em marca d’água o Brasão de Armas da República Federativa do
Brasil (fundo invisível) fluorescente reativa a luz U.V. (ultravioleta);
3.10 Conter as expressões: “Fé Pública em todo Território Nacional e
República Federativa do Brasil”;
3.11 Referência a Lei n.º 7.116, de 29/08/1983;
3.12 Referência do Decreto n.º 59.100, de 19/08/1966;
3.13 O Registro Geral, data de inclusão, tempo de validade, local e data
de expedição;
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3.14 Nome do identificado, filiação, naturalidade, data de nascimento e
espaço para documento de origem;
3.15 Espaço para fotografia, assinatura e impressão digital;
3.16 Espaço para fórmula datiloscópica, n.º de matrícula, tipo
sanguíneo, fator Rh, altura, cútis, olhos e cabelos e assinatura do chefe
da SEIDE/DIGEP;
3.17 Identificação do órgão expedidor (Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal).

6.1.

PLANILHA
O valor da aquisição ﬁcou es mado em R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais) da seguinte forma:
ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

UNIDADE DE
FORNECIMENTO

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO
ESTIMADO

PREÇO TOTAL ESTIMADO

1

Espelho de carteira de iden dade

Unidade

6.000

R$ 2,85

R$ 17.100,00

PREÇO TOTAL GERAL ESTIMADO

R$ 17.100,00

7.
FORMA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA E DE CORREÇÃO DE VÍCIOS E RECEBIMENTO DO OBJETO (MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE
SUPRIMENTO)
7.1.
A entrega do objeto deverá ser processada de forma INTEGRAL (TODO QUANTITATIVO DE UMA SÓ VEZ) no prazo máximo de
60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da assinatura do contrato ou do recebimento da Nota de Empenho, quando não houver a formalização do
instrumento de contrato, no Centro de Suprimento e Material (CESMA) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), localizado no Setor de
Áreas Isoladas Sul (SAIS) Quadra 4, lote 5, Setor Policial Sul, Complexo da Academia de Bombeiro Militar – Brasília-DF, CEP 70.602-900, telefones: (61) 39015981/3901-5984. O horário de entrega será das 13:30 às 18:30 horas de segunda a sexta-feira.
7.2.

Após o recebimento deﬁni vo do objeto será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento.
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7.3.
Se a contratada deixar de entregar o objeto dentro do prazo estabelecido sem jus ﬁca va por escrito, aceita pela Administração, sujeitar-se-á
às penalidades impostas no Decreto n° 26.851/2006, e suas alterações posteriores, na Lei Federal n° 8.666/1993 e alterações subsequentes, no Edital e
nesteProjeto Básico.
7.4.
A Contratante poderá a seu exclusivo critério, por conveniência administra va, dispensar o recebimento provisório do material, nos termos
do ar go 74, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.
7.5.
O prazo para a contratada realizar correções de eventuais vícios encontrados no(s) objeto(s) ou realizar subs tuições do(s) objeto(s) que não
atender(em) às especiﬁcações estabelecidas neste Projeto Básico, POR OCASIÃO DA ENTREGA PROVISÓRIA, e entregá-lo(s) com as correções ou
subs tuições necessárias será de 15 (quinze) dias úteis, a contar da no ﬁcação e/ou devolução do bem por parte do CBMDF à contratada.
8.

DA GARANTIA

8.1.
A empresa contratada deverá fornecer garan a de no mínimo 12 (doze) meses para o objeto da licitação, contada a par r da data do
recebimento deﬁni vo do objeto, de acordo com as normas vigentes, pelo qual a empresa se obriga, independentemente de ser ou não a fabricante do
produto, a efetuar correções ou subs tuições necessárias no(s) OBJETO(S) QUE APRESENTAREM DEFEITOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA, sem ônus
para o CBMDF, devendo ter a comprovação da capacidade técnica.
8.1.1.
O prazo para a contratada realizar correções de eventuais vícios encontrados no(s) objeto(s) ou realizar subs tuições do(s) objeto(s) QUE
APRESENTAREM DEFEITOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA, conforme citado no item anterior, e entregá-lo(s) com as correções ou subs tuições
necessárias será de 15 (quinze) dias úteis corridos, a contar da no ﬁcação e/ou devolução por parte do CBMDF à contratada.
9.

DO CONTRATO

9.1.

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a par r da data de sua assinatura, persis ndo as obrigações decorrentes da garan a.

10.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1.
A execução do contrato será acompanhada e ﬁscalizada por um executor ou comissão executora do contrato, a quem compe rá dirimir as
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, bem como, exigir e ﬁscalizar o atendimento às especiﬁcações previstas para o objeto da licitação e
de tudo dará ciência à Administração, permi da a contratação de terceiros para assis r e subsidiar as decisões com informações per nentes a essa
atribuição.
10.2.
A ﬁscalização de que trata este item não exclui nem reduz responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou qualidade inferior, e, na ocorrência
desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993 e
Decreto Distrital 32.598/2010.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=65434248&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001296&infra_hash=a6fb072…

5/8

15/04/2021

SEI/GDF - 57110228 - Projeto Básico

10.3.
O executor do contrato ou a comissão executora do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como, o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário a regularização
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis sobre eventuais ocorrências
que possam ensejar aplicação de penalidades ao contratado.
10.4.

O recebimento deﬁni vo do objeto ﬁcará a cargo do executor do contrato ou da comissão executora do contrato.

11.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1.
A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas neste Projeto
Básico e no Edital, sob pena de rescisão do contrato e da execução de garan a para o ressarcimento ao erário, além das penalidades já previstas em lei.
11.2.
Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros,
bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais, trabalhistas e previdenciárias, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes do fornecimento
do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração.
11.3.
Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especiﬁcações
deste Projeto Básico e da proposta, acompanhado da respec va nota ﬁscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, po,
procedência e prazo de garan a.
11.4.

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, necessárias ao fornecimento do objeto.

11.5.

Fornecer o objeto de forma a cumprir todas as normas legais de produção, transporte e armazenamento.

11.6.

Comunicar à Contratante quaisquer irregularidades ocorridas ou observadas durante a entrega do objeto.

11.7.
A Contratada deverá aplicar critérios de sustentabilidade ambiental conforme determina a Lei distrital nº 4.770/2012, devendo para tal
apresentar declaração própria ou de cer ﬁcação emi da por ins tuição pública oﬁcial ou ins tuição credenciada, ou qualquer outro meio de prova que
ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências de prá cas de sustentabilidade ambiental, conforme art. 7º, Parágrafo único, da Lei Distrital nº
4.770/2012.
12.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1.
Nomear o Executor ou Comissão Executora do Contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/1993 por meio da Diretoria de Contratações e
Aquisições (DICOA), para ﬁscalizar e acompanhar a execução do contrato.
12.2.

Cumprir os compromissos ﬁnanceiros assumidos com a Contratada.

12.3.

Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações que se ﬁzerem necessários à entrega do objeto da licitação.

12.4.

No ﬁcar, formal e tempes vamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no objeto da contratação.
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DO PAGAMENTO

13.1.
O pagamento será feito de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante a
apresentação de Nota Fiscal, liquidada em até 30 (trinta) dias a contar de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor de Contrato/Executor da
Nota de Empenho, devidamente nomeado pelo CBMDF.
14.

DAS PENALIDADES

14.1.
Às licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan da a prévia defesa, pelo descumprimento
de quaisquer das obrigações assumidas, mora ou inexecução parcial ou total, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006 e
alterações posteriores, que regulamentam a aplicação das sanções administra vas previstas nas Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002.

ANA Brito do Amaral Cotrim - Cap. QOBM/Comb.
Matr. 1924745
Respondendo pela Cheﬁa da SEPEC/DIMAT

Documento assinado eletronicamente por ANA BRITO DO AMARAL COTRIM, Cap.
QOBM/Comb, matr. 1924745, Chefe da Seção de Elaboração de Projetos Básicos e Pedidos de
Compras, em 05/03/2021, às 16:46, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 57110228 código CRC= A964D97D.
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM, Bloco D, Lote E, - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 - DF
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