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PROJETO BÁSICO

 

01.  IDENTIFICAÇÃO

 

1. Diretoria Administrativa e Financeira - DIRAF
2. Gerência de Apoio Administrativo - GEAAD
3. Núcleo de Serviços Gerais – NUSEG
4. Contratação de serviços de manutenção e recarga de extintores
5. Suzana Cardoso dos Passos – Mat. 2120-2
6. (61) 3342-2233
7. E-mail: suzana.cardoso@codeplan.df.gov.br
8. SAM Projeção - H Edifício CODEPLAN
9. CEP – 70620-080

 

02.  DO OBJETO

2.1.   Contratação de empresa especializada em manutenção, recarga e substituição de mangueiras e
difusores/punhos, em vinte e seis extintores de incêndio existentes nesta Companhia.

2.1.1. Constar, em todos os extintores, a etiqueta do INMETRO. Após a recarga, inspeção, e teste nas
mangueiras e hidrostático, conforme as normas regulamentares de segurança em edificações do Corpo de
Bombeiro Militar do DF, Defesa Civil, e homologação certificada das normas ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas.

03. DA JUSTIFICATIVA

3.1.     Dar cumprimento às normas de segurança, conforme Portaria nº 048 de 07/12/2000 CBMDF, e relatórios
periódicos apresentados pela equipe de brigada de incêndio lotada nesta Companhia,. conforme o constante no
Anexo Único deste Projeto Básico.

04. DA EXECUÇÃO

4.1.   Os trabalhos técnicos serão executados nas instalações da empresa contratada.

4.1.1. Quando da retirada, esvaziamento e reinstalação dos extintores, será necessário o acompanhamento
técnico e supervisão da Brigada Civil, lotada no edifício da CODEPLAN.

4.2. Os quantitativos de extintores, tipo carga, capacidade, estão elencados no Anexo Único deste Projeto
Básico, totalizando em vinte e seis extintores.

4.3. Iniciar a execução, no prazo máximo de 05(cinco) dias corridos, a contar da emissão da Nota de Empenho;
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4.4. A retirada dos extintores nos andares para recarga deverá ser de acordo com as normas do CBMDF e dos
brigadistas lotados no edifício sede da CODEPLAN.

 

05. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1.     Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, a contratante deverá:

1. A contratante designará um empregado para retirada e devolução dos extintores, nesta Companhia.
2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços contratados, em conformidade com

a Lei nº 8.666;/93
3.  A fiscalização por empregado (s) especialmente designado (s), na forma prevista na Lei nº 8.666/93 e

demais legislação pertinentes.
4. Comunicar a empresa Contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas na execução, para

imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis;
5. Rejeitar no todo ou em parte os serviços ou materiais entregues em descordo com as obrigações assumidas

pela Contratada;
6. Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados.
7. Autorizar o acesso dos empregados da empresa contratada para retirada dos extintores para proceder a

manutenção, recarga e substituição de mangueiras e difusores.

06. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Caberá as seguintes atribuições a contratada:

a.   Responder aos questionamentos da Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após
notificada;

b. Transportar e repor os equipamentos nos devidos cabides de sustentação antes instalados;

c. Agendar a devolução dos extintores bem como a entrega de materiais com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatro) horas.

d.Entregar os extintores devidamente recarregados, não sendo admitida, posteriormente, qualquer alegação de
descumprimento do especificado por falta de informação constante no Anexo I.

e.  A Contratada deverá possuir certificação e credenciamento no INMETRO e Corpo de Bombeiros,
apresentando todos os documentos comprobatórios;

f. Executar a pesagem, teste, descarga do material antigo e recarga dos extintores, observando rigorosamente o
estabelecido nas normas técnicas ou recomendações do fabricante dos equipamentos;

g. Apor nos cilindros os selos de identificação com o tipo de componentes e a validade da recarga;

h.  Fornecer todas informações técnicas que venham a ser solicitadas pela Contratante, indicando representante
para esclarecimento de dúvidas;

i.   Assumir inteira responsabilidade técnica pela perfeita execução do serviço;

j.   Prestar os serviços objeto dentro dos padrões, empregando e fornecendo peças, componentes, acessórios e
matérias originais, bem como observar rigorosamente as especificações técnicas e a regulamentação aplicável,
executando com esmero e perfeição, refazendo tudo quanto for impugnado pela Fiscalização, quer em razão do
material, quer em razão da mão-de-obra;

k.  Executar os serviços com pessoal habilitado e devidamente credenciado;

l.   Observar as normas de segurança e proteção do Ministério do Trabalho, fornecendo a seu pessoal
equipamento individual de segurança, orientando e fiscalizando seu uso, conforme determinações constantes nas
normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. Assumir toda a responsabilidade pelas despesas relativas a
encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que



forem devidas e referentes aos trabalhos executados por seus empregados, uma vez que estes não terão qualquer
vínculo empregatício com a Contratante;

m. Manter em boas condições os extintores desta Companhia, responsabilizando-se pelos prejuízos de qualquer
natureza, inclusive os causados ao patrimônio da Contratante ou de terceiros, originados direta ou indiretamente
da execução deste Projeto Básico, inclusive por culpa ou dolo de seus empregados, preposto ou representantes;

n.  comunicar imediatamente a contratante, ocorrência de qualquer fato que possa prejudicar a execução do
objeto contratado,

o.  A Contratada somente poderá efetuar qualquer substituição de peça de reteste, após aprovação por parte da
Contratante;

 

07. DA PROPOSTA

7.1. Na proposta de preços deverá constar discriminação detalhada dos materiais e serviços, bem como
especificação, quantidades solicitadas, o valor unitário e total, em moeda nacional.

7.2. Validade da proposta de preços não inferior a 60 (sessenta) dias.

7.3. Declaração expressa de que estão incluídos na proposta todos os custos referentes a impostos e seguros, bem
como de qualquer outra despesa, direta ou indireta.

7.4. Declaração de concordância com todas as condições estabelecidas neste Projeto Básico

7.5. A proposta deverá ser assinada e rubricada.

 

08. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado, por meio de depósito na conta corrente, através de Ordem Bancária, até o 30º
(trigésimo) dia após o recebimento definitivo e a apresentação da respectiva Nota Fiscal eletrônica, devidamente
discriminada, com a informação dos dados bancários.

8.2. A empresa contratada deverá emitir nota fiscal eletrônica de serviço e nota fiscal eletrônica de material.

8.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

8.4. O pagamento fica condicionado a apresentação dos documentos de regularidade fiscais, tais como:

a.   Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF –
Caixa Econômica Federal, devidamente atualizada (Lei n. º 8.036/90);

b.   Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

c.  Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União.

d.   Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

e.  Certidão de Falências e Recuperações judiciais.

 

9 DAS PENALIDADES

9.1.     Em caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos, a  contratada
estará sujeita às penalidades constantes na Resolução 071/2018 – CONSAD.



 

10. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

10.1  A execução da manutenção, recarga e substituição de mangueiras e difusores deverá ter garantia de 01
(um) ano, a contar da emissão da Nota de Empenho.

 

11. DO PRAZO DE ENTREGA

11.1 Até 20 (vinte) dias corridos, após a emissão da Nota de Empenho, sob pena de aplicação das sanções
previstas na penalidades.

 

12. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

12.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.

 

13. DO PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO

 

 

 Estrutura Programática  

Programa de Trabalho 04.122.6003.8517.9646
Manutenção de serviços
administrativos gerais da
CODEPLAN

Fonte 100
Recursos do Tesouro

 (Ordinário e não vinculado)

Natureza da Despesa 339030 Material de consumo

Natureza de Despesa 339039 Serviço

 

14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

14.1  A contração em tela, objeto deste projeto básico, tem amparo legal, na  resolução 071/2018 – Conselho de
Administração Regulamento de Licitações e Contratos da Companhia de Planejamento do Distrito Federal –
CODEPLAN e normas referente a extintores de incêndio . NBR 12693/NBR 9443/NBR 9444 /NBR 2992/NBR
11716/NBR 13485/NBR 10721/NBR12962/NBR 11715/NBR 11751/NBR 11762/NBR 9654/NBR 9695.

 
 



 

Brasília, 11 de abril 2019.

 

 

 

Suzana Cardoso dos Passos

  Mat. 2120-2

Responsável pelo Projeto Básico  
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