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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;
3. Considerando que para cada inclusão de novos militares surgem novos dependentes
causando uma redução ainda maior no estoque de cédulas;
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;
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 identidade;
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 atividade compatível 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
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programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível deﬁnir previamente
o quantitativo 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
(
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.

5.
JUSTIFICATIVA DO TRATAMENTO PREFERENCIAL
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DAS ENTIDADES PREFERENCIAIS

E

SIMPLIFICADO

NAS

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).
6.

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS, QUANTIDADES

ITEM

ESPECIFICAÇOES MÍNIMAS E ACEITÁVEIS

CATMAT

UNIDADE DE
FORNECIMENTO

QUANTIDADE

TIPO DE
BENEFÍCIO
ME/EPP

3.1 Papel com dimensões 210 x 297 mm (A4);
3.2 Papel filigranado 94G/M com marca d’água genérico;
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);
1

3.10 Conter as expressões: “Fé Pública em todo Território
Nacional e República Federativa do Brasil”;

18732

Unidade

6.000

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;
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).
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PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA

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 identidade

Unidade

6.000

R$ 2,85

R$ 17.100,00

R$ 17.100,00

PREÇO TOTAL GERAL ESTIMADO

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.
pagamento.

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

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 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 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,
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
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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
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.

ANA Brito do Amaral Cotrim - Cap. QOBM/Comb.
Matr. 1924745
Respondendo pela Chefia da SEPEC/DIMAT
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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 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= 57110228 código CRC= A964D97D.
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Rio de Janeiro, 18 de maio 2021

AO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL;
A/C: MAJOR VANDER;

VALID SOLUÇÕES S.A. doravante denominada de “VALID” empresa regularmente
inscrita no CNPJ sob o nº 33.113.309/0001-47, Inscrição Estadual 81.579.776, com sede
à Rua Peter Lund, 146 – São Cristóvão – Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.930-390, e-mail:
richard.cherri@valid.com; telefone: (11) 4367-7215, fornecedora de Serviços e
Documentos de segurança que por meio deste, tem o prazer de apresentar a seguir a
sua PROPOSTA COMERCIAL para fornecimento de Cédulas de Identidade Funcional.

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:
Cédula de Identidade Funcional;

Estrutura e Impressão
1.1.1. Formato:
- Formato de folha A4 com 04 cédulas;
- Formato de Entrega: 297mm x 210mm contendo 4 (quatro) imagens na folha, separadas por serrilhas
para posterior destaque
1.1.2. Papel: Papel moeda exclusivo e personalizado da Licitante, na gramatura 94G/M2, contendo
fibras visíveis e invisíveis a olho nu, reativa a interferência de luz ultravioleta.
1.1.3. Impressão:
- Impressão de 4x0 cores de offset, sendo uma de UV reativa a luz ultravioleta;
- Impressão de Moldura em Talho Doce Calcografia Cilíndrica contendo microletras positivas e negativas;
1.1.4. Numeração: Numeração seqüencial tipográfica de 06 (seis) dígitos no verso da Cédula

Proposta Renovada VALID (62152576)
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Objetivo:
ITEM

1.

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

VALOR UNIT. R$

VALOR TOTAL
R$

CÉDULA DE IDENTIDADE FUNCIONAL.

Folha

1.500

R$ 11,20

R$ 16.800,00

VALOR TOTAL

R$ 16.800,00

Condição de Pagamento: 30 Dias após recebimento da Fatura.
Forma de Pagamento: depósito em Cc.
Bradesco S/A
Agência: 0591-6
C/C: 97561-3
Validade da Proposta: 60 dias.

Declaramos que a validade desta proposta é de 20 (Vinte) dias a contar da data de
sua entrega.
Na proposta de preço estão todos os custos diretos ou indiretos
necessários ao cumprimento integral do objeto, bem como todos
os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam
ou venham incidir sobre o mesmo. Assim como a VALID obriga-se
mediante o envio da PROPOSTA DE PREÇO a cumprir os termos nela
contidos além dos serviços dos preços aqui assinalados,
obedecendo rigorosamente às condições incidentes.

Atenciosamente,

RICHARD NADAL CHERRI
Executivo de Vendas
CPF: 268522778-44
RG: 32.151.691-6
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06/05/2021

ComprasNet

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 13/2021
Objeto: Aquisição de espelhos de identidade, para utilização na Seção Identificação, da Diretoria de
Gestão de Pessoal
Data/horário abertura da Sessão Pública: 16/04/2021 - 08:00h
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 20/04/2021 - 15:00h
Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Não
Observações Gerais: Para especificação completa e condições de fornecimento acesse o Projeto Básico
por meio do link: https://www.cbm.df.gov.br/lai/licitacoes/dispensas-e-inexigibilidades/dispensas-delicitacao-cotacao-eletronica/cotacao-eletronica-no-13-2021/

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, bem como aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Item: 1
Descrição: BOBINA PAPEL SENHA
Descrição Complementar: 3.1 Papel com dimensões 210 x 297 mm (A4); 3.2 Papel filigranado 94G/M
com marca d'água genérico; 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; 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
Quantidade: 6000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor de referência: R$ 17.100,00
Valor do menor lance: R$ 8.399,00
Situação:Pendente de Adjudicação
Aplicabilidade da margem de preferência: Não
Quantidade de dias para entrega: 60
Endereço entrega do produto:Setor de Áreas Isoladas Sul (SAIS) quadra 4, lote 5 - Comple - Asa Sul
- BRASÍLIA - DF

Histórico
Item: 1
Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas
respectivas propostas:
Fornecedor
CNPJ/CPF
Valor (R$) Data/Horário
Marca
CARLOS MIGUEL BARBOSA MOURA 27.469.773/0001- 60.000,00
16/04/2021 grafica moura
01518760104
78
09:54:49
DNA COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI
34.347.593/0001- 96.000,00
16/04/2021
compativel
89
10:39:54
KAROLINE OLIVEIRA TAVARES LOPES 38.413.182/0001- 6.000.000,00 17/04/2021
similar
03898793125
03
09:11:43
MARCIA REGINA MOREIRA DA SILVA 13.359.223/0001- 29.400,00
19/04/2021
compatível
MILITAO 01456382608
91
09:52:14
DOUGLAS
ANTONIO
CUNHA 27.374.910/0001- 60.000,00
19/04/2021
Dac/similar
00159556139
90
18:46:53
JTH COMERCIO LTDA
30.680.100/0001- 600.000,00 19/04/2021
similar
77
18:52:15
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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06/05/2021

ComprasNet

LIGA ATACADISTA DE MATERIAIS PARA 37.682.354/0001- 17.400,00
ESCRITORIO LTDA
73
MH LIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA
37.247.119/0001- 600.000,00
73
Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA
36.310.930/0001- 17.100,00
99
LUIZ CLAUDIO MACEDO DE MATOS 41.175.664/0001- 6.000.000,00
03031852109
79
THOMAS GREG & SONS GRAFICA E 03.514.896/0001- 17.100,00
SERVICOS, INDUSTRIA E COME
15
Propostas/Lances (5 melhores)
Valor da melhor proposta/lance
CNPJ/CPF
de cada fornecedor R$
8.399,00
27.469.773/0001-78
8.400,00
03.514.896/0001-15
10.000,00
38.413.182/0001-03
17.100,00
36.310.930/0001-99
17.400,00
37.682.354/0001-73
Eventos do Item
Evento
Motivo
Não houve eventos para este item.
Eventos da Cotação
Evento

19/04/2021
compativel
22:12:16
20/04/2021
similar
09:55:05
20/04/2021
SegBras
10:44:53
20/04/2021
Impressos
11:23:27
20/04/2021 Propria/proprio
14:38:25
Data/Horário
20/04/2021
20/04/2021
17/04/2021
20/04/2021
19/04/2021

Motivo
Cancelar Cotação: A empresa que
ofertou menor lance não apresentou
Cancelada por MARCIO MILHOMEM DE regularidade fiscal e trabalhista. As
VASCONCELOS.
demais convocadas, até o limite balizado
pela
Administração,
solicitaram
desclassificação.

15:15:13
15:15:07
09:12:27
10:44:53
22:12:16

Data/Horário

Data/Horário
06/05/2021
17:47:00

Despacho de Adjudicação
Esta Cotação Eletrônica foi cancelada integralmente.

Despacho de Homologação
Esta Cotação Eletrônica foi cancelada integralmente.

A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 20/04/2021, às 15h16,
aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do
órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Seção de Licitações
Subseção de Contratação Direta
Informação - CBMDF/DICOA/SELIC/SSDIR

Processo:00053-00129356/2020-15
Referência: Aquisição de Cédulas de identidade para a SEIDE - Dispensa de Licitação Nº 21/2021
Assunto: Execução da Despesa

Ao Senhor Ten-Cel. QOBM/Comb. Diretor de Contratações e Aquisições,
Trata o presente processo da aquisição de espelhos de iden dade para u lização na
Seção Identificação, da Diretoria de Gestão de Pessoal (DIGEP).
Os autos foram subme dos à apreciação da Assessoria Jurídica, que por meio
do Parecer SEI-GDF n.º 62/2021 - CBMDF/GABCG/ASJUR (58493478) e Cota de Aprovação
CBMDF/GABCG/ASJUR (58493545) não indicou óbices à contratação por meio de Dispensa de
Licitação, conforme decisão constante na Informação CBMDF/DICOA/SELIC/SSDIR (57907047)
e Despacho CBMDF/DICOA/SELIC/SSDIR (57908439).
Visando à aquisição pretendida, foi realizada a Cotação Eletrônica nº 13/2021, na qual
todas as empresas que ofertaram lances dentro do valor balizado pela administração solicitaram suas
desclassiﬁcações ou não responderam o e-mail que solicitava a formalização de proposta, conforme
correspondências eletrônicas anexadas ao processo.
Assim sendo, a supramencionada cotação eletrônica foi cancelada, conforme relatório
de cancelamento anexado ao presente (61396846).
Frustado tal intento, foi solicitada à empresa TRESS IMPRESSOS DE SEGURANÇA LTDA
[via contato telefônico (11) 97602 4406, na pessoa do senhor Richard Nadal Cherri], CNPJ:
08.692.190/0002-48, a renovação de sua proposta comercial, que já constava dos autos, no valor
de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) datada de 22 de dezembro de 2020 e validade de
60 (sessenta) dias (53173972).
Em resposta ao citado contato, conforme correspondência eletrônica (62152263), foi
apresentada proposta comercial da empresa VALID SOLUÇÕES S/A - CNPJ: 33.113.309/0001-47
(62152576), empresa esta que pertence ao mesmo grupo da empresa TRESS IMPRESSOS DE
SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 08.692.190/0002-48, de acordo com trecho do relatório da Administração
(exercício 2019) a seguir apresentado:

Informação CBMDF/DICOA/SELIC/SSDIR 62154751
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Assim sendo, resta demonstrado que a proposta está vantajosa para administração,
uma vez que o valor ofertado está abaixo do valor balizado pela administração, de R$ 17.100,00
(dezessete mil e cem reais), conforme Informação - CBMDF/DIMAT/SEPEC (57119642).
Ressalto que quanto ao item "I" 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.
No que tange ao item "j" do mesmo Parecer, qual seja, "Previsão de que são aplicáveis
ao contrato as cláusulas exorbitantes dos contratos administra vos", será requerido à Diretoria de
Orçamento e Finanças - DIOFI, quando do encaminhamento do processo solicitando a emissão de Nota
de Empenho, que faça constar no corpo desta a informação acima referenciada, uma vez que esta será
o instrumento que irá reger a contratação;
Do 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: VALID SOLUCOES S A
CNPJ: 33.113.309/0001-47
ENDEREÇO: Rua Peter Lund, 146 – São Cristóvão – Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.930-390
TELEFONE: (11) 4367-7215
EMAIL: richard.cherri@valid.com
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

UNID.

VALOR
UNITÁRIO

3.1 Papel com dimensões 210 x 297 mm (A4);
3.2
Papel filigranado 94G/M com marca d’água genérico;
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 pográﬁca, sequencial, no centro do
local da fotograﬁa para controle do órgão expedidor e
Informação CBMDF/DICOA/SELIC/SSDIR 62154751

1.500 (4
(quatro)
SEI 00053-00129356/2020-15 / pg. 11

VALOR
TOTAL

no seu verso; (numeração inicial 68001)
3.9 Em marca d’água o Brasão de Armas da República
Federa va do Brasil (fundo invisível) fluorescente
reativa a luz U.V. (ultravioleta);
01

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;

imagens
na folha,
separadas
por
serrilhas)
Obs:
conforme
Projeto
Básico,
são 6.000
unidades

Unid.

R$ 11,20
(onze
reais e
vinte
centavos)

R$
16.800,00
(dezesseis
mil e
oitocentos
reais)

3.14 Nome do iden ﬁcado, 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 da loscópica, n.º de
matrícula, po sanguíneo, fator Rh, altura, cú s, olhos
e cabelos e assinatura do chefe da SEIDE/DIGEP;
3.17 Iden ﬁcação do órgão expedidor (Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal).
R$
16.800,00
(dezesseis
mil e
oitocentos
reais)

VALOR TOTAL

Respeitosamente,

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 18/05/2021, às 17:45, 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= 62154751 código CRC= D3736388.

"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
39013616

Informação CBMDF/DICOA/SELIC/SSDIR 62154751
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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/SSDIR

Processo: 00053-00129356/2020-15
Referência: Aquisição de Cédulas de identidade para a SEIDE - Dispensa de Licitação Nº 21/2021
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 no Parecer SEI-GDF n.º 62/2021 - CBMDF/GABCG/ASJUR (58493478), e tendo em
vista o(s) argumento(s) constante(s) na Informação CBMDF/DICOA/SELIC/SSDIR (62154751), 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$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), em favor da empresa: VALID SOLUÇÕES
S/A - CNPJ: 33.113.309/0001-47, referente à aquisição de espelhos de iden dade para u lização
na Seção Iden ﬁcação, da Diretoria de Gestão de Pessoal (DIGEP), mediante as razões expostas
no Projeto Básico (57110228);

2.

DECLARAR que contratação não caracteriza em parcelamento de despesa conforme Declaração
- CBMDF/DIMAT/SEPEC (57651768).

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 Orçamento e Finanças, para emissão de nota de empenho e
posterior retorno à DICOA para acompanhamento da execução.
Brasília, 18 de maio de 2021.

Diretor de Contratações e Aquisições

Declaração CBMDF/DICOA/SELIC/SSDIR 62168683
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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 do CBMDF, em 19/05/2021, às 09:17,
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= 62168683 código CRC= 2C661F65.

"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
39013616
00053-00129356/2020-15
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PÁGINA 95

Diário Oficial do Distrito Federal

Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento nº 01/2018, com dotação
orçamentária de R$ 66.933.191,13 (sessenta e seis milhões, novecentos e trinta e três mil
cento e noventa e um reais e treze centavos), UO: 73901 – FCDF, PT:
28.845.0903.00FM.0053, Natureza da Despesa: 33.90.39-50, Fonte 0151. PAULO
CÉSAR DA SILVA JUNIOR.
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 40/2021
Processo: 00053-00017386/2021-61. O Chefe do Departamento de Administração
Logística e Financeira, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Em
exercício, com fulcro no que prescreve o caput do Art. 26, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, c/c o inciso III do Art. 31, do Decreto nº 7.163, de 29 de abril de
2010, c/c o inc. III do art. 46 da Portaria n° 24, de 25 de novembro de 2020,
publicada no suplemento do BG n° 223, de 1º de dezembro de 2020, que aprova o
Regimento Interno do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, resolve:
RATIFICAR a Inexigibilidade de Licitação nº 40/2021, em favor da Clínica: RAC
RADIOLOGIA ÁGUAS CLARAS LTDA, CNPJ: 18.833.888/0001-09, no valor
inicial de R$ 1,00 (um real) referente ao credenciamento de empresa na área da
saúde, habilitada no subitem 4.19 (Empresas especializadas em radiologia, que
realizem procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos por imagem, invasivos ou
não), do item 4 do Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento nº 01/2018,
com dotação orçamentária de R$ 66.693.803,69 (sessenta e seis milhões, seiscentos e
noventa e três mil oitocentos e três reais e sessenta e nove centavos), UO: 73901 –
FCDF, PT: 28.845.0903.00FM.0053, Natureza da Despesa: 33.90.39-50, Fonte 0151.
PAULO CÉSAR DA SILVA JUNIOR.
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 41/2021
Processo: 00053-00027710/2021-59. O Chefe do Departamento de Administração
Logística e Financeira, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Em
exercício, com fulcro no que prescreve o caput do Art. 26, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, c/c o inciso III, do Art. 31, do Decreto nº 7.163, de 29 de abril
de 2010, c/c o inc. III, do art. 46 da Portaria n° 24, de 25 de novembro de 2020,
publicada no suplemento do BG n° 223, de 1º de dezembro de 2020, que aprova o
Regimento Interno do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, resolve:
RATIFICAR a Inexigibilidade de Licitação nº 41/2021, em favor da Clínica:
CLINICA DO SONO E HOSPITAL OTORRINO ODONTO-MEDICO OTOFACE
DE BRASILIA DF LTDA – CNPJ: 08.888.214/0001-58, no valor inicial de R$
1,00 (um real) referente ao credenciamento de empresa na área da saúde,
habilitada no subitem 4.37 (empresas especializadas em procedimentos
diagnósticos ou terapêuticos na área de otorrinolaringologia), do item 4 do Projeto
Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento nº 01/2018, com dotação
orçamentária de R$ 66.933.191,13 (sessenta e seis milhões, novecentos e trinta e
três mil cento e noventa e um reais e treze centavos), UO: 73901 – FCDF, PT:
28.845.0903.00FM.0053, Natureza da Despesa: 33.90.39-50, Fonte 0151. PAULO
CÉSAR DA SILVA JUNIOR.
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 42/2021
Processo: 00053-00095468/2020-65. O Chefe do Departamento de Administração
Logística e Financeira, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Em
exercício, com fulcro no que prescreve o caput do Art. 26, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, c/c o inciso III do Art. 31, do Decreto nº 7.163, de 29 de abril de
2010, c/c o inc. III do art. 46 da Portaria n° 24, de 25 de novembro de 2020,
publicada no suplemento do BG n° 223, de 1º de dezembro de 2020, que aprova o
Regimento Interno do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, resolve:
RATIFICAR a Inexigibilidade de Licitação nº 42/2021, em favor da Clínica: HODF HOSPITAL DE OLHOS DO DISTRITO FEDERAL S.A – CNPJ: 34.639.032/000153, no valor inicial de R$ 1,00 (um real) referente ao credenciamento de empresa na
área da saúde, habilitada no subitem 4.36 (empresas especializadas em oftalmologia),
do item 4 do Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento nº 01/2018, com
dotação orçamentária de R$ 66.933.191,13 (sessenta e seis milhões, novecentos e
trinta e três mil cento e noventa e um reais e treze centavos), UO: 73901 – FCDF,
PT: 28.845.0903.00FM.0053, Natureza da Despesa: 33.90.39-50, Fonte 0151.
PAULO CÉSAR DA SILVA JUNIOR.

Nº 94, QUINTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2021

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIRETORIA DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS
Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXERCÍCIO ANTERIOR. Fazendo uso
das atribuições que me confere o Art. 30 do Decreto Federal nº 7.163, de 29 de abril de
2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei nº 8.255, de 20 de novembro de 1991;
as disposições da Lei Complementar nº 101/2000, combinadas com os artigos 37 e 63, da
Lei nº 4.320/64, o art. 22, do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, bem com o
Decreto/GDF nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010; RECONHECER A DÍVIDA no
valor de R$ 171,45 (cento e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), em favor da
empresa CARDIOLAGO - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO LAGO LTDA,CNPJ nº
15.812.791/0001-21, referente a prestação de serviços de saúde no exercício de 2020,
conforme documentação constante dos autos do processo 00053-00060238/2021-66,
programa de trabalho 28.845.0903.00FM.0053, natureza da despesa 3.3.90-92 e recursos
da fonte 151 - FCDF, do CBMDF. Em 11 de maio de 2021. EDIMAR HERMÓGENES
DE MOURA, Diretor de Saúde e Ordenador de Despesas.
Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXERCÍCIO ANTERIOR. Fazendo uso
das atribuições que me confere o Art. 30 do Decreto Federal nº 7.163, de 29 de abril
de 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei nº 8.255, de 20 de novembro de
1991; as disposições da Lei Complementar nº 101/2000, combinadas com os artigos
37 e 63, da Lei nº 4.320/64, o art. 22, do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de
1986, bem com o Decreto/GDF nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010;
RECONHECER A DÍVIDA no valor de R$ 1.278,87 (um mil, duzentos e setenta e
oito reais e oitenta e sete centavos), em favor da empresa INSTITUTO HOSPITALAR
DE FISIOTERAPIA - IHF LTDA, inscrita no CNPJ n° 28.899.353/0001-94, referente
a prestação de serviços de saúde no exercício de 2020, conforme documentação
constante dos autos do processo 00053-00046175/2021-35, programa de trabalho
28.845.0903.00FM.0053, natureza da despesa 3.3.90-92 e recursos da fonte 151 FCDF, do CBMDF. Em 18 de maio de 2021. EDIMAR HERMÓGENES DE
MOURA, Diretor de Saúde e Ordenador de Despesas.
Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXERCÍCIO ANTERIOR. Fazendo uso
das atribuições que me confere o Art. 30 do Decreto Federal nº 7.163, de 29 de abril de
2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei nº 8.255, de 20 de novembro de 1991;
as disposições da Lei Complementar nº 101/2000, combinadas com os artigos 37 e 63, da
Lei nº 4.320/64, o art. 22, do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, bem com o
Decreto/GDF nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010; RECONHECER A DÍVIDA no
valor de R$ 921,58 (novecentos e vinte um reais e cinquenta e oito centavos), em favor da
empresa RADIOGRAPH CLÍNICA DE IMAGEM LTDA,CNPJ nº 00.243.530/0001-60,
referente a prestação de serviços de saúde no exercício de 2020, conforme documentação
constante dos autos do processo 00053-00047536/2021-61, programa de trabalho
28.845.0903.00FM.0053, natureza da despesa 3.3.90-92 e recursos da fonte 151 - FCDF,
do CBMDF. Em 18 de maio de 2021. EDIMAR HERMÓGENES DE MOURA, Diretor
de Saúde e Ordenador de Despesas.
Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXERCÍCIO ANTERIOR. Fazendo uso
das atribuições que me confere o Art. 30 do Decreto Federal nº 7.163, de 29 de abril de
2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei nº 8.255, de 20 de novembro de
1991; as disposições da Lei Complementar nº 101/2000, combinadas com os artigos 37
e 63, da Lei nº 4.320/64, o art. 22, do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986,
bem com o Decreto/GDF nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010; RECONHECER A
DÍVIDA no valor de R$ 2.681,20 (dois mil seiscentos e oitenta e um reais e vinte
centavos), em favor da empresa DIAGNOSE LABORATÓRIO DE ANATOMIA
PATOLÓGICA E CITOLOGIA LTDA, CNPJ nº 02.717.445/0001-12, referente a
prestação de serviços de saúde no exercício de 2020, conforme documentação constante
dos autos do processo 00053-00059691/2021-20, programa de trabalho
28.845.0903.00FM.0053, natureza da despesa 3.3.90-92 e recursos da fonte 151 FCDF, do CBMDF. Em 18 de maio de 2021. EDIMAR HERMÓGENES DE MOURA,
Diretor de Saúde e Ordenador de Despesas.

POLÍCIA CIVIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2021
Processo: 00053-00129356/2020-15. O Diretor de Contratações e Aquisições, do
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com fulcro no inciso II, do art. 24,
da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 33 do Decreto nº 7.163, de 29 de abril de 2010, c/c o
inc. X do art. 212 da Portaria nº 24, de 25 de novembro de 2020, publicada no
suplemento do BG nº 223, de 1º de dezembro de 2020, que aprova o Regimento
Interno do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, resolve: Dispensar de
Licitação, no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), em favor da
empresa: VALID SOLUÇÕES S/A - CNPJ: 33.113.309/0001-47, referente à
aquisição de espelhos de identidade para utilização na Seção Identificação, da
Diretoria de Gestão de Pessoal (DIGEP). Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal. Dotação: 60.623.458,00 (sessenta milhões, seiscentos e vinte e três mil
quatrocentos
e
cinquenta
e
oito
reais),
UO:
73901
FCDF,
PT28.845.0903.00NR.0053, Natureza da Despesa 33.90.30, Fonte 0100.
HÉLIO PEREIRA LIMA
Diretor

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021
Processo: 00052-00007840/2020-12. OBJETO: Contratação de empresa para executar
serviço de lanternagem, pintura, mecânica, eletricidade, e outros serviços diversos para
conserto de veículos oficiais pertencentes à carga patrimonial de unidades da PCDF,
conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do
Anexo I do Edital. TIPO: Menor Preço. A Pregoeira da Polícia Civil do Distrito Federal,
comunica que no Pregão Eletrônico nº 06/2021 sagraram-se vencedoras do certame a
empresa AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI, CNPJ: 21.248.483/0001-18,
para os Grupos 1, 3, 4, 6, 8, 9 e 10, no valor total de R$ 82.540,00 (oitenta e dois mil,
quinhentos e quarenta reais), e a empresa M. R. S DA ROCHA EIRELI, CNPJ:
10.415.328/0001-22, para os Grupos 2, 7, 11, 12, 13 e 14, no valor total de R$ 40.800,00
(quarenta mil e oitocentos reais). A ata do pregão e o termo de adjudicação podem ser
visualizados no www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações na
CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.
Brasília/DF, 19 de maio de 2021
CRISTINA JANE LETIERI
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