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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V

Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção

 

Projeto Básico - RA-SOBR/COLOM  

PROJETO BÁSICO

MINUTA

 

1. DO OBJETO

1.1. O presente projeto tem por objeto a contratação de serviços e suprimentos, isto é, a
manutenção, Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios, sinalização de segurança de combate a
incêndio, iluminação de emergência... conforme Parecer técnico do CBMDF (91148424), visando a
segurança dos usuários e servidores do Ginásio Poliespor�vo de Sobradinho, sob a responsabilidade
desta Administração Regional.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Os Ginásios de Esportes têm como obje�vo propiciar a população o desenvolvimento
de suas potencialidades, oferecendo a prá�ca de a�vidades espor�vas, o ingresso num processo de
formação con�nuada, através de a�vidades educacionais, culturais, sociais, �sicas e recrea�vas. Oferecer
oportunidade de ocupação do tempo disponível. O Ginásio de Esporte de Sobradinho é um dos locais de
melhor estrutura para receber eventos despor�vos no Distrito Federal.

2.2 Um Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios é de responsabilidade do
proprietário do edi�cio, deve ser elaborado conforme especificações do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal.  O obje�vo é iden�ficar as ações que devem ser tomadas pelos ocupantes e pelos responsáveis
de segurança em caso de incêndio ou situação de emergência semelhante, visando a segurança e
proteção da edificação e do seu público.

2.3. Especificamente em relação à prestação de serviços no Ginásio de Esportes de
Sobradinho, cumpre esclarecer que o Ginásio de Esportes de Sobradinho recebe, diariamente, entre 750
e mil pessoas. São oferecidas 16 modalidades de esporte de forma gratuita à população. Entre elas futsal,
ginás�ca, capoeira, karatê, voleibol, ginas�ca rítmica, ninjútsu, acupuntura, kungu-fu, street dance, boxe
chinês, boxe, judô, jiu-jitsu, futevôlei e dança charme. O local recebe alunos de todas as idades e classes,
sem qualquer dis�nção.

2.4. Pelo exposto, e em atenção ao interesse público, resta demonstrada a
imprescindibilidade da manutenção dos hidrantes, SPDA, PPCI, alarmes, iluminação de emergência... para
dar con�nuidade aos atendimentos prestados à sociedade.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

MATERIAL QUANT.

Kit Hidrante De Parede Completo 90x60x17cm - Mangueira 15m 12

Cordoalha SPDA (pará-raio) 80 mts

Placas de Sinalização 23

Laudo de aterramento do SPDA 01

Iluminação de emergência 5w 17
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3.1. A contratada será responsável pela instalação e materiais.

 

4. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços serão executados de acordo com as normas.

 

5. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

5.1. Ginásio de Esportes de Sobradinho, localizado na Quadra 02 Área Especial 03,
Sobradinho/DF.

 

6. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do contrato.

6.2. Os executores do contrato deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato. (Faculdade do Gestor Público, tais requisitos, observar o
art. 41, do Decreto nº 32.598/2010).

6.3. O órgão contratante deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços
para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés
con�nuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida.

6.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos
de controle, que compreendam a mensuração dos serviços prestados.

6.5. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada
ensejará a aplicação de sanções administra�vas, previstas na legislação vigente, podendo culminar em
rescisão contratual, conforme disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

6.6.  Cabe ao Fiscal do Contrato observar o efe�vo cumprimento do disposto no art. 13 da Lei
Distrital nº 6.112/2018.

 

7. DO VALOR ESTIMADO TOTAL

7.1. O valor es�mado para a contratação é de R$ xxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) para os serviços mencionados.

 

8. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1. Para a prestação dos serviços será formalizado um Contrato estabelecendo em suas
cláusulas todas as condições, garan�as, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade
com este Projeto Básico.

 

9. FORO

9.1. O Foro para dirimir eventuais conflitos acerca do presente objeto da contratação será o de
Brasília/DF.

 

10. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

10.1. Conforme o Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012, “havendo irregularidades
neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-
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6449060”.

 

NATÁLIA MORENA SILVEIRA CARDOSO

Coordenadora de Licenciamento, Obras e Manutenção

 

Documento assinado eletronicamente por NATÁLIA MORENA SILVEIRA CARDOSO -
Matr.1703508-2, Coordenador(a) de Licenciamento, Obras e Manutenção, em 15/07/2022, às
11:16, 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 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= 91148176 código CRC= AECEF807.
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