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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI

 
Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção

 

Projeto Básico - RA-SOBRII/COLOM  

 PROJETO BÁSICO 03 - COLOM

 

1. DO OBJETO

1. Aquisição de Materiais de consumo para Execução de Serviços de Manutenção e Reforma de Obras, para atender as necessidades da
Administração Regional de Sobradinho II – RA XXVI.

2. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

ITEM DA ESPECIAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE MEDIDA QUANTIDADE

01  BLOCO SEXTAVADO 25X25X8 M² 650

.  JUSTIFICATIVA

3.1. A presente aquisição do material visa atender a demandas desta RA-XXVI, que vai de encontro às constantes necessidades de manutenção de
logradouros públicos, para seja que man�do em perfeito estado de conservação do patrimônio público.

3.2. Essa Administração Regional não dispõe do material em estoque, por essa razão necessária aquisição do material, dentro dos preceitos
legais.

4. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1. Especificação

4.1.1. Os materiais solicitados e suas quan�dades estão contemplando no item 2 – Descrição dos Materiais.

4.1.2. Não serão aceitos materiais que não atendam na íntegra as caracterís�cas técnicas, as quan�dades e as normas a�nentes aos produtos.

4.2. Condições Gerais de fornecimento

4.2.1. A relação de aquisição dos materiais deverão atender aos disposi�vos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e

4.2.2. Todos os materiais deverão ter garan�a mínima de 30 (trinta) dias ou, com garan�a de fábrica, a periodicidade determinada pelo fabricante
e atender integralmente às caracterís�cas e às necessidades da Administração Regional de Sobradinho II, responsabilizando-se o fornecedor por
todo material ofertado;

4.2.3. Os materiais deverá vir acondicionado em embalagens conforme padrão do fabricante, para aquele que se aplique ao caso, devendo
garan�r a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar à iden�ficação do mesmo, além de eventuais informações exigidas pela
legislação em vigor;

4.2.4. O fornecedor deverá subs�tuir o material durante o prazo de garan�a se o mesmo vier a apresentar defeito de fabricação;

5.   DO FUNDAMENTO LEGAL

         O presente Projeto Básico é regido pelo seguinte disposi�vo legal:

5.1. Lei nº 14.133/2021 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

6.  DO REGIME DE EXECUÇÃO

6.1. A forma de aquisição dos materiais será em regime de execução indireta, por menor preço global por item, amparado no inciso II, art. 10º da
Lei 8.883/94.

7.   DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO A SER CONTRATADO

7.1. Aquisição dos materiais enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, conforme previsto na legislação, por possuírem padrões de
desempenho e caracterís�cas gerais e específicas usualmente encontradas no mercado.

8.    PRAZO DE ENTREGA

8.1. O prazo para a entrega dos materiais ocorrerá de acordo com as demandas solicitada pela COLOM/RAXXVI, tendo o fornecedor o prazo de
até de 05 (cinco) dias corridos, a contar da solicitação.

9.    DO LOCAL DE ENTREGA

9.1. Os materiais deverão serem entregues na Administração Regional de Sobradinho II – RA XXVI, situada na AR 13, Área Especial nº 01 – Setor
Administra�vo de Sobradinho II – Brasília-DF, e serão recebidos pelo Chefe do Núcleo de Manutenção e Conservação da COLOM/RAXXVI que dará
o aceite defini�vamente, após verificação da especificação e da quan�dade.

10.  PRAZO DE GARANTIA e PRAZO DE ENTREGA

10.1. O prazo de garan�a é de 90(noventa)  dias, contados da data do aceite defini�vo;

10.2. O prazo para a entrega do material é de30 (trinta) dias, sendo entregue de uma só vez.

11.   DOS RECURSOS

11.1. As despesas para aquisições dos materiais ocorrerão no Programa de Trabalho:

PT: 15.451.6209.1110.0352, Natureza 339030 – proveniente de Emenda Parlamentar – EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE
OBRAS DE URBANIZAÇAO E INFRAESTRUTURA NA RA DE SOBRADINHO II – Sobradinho II;
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12.  DO VALOR ESTIMADO

12.1. Es�ma-se para aquisição do material, previsto no item 02 deste Projeto Básico o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

12.2.  O empenho deverá ser emi�do na condição global.

13.  DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

13.1. As propostas de preços deverão serem redigidas em língua portuguesa, da�lografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl�ma folha ser assinada e deverá constar:

13.1.1. A razão social da licitante, endereço completo, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, do Ministério da
fazenda;

13.1.1.2. Valor unitário, total da proposta, expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso apresentada conforme este
Projeto Básico;

13.1.1.3. Informação do prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 15 (quinze) dias.

13.1.1.4. Indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente, para efeito de pagamento. Na falta de tal informação, a administração
poderá solicitá-la em outro momento.

14. DO RECURSO  ORÇAMENTO

14.1.  A despesa rela�va ao objeto correrá como: do Execução de Obras de Urbanização - Execução de Obras de Urbanização e Infraestrutura na
RA de Sobradinho II.                                                                                                                                                                                                            

15.   OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. Entregar dos materiais adquiridos no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

15.2. Comunicar a Administração Regional - XXVI, por escrito, no prazo máximo de 24h que anteceder ao vencimento do prazo de entrega do item
adjudicado, informando os mo�vos que impossibilitam o cumprimento do previsto;

15.3. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a
Administração Regional – RA-XXVI;

15.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração Regional – RA-XXVI ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
até a entrega dos produtos no Almoxarifado.

16. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

16.1. Acompanhamento a execução do processo de aquisição dos objetos adquiridos, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil;

16.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com a obrigação assumida pelo contratado;

16.3. Efetuar o pagamento nos prazos e condições pactuados.

17. DA FATURA E PAGAMENTO

17.1.  As faturas deverão ser entregues, em tempo hábil, na Administração Regional de Sobradinho II RA-XXVI, AR 13, Área Especial nº 01 Setor
Administra�vo, Sobradinho II, CEP: 73.062-300;

17.2. Mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (PROTOCOLO ICMS 42/2009), quanto da obrigatoriedade da u�lização da Nota fiscal
Eletrônica (NF-e);

17.3. Para efeito de pagamento a Empresa Contratada deverá apresentar os documentos originais ou devidamente auten�cados, abaixo
relacionados:

17.3.1. Comprovante de regularidade com a Previdência Social (CND) emi�da pelo Ins�tuto Nacional de Seguridade – INSS, em validade,
conforme parágrafo 3º do art. 195 da Cons�tuição Federal;

17.3.2. Comprovante de Regularidade do FGTS, emi�do pela Caixa Econômica Federal – CEF, em validade conforme alínea “a” do art. 27 da Lei nº
8.036/1990;

17.3.3. Comprovante de quitação de Tributos e contribuições com a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, em validade – Art. 173 da LODF;

17.3.4. Comprovante de regularidade com a Jus�ça do Trabalho (CNDT) emi�da pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, em validade, conforme
3º do art. 642 da Lei 12.440/2011, e na resolução Administra�va nº 1470/2011 do TST;

17.3.5.  Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos rela�vos aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União.

17.4. O pagamento será creditado a favor da empresa Fornecedora, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a aceitação e atesto do responsável
a�nente aos materiais da Nota Fiscal, conforme as condições e preços acordados.

18.  DAS CONDIÇÕES

18.1. Administração Regional de Sobradinho II – RA-XXVI receberá as propostas de preços/orçamentos apresentadas e considerará para efeito de
contratação, desde que atendida todas as exigências estabelecidas neste Projeto Básico.

18.2. Apresentação de proposta de preço/orçamento de acordo com as exigências neste Projeto Básico não gera direito a contratação da empresa
que a oferecer.

18.3. Poderão ser solicitadas informações complementares ao objeto oferecido quando esta Administração Regional entender necessário.

18.4. Acatando a proposta que oferecer maiores vantagens para a Administração, a mesma poderá ser contratada, observada as regras e
cláusulas aqui dispostas.

19.  DAS SANÇÕES

19.1.    Pela inexecução parcial ou total do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, garan�da a defesa prévia, aplicar as seguintes
sanções:

19.2. Advertência, no�ficada por meio de o�cio, mediante contra-recibo do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo o prazo de 5
(cinco) dias úteis para que apresente jus�fica�vas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração.
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19.3. Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, incidente
sobre o valor do fornecimento não realizado, até a data do efe�vo adimplemento, observado o limite de 30 (trinta) dias.

19.4. A multa moratória será aplicada a par�r do 2º (segundo) dia ú�l da inadimplência, contado da data definida para o regular cumprimento da
obrigação.

19.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados
ao CONTRATANTE pela não execução parcial ou total do contrato.

19.6. Decorridos 30 (trinta) dias sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação da obrigação assumida, estará caracterizada a inexecução
contratual, ensejando a sua rescisão.

19.7. A aplicação de multa por inexecução pode se aplicada acumula�vamente independente de multa moratória, eventualmente aplicada, ou em
fase de aplicação.

20.  DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Para pagamento de valores acima de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) será obrigatório que as empresas tenham contas bancárias no banco
Regional de Brasília –BRB –Banco 070.

 

.

ADISSON GABRIEL VIEIRA LOPES

        Coordenador de Licenciamento, Obras e Manutenção

 

 

Aprovado (inciso I § 2º art. 7º da Lei nº 8.666/93).

 

 

OSMAR DA SILVA FELICIO

   Administrador Regional

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE PROPOSTA

 

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

 

Item DAS ESPECIFICAÇÔES Unidade Media Quant Valor Unit. Valor Total

1.   BLOCO SEXTAVADO 25X25X8 M² 650 R$

VALOR TOTAL GLOBAL

 

Documento assinado eletronicamente por ADISSON GABRIEL VIEIRA LOPES - Matr.1689768-4,
Coordenador(a) de Licenciamento, Obras e Manutenção, em 05/11/2021, às 11:19, 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.

Documento assinado eletronicamente por OSMAR DA SILVA FELICIO - Matr.1698395-5,
Administrador(a) Regional de Sobradinho II, em 05/11/2021, às 17:15, conforme art. 6º do
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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= 73438630 código CRC= 801740F9.
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