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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

   

MINUTA EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 001/2020

 ANEXO I - PROJETO BÁSICO

 

INTERESSADO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

ASSUNTO

Contratação de micro-empresa ou empresa para aquisição de  containers de aço para lixo a serem alocados na
área da Feira Permanente, na Quadra 26 e a Feira Livre, na Quadra 34 na cidade do Paranoá DF, dentro das
exigências das normas técnicas e garan�a conforme o Código Civil.

 

BRASÍLIA – DF, 30 DE ABRIL DE 2020

 

 

 

PROJETO BÁSICO

AQUISIÇÃO DE CONTAINERS

 

1. OBJETO

 

O objeto da presente licitação é a contratação de micro-empresa ou empresa para aquisição de containers de aço
para lixo a serem alocados na área da Feira Permanente, na Quadra 26 e a Feira Livre, na Quadra 34 na cidade do Paranoá DF,
dentro das exigências das normas técnicas e garan�a conforme o Código Civil.

 

1. DA JUSTIFICATIVA

 

Dentre as considerações para a aquisição dos referidos equipamentos para a Região Administra�va do Paranoá,
destaca-se o fato de que é missão da Administração Regional, o desenvolvimento de ações com vistas a proporcionar a melhoria da
qualidade de vida da população.

A necessidade da instalação de containers na Feira Permanente, Feira Livre e outras áreas da Região Administra�va,
é comprovadamente imediata e imprescindível, as quais somam mais de 300 (trezentos) boxes, e geram uma quan�dade relevante
de resíduos.

Estes equipamentos além de diminuírem a incidência de lixo em vias públicas e até mesmo na área rural da RA VII,
também facilitarão o controle de pragas como ratos e baratas e vetores de doenças das mais diversas, incluindo os mosquitos
transmissores da dengue e demais doenças disseminadas de alguma forma, em combinação com concentração de lixos e rejeitos
diversos.

Jus�ficamos ainda que,  a aquisição do referido material permanente facilitará o recolhimento do lixo, realizado pelo
Serviço de Limpeza Urbana do DF.

           

 

2. DA ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
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Especificação Quant Valor unit.
es�mado

Valor total

es�mado

Container metálico caixa coletora de lixo padrão SLU, com
capacidade para 1200 litros, caracterís�cas técnicas básicas: CONTAINER
METALICO caixa coletora de lixo padrão SLU, com capacidade para 1200
litros confeccionado em chapa de aço SAE 1020, reforço nas laterais com
chapa de ¼ e dois perfis na ver�cal. Medindo 1,96 de comprimento x 1,16
de altura x 0,92 de largura, conforme as Normas da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas). Barra de suspensão em ferro mecânico,
para engate no caminhão com buchas rota�vas nas extremidades
composto por duas tampas basculante e diamantadas com porta
cadeado, 04 rodizio giratórios 6/2 totalmente fixado no container 360º em
relação ao eixo com deslizante para facilitar o giro, válvula para
escoamento de Água. Tratamento an�ferruginoso no lado interno e
externo da caixa e pintura de acabamento em esmalte sinté�co industrial
na cor verde personalizado com o nome do estabelecimento nas duas
frentes, conforme normas da SSECOM/PR; fica vedado colocar adesivos ou
similares com publicidade, logo e personalização em geral nos containers
que não seja a logo do GDF-anexar folder do material ofertado na
proposta.

 

09 unidades

 

R$ 2.050,00
(Dois mil e
cinquenta

reais)

 

R$ 18.450,00 (Dezoito
mil e quatrocentos e
cinquenta reais)

 

 

 

 

3. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS

 

A es�ma�va para a presente despesa é de R$ 18.450,00 (dezoito mil e quatrocentos e cinquenta reais) para a
aquisição do equipamento em epígrafe conforme o orçamento em anexo (36212984).

Dos locais de instalação dos containers:

Os containers serão colocados no estacionamento do setor de oficinas da Quadra 34 e na calçada do lado da Feira
Permanente, na Quadra 26, conjunto G.

 

 

4.   FUNDAMENTO LEGAL

 

A presente aquisição deverá ser realizada conforme o ar�go 23 inciso II, item a, da Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações:

“Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do ar�go anterior serão determinadas em
função dos seguintes limites, tendo em vista o valor es�mado da contratação:

I - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:”

            Decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2.018, ar�go 1º, inciso II, ítem a:

            “Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da lei n∘ 8.666, de 21 de julho de
1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

            II - para compras e serviços não incluídos no inciso I:

 

 

 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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5.1 A despesa correrá à conta de Dotação Orçamentária oriunda de Emenda Parlamentar, alocada no Quadro de
Detalhamento de Despesa conforme segue:

Programa de Trabalho: 04.122.6207.4036.0007 - Manutenção de Feiras – Paranoá-DF.

Elemento de Despesa: 44.90.52

Fonte: 100

 

6. DO PRAZO PARA ENTREGA DO EQUIPAMENTO

 

6.1 O equipamento deverá ser entregue na Administração Regional do Paranoá em até 30 (trinta) dias após o
recebimento da Nota de Empenho.

 

 

Diante do exposto, submeto o presente Projeto Básico ao Senhor Administrador Regional do Paranoá, para
conhecimento, análise e gestões, visando à aprovação do mesmo.

 

 

 

 

 Paranoá - DF, 30 de Abril de 2020.

 

Elaborado por:

 

José Ribeiro de Souza

Coordenador de Desenvolvimento - RA VII

 

 

De acordo, aprovo o presente Projeto Básico.

 

 

SÉRGIO COSTA DAMACENO

Administrador Regional

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIO LOUREIRO CABRAL DE MELO DA COSTA -
Matr.0158929-6, Presidente da Comissão de Licitação, em 03/05/2020, às 17:24, 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 MICHELE FERREIRA NACFUR - Matr.1691171-7,
Membro da Comissão de Licitação, em 04/05/2020, às 11:07, 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 LUCÍLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - Matr.1689669-6,
Membro da Comissão de Licitação, em 04/05/2020, às 14:05, 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 URIEL RODRIGUES GOMES - Matr.1690458-3,
Membro da Comissão de Licitação, em 05/05/2020, às 09:41, 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.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 39465083 código CRC= 45C81AAB.
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