CONTROLE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - COTAÇÃO ELETRÔNICA (IN nº 02/2015 – CGDF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO
PRAZO DE
DATA DA
N° DO ITEM E VALOR
VALOR
/
EXECUÇÃO
PUBLICAÇÃO
OBJETO
DESCRIÇÃO DOS ITENS TOTAL HOMOLOGAÇÃO - NOME
(VIGÊNCIA
E Nº DO
DA EMPRESA
CONTRATUAL)
DODF
Aquisição de Instrumental
1 - Caixa
Cirúrgico para Cirurgia de
instrumental
R$ 8.120,00
08/12/2021
O contrato terá
Pterígio no Centro Cirúrgico Cirúrgico de
00053CENTRAL CIRÚRGICA
vigência de 12
da Policlínica Médica do
Pterígio
R$
10/12/2021
00131406/2021COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO (doze) meses a partir
Corpo de Bombeiro Militar
8.120,00
DODF Nº 230
13
E EXPORTAÇÃO LTDA –
da data de sua
do Distrito Federal, para
CNPJ: 27.711.259/0001-05
assinatura
realização de cirurgias
oftalmológicas

Nº DA
DISPENSA
Nº DO
DE
PROCESSO
LICITAÇÃO

39/2021

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

PROJETO BÁSICO Nº 69/2021- DIMAT
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

1.

OBJETO

1.1.
Aquisição de Instrumental Cirúrgico para Cirurgia de Pterígio no Centro Cirúrgico da
Policlínica Médica do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, para realização de cirurgias
o almológicas, conforme especiﬁcações, quan ta vos e condições estabelecidos neste Projeto
Básico.

2.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.
O Achado 4 da Decisão Nº 5506/2018 do Tribunal de Contas do Distrito Federal,
constante no item “1” da letra “c” orienta para que o CBMDF realize estudos e adote providências
para o mizar o uso e/ou aumentar os recursos disponíveis para a Assistência à Saúde do CBMDF, em
face do risco da sua insuficiência no curto prazo.
2.2.
No mesmo sen do a Ata 03/2018 (16202480) que versa sobre a deliberação do
Conselho de Administração do Fundo de Saúde do – CAFS/CBMDF, em ordinária do dia 12 de dezembro
de 2018, aprovou a proposta para se mudar o enfoque da gestão da saúde, diferenciando o
credenciamento das despesas com os projetos (contratações).
2.3.
Esta ação tem por ﬁnalidade conhecer e dar tratamento prioritário aos processos
licitatórios de aquisição de bens e serviços que efe vamente permitam a realização de atendimentos
e exames na rede própria, em detrimento daqueles que atualmente são realizados em clínicas e
hospitais credenciados, gerando economia nos gastos anuais da DISAU.
2.4.
A aquisição está orientada pela necessidade de atendimento com o obje vo estratégico
3,6 e 9: Aprimorar a responsabilidade socioambiental da corporação, garan r a infraestrutura
apropriada às atividades operacionais e administrativas e valorizar o profissional Bombeiro Militar.
2.5.
Considerando que há uma previsão de aumento no número de atendimentos na
Policlínica Médica, devido a inclusão de novos militares e seus dependentes, ampliação da estrutura
com três novas salas de cirurgia e do número de proﬁssionais de saúde que prestam atendimento ao
usuário e consequente ampliação de procedimentos, reforma e aquisições de equipamentos.
2.6.
Esta aquisição visa suprir a atual demanda desses equipamentos na seção do Centro
Cirúrgico, além de seu cronograma de expansão, incluindo a subs tuição dos instrumentos que não
possuem mais condições adequadas de uso. O déﬁcit ou a falta destes itens acarretam em prejuízo
direto ao atendimento do usuário, redução da produ vidade e implicam, até mesmo, na suspensão de
procedimentos. O instrumental cirúrgico é essencial para procedimentos médicos e de uso especíﬁco
para alguns tipos de procedimentos, como neste caso as Cirurgias de Pterígio.
2.7.
No tocante ao quan ta vo dos itens solicitados neste processo, informamos que foram
baseados na es ma va de consumo anual necessária para atender 01 (uma) sala cirúrgica existentes
e mais 02 (duas) salas cirúrgicas que estão sendo equipadas e dos proﬁssionais médicos habilitados
para a execução dessa cirurgia.
2.8.
Outrossim, o instrumental cirúrgico é indispensável dentro de qualquer centro cirúrgico.
Os instrumentais cirúrgicos são u lizados durante todo o ato operatório, permi ndo que os
profissionais efetuem as manobras necessárias para a realização das cirurgias e operações.
2.8.1.
Diante das considerações supracitadas, para melhoria qualita va e quan ta va dos
atendimentos realizados aos pacientes que tenham indicação de procedimentos cirúrgicos que podem
ser realizados na Policlínica Médica do CBMDF, faz-se necessária a aquisição das mesas cirúrgicas.

3.

JUSTIFICATIVA DO OBJETO SER BEM COMUM

3.1.
É possível observar, diante das especiﬁcações con das no item 5 deste 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 atividade compatível com o objeto da licitação condições de ofertarem suas propostas.

4.

JUSTIFICATIVA DA NÃO ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1.
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;
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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 quantitativo a ser demandado pela Administração.
[...]

4.2.
O presente processo de aquisição não se enquadra nos pré-requisitos acima citados por
se tratar de aquisição com ENTREGA INTEGRAL TODO
(
QUANTITATIVODE 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.
4.2.1.
Não há que se falar em atendimento de demandas de outros órgãos da Administração
do DF visto que cabe ao CBMDF, tão somente, deﬁnir suas próprias demandas e de suas subunidades,
isto é, a Corporação não exerce as funções de outros órgãos do DF, a exemplo do Órgão Central de
licitações do Distrito Federal.

5.

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS, QUANTIDADES

ITEM

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS

CATMAT

UNIDADE DE
FORNECIMENTO

QUANTIDADE

1

Caixa instrumental Cirúrgico de Pterígio- Caixa para pterígio, contendo: 01 unid. - Estojo de inox 20 x 10 x 3
cm perfurado; 01 unid. - Manta de silicone; 01 unid. - Blefarostato aramado; 01 unid. - Porta agulha 7,0
delicado; 01 unid. - Cabo de bisturi n° 3; 01 unid. - Tesoura de conjun va Westcoot reta; 01 unid. - Pinça de
re rada de ponto reta; 01 unid. - Pinça de conjun va com plataforma e dente; aço inox; AUTOCLAVÁVEL EM
TEMPERATURA DE 134°C / 5 MINUTOS.

376634

CAIXA

8

6.
PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS PARA A AQUISIÇÃO
(MODELO A SER SEGUIDO PELAS LICITANTES PARA ELABORAÇÃO DE SUAS PROPOSTAS)
6.1.
Em cumprimento à Portaria nº 514, de 16 de novembro de 2018 da SEPLAG/DF, que trata
do balizamento de preços e a ampla pesquisa de mercado em conformidade com a Lei n° 8.666/1993,
o preço total máximo aceitável es mado para aquisição é de R$ 12.960,00 (doze mil novecentos e
sessenta reais), de acordo com a pesquisa ampla de preços de mercado e pra cados na Administração
Pública realizada para o certame, detalhada na planilha de custos que segue no processo licitatório,
Protocolo SEI-GDF nº (72325744).
6.2.

PLANILHA

ITEM
1

OBJETO

Caixa instrumental Cirúrgico de Pterígio

UNIDADE DE
FORNECIMENTO

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO

PREÇO TOTAL ESTIMADO

CAIXA

8

R$ 1.620,00

R$ 12.960,00

PREÇO TOTAL GERAL ESTIMADO

R$ 12.960,00

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 30 (trinta) 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, na Policlínica Médica do CBMDF – SPO - Área Especial – Conjunto 3 – Setor Policial Sul CEP 70610-209 -Telefone: 3901-2934 / 3901-3629. O horário de entrega será das 08:00 às 15:00 horas
de segunda a sexta-feira, telefones: (61) 3901-2934/3901-6045. O horário de entrega será das 13:30
às 18:30 horas de segunda a sexta-feira.
7.2.
O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entega, para efeito de posterior
veriﬁcação da conformidade dos produtos com as especiﬁcações constantes da proposta da empresa
e neste Projeto Básico.
7.3.
O objeto será recebido deﬁni vamente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis , após a
verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação.
7.4.
pagamento.

Após o recebimento deﬁni vo do objeto será atestada a Nota Fiscal para efeito de

7.5.
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 neste Projeto Básico.
7.6.
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.
7.7.
O recebimento provisório ou deﬁni vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança pela entrega do objeto, nem é co-proﬁssional pela perfeita execução do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
7.8.
Todos os objetos deverão ser entregues NOVOS, sem uso, devidamente embalados e
protegidos, acompanhados das respec vas notas ﬁscais, do termo de garan a, manuais de instrução
de uso e conservação, armazenamento e acondicionamento, todos em língua portuguesa.
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7.9.
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 de05 (cinco) dias úteis, a contar da no ﬁcação 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, para os seguintes eventos: polimentos, ajustes, aﬁação de cortes, mal
funcionamento, corrosão, defeitos do aço inox e quebras prematuras decorrentes da u lização
des nada ao instrumental cirúrgico. E de 10 (dez) anos para defeitos de fabricação como mau
funcionamento, corrosão, defeitos do aço inox e quebras prematuras o fornecedor deverá subs tuir o
item por um novo, 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, desde que estes não sejam
provenientes de operação ou manuseio inadequado.
8.1.1.
O prazo para a contratada realizar correções de eventuais vícios encontrados no(s)
objeto(s), ou realizar substituições 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 por objetos, não recondicionados, será de 30 (trinta) dias dias corridos, a contar da
notificação 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,
persistindo as obrigações decorrentes da garantia.
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 pertinentes 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.
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, tipo, procedência e prazo de garantia.
11.4.
objeto.

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

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
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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.

13.

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.

15.

ANEXOS

15.1.

Anexo I Análise Técnica de Falhas em Instrumental Cirúrgico (68505490)
Rafael Fernandes CONTI - Ten-Cel. QOBM/Comb.
Matr. 1400207
Chefe da SEPEC/DIMAT

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL FERNANDES CONTI, Ten-Cel. QOBM/Comb,
matr. 1400207, Chefe da Seção de Elaboração de Projetos Básicos e Pedidos de Compras, em
26/10/2021, às 17:25, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72723304 código CRC= F907CAF6.
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Projeto Básico - CBMDF/DIMAT/SEPEC PROJETO BÁSICO Nº 69/2021- DIMAT
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO
PROPOSTA COMERCIAL
Razão Social da Proponente: CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EPP
Endereço:RUA XV DE NOVEMBRO, 151, SALA D, CENTRO – CRAVINHOS SP
CEP: 14.140-000
E-mail:licitacao@centralcirurgica.com.br
Fone: (83) 99369-2633
CNPJ: N° 27.711.259/0001-05
Inscrição Estadual: 279.056.524.110
NOME: Aline Fernanda Rodrigues Buregio
Nº C.I. 4.255.629 ÓRGÃO EMISSOR: SSP UF: PE
Nº CPF: 922.411.744-91 NACIONALIDADE: BRASIL PROFISSÃO: ENFERMEIRA ESTADO CIVIL: CASADA
ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: RUA XV DE NOVEMBRO, 151, SALA D, CENTRO CRAVINHOS SP CEP:
14.140-000
TELEFONE: 83 99369-2633
E-MAIL: LICITACAO@CENTRALCIRURGICA.COM.BR
DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL AG:
1210-6
CC: 54047-1
BANCO BRADESCO AG
0442
CC 9520-6

Objeto:
Aquisição de Instrumental Cirúrgico para Cirurgia de Pterígio no Centro Cirúrgico da
Policlínica Médica do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, para realização de cirurgias
o/almológicas, conforme especificações, quan4ta4vos e condições estabelecidos neste Projeto
Básico.

CENTRAL CIRURGICA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 27.711.259/0001-05 ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO,
151, SALA D, CENTRO – CRAVINHOS SP, CEP: 14.140-000
Telefone: 83 99369-2633, e-mail: licitacao@centralcirurgica.com.br

Proposta da Empresa Central Cirúrgica (75773605)
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DESCRIÇÃO

MARCA

Caixa instrumental Cirúrgico de Pterígio- Caixa para pterígio, BSZ
contendo: 01 unid. - Estojo de inox 20 x 10 x 3 cm perfurado; 01
unid. - Manta de silicone; 01 unid. - Blefarostato aramado; 01
unid. - Porta agulha 7,0 delicado; 01 unid. - Cabo de bisturi n° 3;
01 unid. - Tesoura de conjuntiva Westcoot reta; 01 unid. - Pinça
de retirada de ponto reta; 01 unid. - Pinça de conjuntiva com
plataforma e dente; aço inox; AUTOCLAVÁVEL EM
TEMPERATURA DE 134°C / 5 MINUTOS..

BLEFAROSTATO BARRAQUE M

4CM

BSZ-6385

UNIDADE

QUANT.

cx

08

VALOR
UNITÁRIO
R$
1.015,00

VALOR
TOTAL
R$8.120,00

81179740004

CABO DE BISTURI N°3

BSZ-1157

81179740004

TES. DE CONJUTIVA WESTCOOT RETA

BSZ-7467

81179740002

PINÇA PARA RETIRADA DE PONTOS RETA

BSZ-6175

PINÇA CONJUNTIVA C/PLATAFORMA E
DENTE

BSZ-6355

P. A. 7,0 DELICADA

BSZ-7890

81179740004
81179740004
81179740001

Valor total: R$8.120,00 (oito mil cento e vinte reais)
DECLARAMOS que no valor ofertado estar inclusa todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução dos serviços, tais como, as despesas com
deslocamento, alimentação, hospedagem, contribuições, seguros, despesas com materiais e mão de obra, e qualquer outra incidência fiscal, trabalhista,
previdenciária e demais encargos necessários a perfeita prestação dos serviços objeto do pregão em epigrafe;
DECLARAÇÃO que conhecemos as condições de pagamento de acordo com o previsto no instrumento convocatório;
DECLARAÇÃO que aceita e atende todas as especificações do objeto e condições constantes neste edital.
DECLARAÇÃO que está de acordo com todas as normas e condições deste pregão.

A empresa é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e,
inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, efetuaremos a troca do produto nos
termos do Edital e da legislação vigente;

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as
penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas;
Declaramos conhecer e nos submetemos integralmente a todas as demais cláusulas e
condições do edital de licitação, integrante desta proposta.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PRAZO ENTREGA: 30 (trinta) dias

- Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços;
CENTRAL CIRURGICA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 27.711.259/0001-05 ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO,
151, SALA D, CENTRO – CRAVINHOS SP, CEP: 14.140-000
Telefone: 83 99369-2633, e-mail: licitacao@centralcirurgica.com.br

Proposta da Empresa Central Cirúrgica (75773605)
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- Declaramos, sob as penas da lei, que, para participar do Pregão, enquadramo-nos como
microempresa/empresa de pequeno porte.
- Declaramos que atendemos as demais exigências pertinentes a proposta de preços exigidas no
Termo de Referência e/ou especificações do objeto.
- Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente;
- Declaramos estar cientes e de total acordo em fornecer os produtos conforme o edital;
- Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação;
- Declaramos que a procedência é nacional.

'

ALINE
FERNANDA
RODRIGUES:92
241174491

Assinado de forma digital
por ALINE FERNANDA
RODRIGUES:92241174491
Dados: 2021.12.06
18:21:44 -03'00'

Cravinhos, 03 de dezembro de 2021

CENTRAL CIRURGICA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 27.711.259/0001-05 ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO,
151, SALA D, CENTRO – CRAVINHOS SP, CEP: 14.140-000
Telefone: 83 99369-2633, e-mail: licitacao@centralcirurgica.com.br

Proposta da Empresa Central Cirúrgica (75773605)
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Seção de Licitações
Subseção de Contratação Direta
Informação Técnica n.º 46/2021 - CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR

Brasília-DF, 08 de dezembro de 2021.

Processo: 00053-00131406/2021-13.
Referência: Dispensa de licitação nº 39/2021 - Aquisição de caixa pterígio.
Assunto: Execução de despesa.
Ao Senhor Ten-Cel. QOBM/Comb. Diretor de Contratações e Aquisições,

Trata o presente processo da aquisição de instrumental cirúrgico (caixa pterígio) para a
Policlínica Médica (POMED) do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal.
Os autos foram subme dos à apreciação da Assessoria Jurídica, que por meio do
Parecer SEI-GDF n.º 330/2021 - CBMDF/GABCG/ASJUR (74066024) e Cota de Aprovação
CBMDF/GABCG/ASJUR (74066113) não indicou óbices à contratação por dispensa de licitação,
conforme decisão constante na Informação Técnica n.º 34/2021 - CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR
(73857913) e Despacho CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR (73859674).
Visando a aquisição pretendida, foi realizada a Cotação eletrônica nº 33/2021, na qual
foi apresentada proposta válida (75773605), proposta esta subme da ao crivo do setor
demandante/técnico e aprovada nos termos do Memorando Nº 461/2021 - CBMDF/POMED/SUAMB
(75776041).
Iden ﬁcada a inexistência de pendências quanto à regularidade ﬁscal e trabalhista da
arrematante (75775176), o objeto foi adjudicado e homologado para a empresa abaixo especiﬁcada,
conforme justificativa contida no relatório de adjudicação e homologação (75776496).
Quanto às ressalvas con das no Parecer SEI-GDF n.º 330/2021 - CBMDF/GABCG/ASJUR
(74066024), serão adotadas as seguintes medidas:
- Para o item "h" do Parecer 726/2008-PROCAD, cito, "Jus ﬁca va da escolha do
executor por parte da Administração", será observada tal premissa pela Seção de Contratos e
Convênios - SECON, quando da nomeação do executor da nota de empenho;
- Quanto ao item "i" do mesmo Parecer, qual seja, "Obrigatoriedade de a Administração
ﬁscalizar a execução do objeto contratado", será efetuado quando da nomeação do executor da Nota
de Empenho.
Ante o exposto, informo que foram cumpridos os requisitos para efe var contratação
direta com base no inciso II, do art. 24 da Lei de Licitações e Contratos Administra vos nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e em conformidade com o previsto no Parecer nº 726/2008-PROCAD/PGDF, mo vo
pelo qual encaminho a Vossa Senhoria o presente processo, para ﬁns de execução da despesa visando
à contratação, conforme quadro de finalização abaixo:

EMPRESA: CENTRAL CIRÚRGICA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
CNPJ: 27.711.259/0001-05
ENDEREÇO: : RUA XV DE NOVEMBRO, 151, SALA D, CENTRO – CRAVINHOS SP, CEP: 14.140-000
TELEFONE: (83) 99369-263
EMAIL: licitacao@centralcirurgica.com.br
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

01

Caixa instrumental Cirúrgico de Pterígio- Caixa para pterígio, contendo: 01 unid. Estojo de inox 20 x 10 x 3 cm perfurado; 01 unid. - Manta de silicone; 01 unid. Blefarostato aramado; 01 unid. - Porta agulha 7,0 delicado; 01 unid. - Cabo de bisturi
n° 3; 01 unid. - Tesoura de conjun va Westcoot reta; 01 unid. - Pinça de re rada de
ponto reta; 01 unid. - Pinça de conjun va com plataforma e dente; aço inox;
AUTOCLAVÁVEL EM TEMPERATURA DE 134°C / 5 MINUTOS.

8

UNID.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Caixas

R$ 1.015,00
(um mil
quinze
reais)

R$ 8.120,00
(oito mil
cento e vinte
reais)

Respeitosamente,

Informação Técnica 46 (75777520)
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RAFAEL BARBOSA SODRÉ - Maj. QOBM/Comb.
Chefe da Seção de Licitações
Matr. 1400215
Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BARBOSA SODRÉ, Maj. QOBM/Comb, matr.
1400215, Chefe da Seção de Licitações, em 08/12/2021, às 17:10, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 75777520 código CRC= D08F9BB8.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SAM Bl oco D Módul o E - Pa l á ci o Impera dor Dom Pedro II - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF

00053-00131406/2021-13

Doc. SEI/GDF 75777520

Informação Técnica 46 (75777520)
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Seção de Licitações
Subseção de Contratação Direta
Declaração - CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR

Processo: 00053-00131406/2021-13
Referência: Dispensa de Licitação nº 39/2021 - Aquisição de Caixa Pterígio
Assunto: Declaração de Dispensa
O DIRETOR DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, com fulcro no que prescreve o inc. II do
art. 24 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, c/c os inc. I e II do art. 33 do Decreto nº. 7.163, de 29 de
abril de 2010, c/c o inc. X do art. 212 da Portaria n° 24, de 25 de novembro de 2020, publicada no
suplemento do BG n° 223, de 01 de dezembro de 2020, que aprova o Regimento Interno do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, e considerando o pronunciamento da Assessoria
Jurídica constante Parecer SEI-GDF n.º 330/2021 - CBMDF/GABCG/ASJUR (74066024) e Cota de
Aprovação CBMDF/GABCG/ASJUR (74066113), e tendo em vista o(s) argumento(s) constante(s) na
Informação Técnica n.º 34/2021 - CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR (73857913), R E S O L V E:

1.

DISPENSAR DE LICITAÇÃO, com base no Inciso II do Ar go 24 da Lei nº. 8.666/93, a despesa no
valor: R $ 8.120,00 (oito mil cento e vinte reais), em favor da empresa: CENTRAL CIRÚRGICA
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ: 27.711.259/0001-05, referente à
Aquisição de Instrumental Cirúrgico para Cirurgia de Pterígio no Centro Cirúrgico da Policlínica
Médica do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, para realização de cirurgias
oftalmológicas, mediante as razões expostas no Projeto Básico (72723304) e através da Cotação
Eletrônica nº 33/2021;

2.

D EC L A R A Rque contratação não caracteriza em parcelamento de despesa conforme
Memorando Nº 1571/2021 - CBMDF/DIMAT/SEPEC (71348492).

3.

DEIXA-SE de encaminhar à autoridade superior para ra ﬁcação, tendo por base o art. 26 da Lei
8.666/93;[1]

4.

DETERMIN ARa confecção de extrato da matéria para publicação no Diário Oﬁcial do Distrito
Federal;

5.

ENCAMINHAR à Diretoria de Saúde, para emissão de nota de empenho e posterior retorno à
DICOA para acompanhamento da execução.
Brasília, 08 de dezembro de 2021.

Diretor de Contratações e Aquisições

Declaração CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR 75781294
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[1]
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art.
24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente jus ﬁcadas, e o
retardamento previsto no ﬁnal do parágrafo único do art. 8 o desta Lei deverão ser comunicados,
dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ra ﬁcação e publicação na imprensa oﬁcial, no
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
Documento assinado eletronicamente por HELIO PEREIRA LIMA, Ten-Cel. QOBM/Comb, matr.
1400023, Diretor(a) de Contratações e Aquisições, em 08/12/2021, às 17:28, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 75781294 código CRC= 89C42A02.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SAM Bl oco D Módul o E - Pa l á ci o Impera dor Dom Pedro II - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF
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Declaração CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR 75781294

Doc. SEI/GDF 75781294
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Diário Oficial do Distrito Federal

PÁGINA 92

A instituição declara que está ciente da obrigação de comprovar, por meio de documentos, no
momento oportuno, todos os itens declarados, conforme os critérios de qualificação e
classificação constantes no Projeto Básico e caso não sejam comprovados, a instituição
vencedora será desclassificada, sendo convocada a instituição seguinte na classificação, e
assim, sucessivamente.
Brasília/DF __, de dezembro de 2021
ADÃO TEIXEIRA DE MACEDO - CEL QOPM
Chefe do Departamento de Logística e Finanças da PMDF - Em exercício

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2019,
TERMO PADRÃO Nº 14/2002. PROCESSO 00054.0056988/2018-18. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 19/2019, DA UASG Nº 926670 (27624861)
O Distrito Federal, por meio do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal,
representado por CORONEL QOPM ALEXANDRE HENRIQUE GARCIA VIANNA, na
qualidade de Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF, com
delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Finanças, e
Contábil do Distrito Federal, daqui em diante denominado CONTRATANTE e a Empresa
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, doravante
denominada Contratada, de CNPJ nº 87.389.086/0001-74, com sede na Rua Rui Barbosa,
nº 118, Vila Jardim América, CEP: 94.920-510, Cachoeirinha - RS, neste ato,
representada por ALWIN WILHELM ELBERN, CPF nº ***.687.300-**, na qualidade de
Diretor, resolvem aditar o Contrato nº 13, celebrado em 03 de dezembro de 2019,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 231, de 05 de dezembro de 2019
(Ratificação), objetivando a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12
(doze) meses, iniciando-se em 11 de dezembro de 2021 e encerrando-se em 10 de
dezembro de 2022, conforme calendário de vencimentos do Departamento, com base no
inciso II, art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. Objetiva também, a retificação do valor
final ofertado nos termos da proposta constante do DOC. SEI nº (72756875), passando de
R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos) para R$ 8,45 (oito reais e quarenta e cinco
centavos), por Dosímetro. ALEXANDRE HENRIQUE GARCIA VIANNA.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SUBCOMANDO GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO,
LOGÍSTICA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2021
Processo: 00053-00131406/2021-13. 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, c/c o inc. X do art. 212 da Portaria n° 24, de 25 de novembro de 2020, publicada no
suplemento do BG n° 223, de 1° de dezembro de 2020, que aprova o Regimento Interno
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, resolve: Dispensar de
Licitação, no valor de R$ 8.120,00 (oito mil cento e vinte reais), em favor da empresa:
CENTRAL CIRÚRGICA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA –
CNPJ: 27.711.259/0001-05, referente à aquisição de Instrumental Cirúrgico para Cirurgia
de Pterígio no Centro Cirúrgico da Policlínica Médica do Corpo de Bombeiro Militar do
Distrito Federal. Dotação: R$ 7.067.286,00 (sete milhões, sessenta e sete mil duzentos e
oitenta e seis reais), UO: 73901 - FCDF, PT28.845.0903.00NR.0053, Natureza da
Despesa 33903036, Fonte 0100.
HÉLIO PEREIRA LIMA
AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2021
Processo: 00053-00104567/2021-26. Tipo: Menor preço. Objeto: Aquisição de materiais
de consumo voltados às atividades de atendimento pré-hospitalar e atividades
desenvolvidas pela Policlínica Médica do CBMDF, conforme Edital e anexos. VALOR
MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 272.970,68; PROGRAMA DE TRABALHO:
28.845.0903.00NR.0053; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30-36; FONTE DO
RECURSO: 100 FCDF. O DICOA informa a ABERTURA da licitação para o dia
22/12/2021, às 13:30h. LOCAL: site: www.gov.br/compras/pt-br. RETIRADA DO
EDITAL pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br.
UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3614.
HÉLIO PEREIRA LIMA
Diretor

POLÍCIA CIVIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021
Processo: 00052-00021017/2019-86. OBJETO: Contratação de empresa especializada
para ampliação e atualização do parque de infraestrutura física de rede de dados e
comutação (switches) da PCDF, com o fornecimento de equipamentos, acessórios para os
switches (transceivers óticos, cabo stack, GbIC), garantia, suporte técnico por 60
(sessenta) meses e treinamento, conforme especificações e condições estabelecidas no
termo de referência constante dos Anexos deste Edital, que a ele se integram. TIPO:

Nº 230, SEXTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2021

Menor Preço. A Pregoeira responsável pelo certame comunica aos interessados que a
licitação está SUSPENSA “sine die”, em atenção à Decisão TCDF nº 4.701/2021 e
para revisão do Termo de Referência e Edital. Maiores informações na CPL/PCDF
fones: 3207-4071/4046.
Brasília/DF, 09 de dezembro de 2021
LORELEI DE A. P SANTOS FAUSTINO
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2021
Processo: 00052-00014307/2021-98. OBJETO: Aquisição de equipamentos para o novo
laboratório do Instituto de Pesquisa de DNA Forense (IPDNA) da Polícia do Distrito Federal
(PCDF), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante
do Anexo I do Edital. Menor Preço. Valor estimado da licitação: 961.747,27 (novecentos e
sessenta e um mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos). Natureza de
Despesa: 44.90.52, Fonte 100. Programa de Trabalho 28.845.0903.00NR.0053 –
Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 73.901 – Fundo
Constitucional do Distrito Federal. UASG 926015. Prazo de entrega: conforme Termo de
Referência. Data limite do recebimento das propostas: 27 de dezembro de 2021, às 14h. O
Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido nos sites www.comprasnet.gov.br e
www.pcdf.df.gov.br ou ainda na Comissão Permanente de Licitação, localizada no SPO,
Conjunto A, Lote 23, Edifício da Direção Geral, 3º Andar, Complexo da PCDF, Brasília-DF,
nos dias úteis, das 12h às 18h30min, através de mídia, a qual deverá ser fornecida pelo
interessado. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.
Brasília/DF, 09 de dezembro de 2021
KELLY CRISTINA CORDEIRO GUEDES
Pregoeira

ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL
EDITAL Nº 116, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 PARA PROVIMENTO DE VAGAS E
FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE DELEGADO DE
POLÍCIA DA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA DE CONHECIMENTOS
JURÍDICOS – RETIFICAÇÃO
CANDIDATOS SUB JUDICE
O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições
legais, torna pública a Retificação do Edital do resultado preliminar da prova discursiva
de conhecimentos jurídicos dos candidatos sub judice do concurso público para
provimento de vagas e formação do cadastro de reserva no cargo de Delegado de Polícia
da carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal, em conformidade com o Edital nº
01/2014 - PCDF-DELEGADO, de 31 de dezembro de 2014, e suas retificações,
conforme segue.
1. DA RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA
DE CONHECIMENTOS JURÍDICOS
1.1. Em cumprimento à respectiva determinação judicial segue a retificação do resultado
preliminar da prova discursiva de conhecimentos jurídicos, dos candidatos sub judice do
cargo de DELEGADO DE POLÍCIA - CÓDIGO 101, Edital nº 16, publicado no DODF
Nº 199, quinta-feira, 15 de outubro de 2015, página 65, na seguinte ordem: número de
inscrição, nome do candidato, nota definitiva na questão 1 (NQ1), nota definitiva na
questão 2 (NQ2), nota definitiva na questão 3 (NQ3), nota definitiva na peça práticoprofissional (NPP), nota definitiva na prova discursiva de conhecimentos jurídicos (NPD)
e situação definitiva na prova discursiva de conhecimentos jurídicos. Onde se lê:
157110297, SAMUEL JOSE DE ESCOBAR MASSENA FAYAD, 0.75, 5.00, 2.25,
9.20, 17.20, Eliminado; Leia-se: 157110297, SAMUEL JOSE DE ESCOBAR
MASSENA FAYAD (sub judice), 3.25, 5.00, 2.25, 9.20, 19.70, Aprovado. Onde se lê:
157112785, SIMONE LIMA FERREIRA (sub judice), 3.50, 5.00, 2.25, 5.90, 16.65,
Eliminado; Leia-se: SIMONE LIMA FERREIRA (sub judice), 5.00, 5.00, 2.25, 5.90,
18.15, Aprovada.
2. DO RECURSO ADMINISTRATIVO
2.1. Caso o(a) candidato(a) referido(a) no item 1.1 deste Edital queira interpor recurso
administrativo buscando questionar o resultado preliminar da prova discursiva de
conhecimentos jurídicos, disporá de até 10 (dez) dias úteis para fazê-lo, a contar da
publicação deste Edital.
2.2. O recurso administrativo poderá ser interposto por meio do seguinte e-mail:
fundacaouniversacac@gmail.com
2.3. Não será aceito recurso presencial, via postal, fax e(ou) fora do prazo.
2.4. Nas razões recursais o(a) candidato(a) deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recursos inconsistentes e fora das especificações estabelecidas no presente edital
e no edital normativo serão indeferidos.
2.5. Não será aceito recurso administrativo que busque o reexame de qualquer questão da
prova discursiva ou que pretenda a revisão dos gabaritos divulgados.
2.6. O recurso administrativo deverá cingir-se a erro ou omissão no resultado preliminar
da prova discursiva de conhecimentos jurídicos.
2.7. O candidato deverá observar atentamente o exposto no item 19 do Edital n.º 1 –
PCDF-DELEGADO e suas retificações.
2.8. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso, de gabarito, tampouco
recurso de recurso.
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