POLÍCIA FEDERAL

LICI. PROJETO BÁSICO Nº 2236397/2017-SELOG/SR/PF/SC
Processo nº 08490.003787/2017-55
1.

OBJETO

1.1.
Aquisição de 20 capas automotivas para uso externo, conforme especificações técnicas
constantes do Item 3, sendo 12 unidades em tamanho P, 2 em tamanho M, 4 em tamanho G e 2 em
tamanho GG.
2.

JUSTIFICATIVA

2.1.
A SR/PF/SC conta com mais de 40 veículos apreendidos em seu pátio, armazenados de
forma precária e expostos à intempérie. Além do desconforto visual causado pela lenta degradação física a
que são sujeitos durante o decurso da persecução penal, os automóveis acabam por subtrair vagas dos
servidores usuários do estacionamento.
2.2.
Alternativamente, foi determinado pelo Sr. Superintendente Regional a relocação de parte
destes bens para a área externa do Núcleo de Polícia Marítima no Bairro Estreito, que suplanta os 3.000
m2 . Deve-se, todavia, provê-los de cobertura para o devido acondicionamento, considerando a
agressividade daquela localidade, constantemente atingida por maresia e ventos.
3.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1.
As capas deverão ser fabricadas em tecido vinílico de cor azul marinho, IMPERMEÁVEL
de primeira linha, com alta durabilidade e resistência, especial para uso EXTERNO, com forração em
feltro na parte interna. O acabamento da barra deverá conter sistema de travamento por cinta de tração ou
cabo, com cadeado e duas chaves, fornecidos pela contratada, não sendo aceito o acabamento em elástico.
3.2.
As capas de tamanho P deverão ser compatíveis com as dimensões de veículos tais quais
Renault/Clio, VW/Gol, VW/Fox e Fiat/Uno; por sua vez, as de tamanho M deverão suportar veículos tais
quais Fiat/PalioWeekend e Fiat/Idea; as de tamanho G, veículos tais quais GM/Astra e Peugeot/307; as de
tamanho GG, veículos tais quais Citröen/C4 e Ford/Pampa.
4.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

4.1.
O material adquirido deverá ser entregue, em uma única remessa, em até 30 dias corridos
da emissão da Nota de Empenho, no edifício-sede da Polícia Federal em Florianópolis/SC, localizado à
Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 4.744 - Agronômica, CEP 88.025-255.
5.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1.

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas;

5.2.
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as
especificações constantes deste Projeto Básico e da proposta, para fins de aceitação e recebimento;
5.3.
Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no fornecimento do material;
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5.4.

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à aquisição.

6.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1.
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste documento, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto;
6.2.
Comunicar à Contratante, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do
término do prazo de fornecimento, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento, com a devida
comprovação.
7.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

7.1.
O custo total da aquisição foi estimado em R$ 5.400,00, conforme preço mínimo obtido
em levantamento de mercado, transcrito para a Tabela 1.

Item

Quantidade

Capa tamanho P
Capa tamanho M
Capa tamanho G
Capa tamanho GG
Frete
Total

12
2
4
2
20

ZEZO OFF-ROAD OR CAPAS
Preço Unitário
Preço Unitário
R$ 346,50
R$ 250,00
R$ 373,50
R$ 270,00
R$ 405,00
R$ 280,00
R$ 405,00
R$ 290,00
R$ 111,65
R$ 160,00
R$ 7.446,65
R$ 5.400,00

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME BIRCKAN, Chefe
de Setor, em 25/04/2017, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2236397 e o código CRC DBD63EEA.
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