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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 034/2017

PROCESSO Nº 392.003.195/2017

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado,
com autorização legisla>va de criação disposta na Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal
vinculada à Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 6, Lotes 13/14, Bloco
“A”,  6º Andar – EdiEcio Sede da CODHAB – CEP 70.036-918, na cidade de Brasília/DF,  inscrita sob o CNPJ nº 09.335.575/0001-30,  neste ato representada pela
Diretora Presidente Subs>tuta,  Junia Salomão Federman,  brasileiro,  portadora da cédula de iden>dade nº 7558319  – SSP/MG e CPF sob nº 038.078.586-28,
residente e domiciliada em Brasília/DF,  considerando o julgamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 034/2017, processo nº 392.003.195/2017,
resolve registrar os preços da empresa J. Lemos Carvalho, inscrita sob o CNPJ nº 12.294.602/0001-88, localizada em Rua São João, 15B – Distrito de Murinin –
Benevides – PA, CEP: 68.795-000,  Fone (91) 3456-9149, neste ato representada pelo Senhor Josimar Lemos Carvalho, Representante Legal, portador da Carteira de
Iden>dade nº 2384417 e do CPF nº 419.782.187-53, indicada e qualifica nesta Ata, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quan>dades cotadas,
atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e no que couber à Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações e no Decreto Distrital nº 36.519, de 28 de maio de 2015 e no que couber ao Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para fornecimento de material permanente – Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e Enxoval,
além de material de copa e cozinha e limpeza para atender esta Companhia conforme especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico
SRP nº 034/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.2 O adjudicatário será convocado pelo órgão gerenciador, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de publicação da convocação no DODF,
para assinatura da respec>va Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário até o
segundo dia ú>l após a convocação e desde que ocorra mo>vo jus>ficado e aceito pelo órgão gerenciador.

1.3 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quan>dades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de
Preços, podendo a Administração promover a contratação de acordo com suas necessidades.

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a par>r de sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF,
não podendo ser prorrogada.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 A Companhia de Desenvolvimento do Distrito Federal – CODHAB, UASG nº 925992, será o órgão gerenciador da presente Ata de Registro de
Preços.

3.2 Durante sua vigência, a presente Ata de Registro de Preços poderá ser u>lizada pela Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, bem
como pelas Empresas Públicas do Distrito Federal, e de outras en>dades do Poder que tenham memso escala potencial, conforme dispõe o inciso VII, art. 7º do
Decreto Distrital nº 36.519, de 2015 e §8º, art. 22 do Decreto nº 7.892, de 2013.

4. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

4.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quan>dade e as demais condições ofertadas nas propostas são as descritas no Anexo I.

5. DO LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

5.1 A entrega do objeto será realizada de acordo com o Item 4 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 034/2017 e deverá
ser feita em até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada.

5.2 A mobília, equipamentos e materiais que fazem necessário sua montagem deverão ser montados, instalados e estar em pleno funcionamento no
prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis após o recebimento do mesmo pela Contratante.

6. DO CONTRATO

6.1 Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as
condições fixadas neste instrumento, no Edital e seus anexos, bem como na proposta, e as determinações con>das na legislação per>nente.

6.2 Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da Companhia Habitacional do Distrito Federal - CODHAB.

6.3 Os fornecedores se obrigam a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de
Pregão Eletrônico SRP nº 034/2017, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital.
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7. REVISÃO E CANCELAMENTO

7.1 A CODHAB realizará pesquisa de mercado periodicamente,  em intervalos  não superiores  a  180 (cento e oitenta)  dias,  a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

7.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra>cados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à CODHAB promover as negociações junto aos fornecedores.

7.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra>cado no mercado por mo>vo superveniente, a CODHAB convocará os fornecedores
para negociarem a redução dos preços aos valores pra>cados pelo mercado.

7.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra>cado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.

7.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

7.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:

7.6 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos mo>vos e comprovantes apresentados; e

7.7 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.8 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.9 O registro do fornecedor será cancelado quando:

7.9.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços;

7.9.2 Não re>rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem jus>fica>va aceitável;

7.9.3Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra>cados no mercado; ou

7.9.4 Sofrer sanção administra>va  cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra>vo,  alcançando o órgão gerenciador e  órgão(s)
par>cipante(s).

7.10  O  cancelamento de registros nas  hipóteses  previstas  nos  itens  7.7.1,  7.7.2 e  7.7.4 será  formalizado por despacho  do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.11 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus>ficados:

7.11.1 Por razão de interesse público; ou

7.11.2 A pedido do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da CODHAB o e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

8.2 É vedado efetuar acréscimos nos quan>ta>vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 81 da Lei nº
13.303/2016.

                        Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos par>cipantes (se houver).

Junia Salomão Federman

Diretora Presidente Substituta

Josimar Lemos de Carvalho

Representante Legal

J. Lemos de Carvalho

ANEXO I

Item Descrição Quant. Valor Unitário Valor Total

MOBILIÁRIO – GRUPO 1

01

Sofá de 03 (três) lugares com braços, com reves>mento em tecido.

Estrutura interna confeccionada em madeira de reflorestamento com tratamento para evitar fungos, cupins e
mofo. Assento e encosto em Espuma.

Cor: Cinza chumbo

Medidas aproximadas:

Largura: 193 cm

05 R$ 2.458,00 R$ 12.290,00
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Profundidade: 77 cm

Altura: 69 cm

(Ref.: Modelo Lovely Suede - Mobly)

02

Rack em  MDP (painel de parYculas de média densidade), com acabamento em pintura, para uso com TVs de até
32".

Deve conter nichos aberto e fechado com porta.

Carga máxima suportável: 20kg/tampo e 10kg/nicho; distribuídos uniformemente.

Cor: Predominantemente Preto
Medidas aproximadas:

Largura: 120cm à 160cm

Profundidade: 35 cm à 45 cm

Altura: 40cm à 60cm

(Ref.: Modelo Rush com Pés Palito - Es>lare Móveis)

05 R$ 506,00 R$ 2.530,00

03

Pufe com estrutura em madeira maciça (Eucalipto) e chapa dura com espuma de poliuretano (D14/assento e
D14/laterais) e reves>mento sinté>co em PVC. Com pés de plás>cos.
Carga máxima suportável: 100kg.

Cor: Branco
Medidas aproximadas:

Largura: 45 cm

Profundidade: 45 cm

Altura: 45 cm

(variação máxima de 10% para mais ou para menos)

10 51,00 510,00

04

Mesa de jantar retangular com tampo em MDP base com pés em madeira de reflorestamento.

Acabamento laqueado no tampo na cor branco ou preto. Na base e pés, em verniz.
Medidas aproximadas:
Largura: 135 cm

Profundidade: 80 cm

Altura: 77 cm

(variação máxima de 5% para mais ou para menos)

(Ref.: Modelo Joy – 135 ou similar)

05 560,00 2.240,00

05

Cadeira com estrutura em madeira maciça com acabamento em verniz poliuretano e perfil de aço pintado em
epóxi-pó na cor preta. Assento/encosto em polipropileno na cor preta.
Medidas aproximadas:

Largura: 46,5 cm

Profundidade: 51cm

Altura: 82cm

Carga máxima suportável: 110kg.

(Ref.: Modelo Eames DSW Preta ou similar)

20 211,00 4.220,00

06

Mesa  de canto circular  em madeira com tampo em MDF 25mm com pés  >po palito  em madeira maciça.
Acabamento do tampo em pintura na cor amarela ou preta. Acabamento do pé em verniz.

Medidas aproximadas:

Largura: 45 cm

Profundidade: 45cm

Altura: 48cm

(Ref.: Modelo Lateral Legs Patrimar ou similar)

05 164,00 820,00

07

Kit Cozinha em 100% MDP, acabamento em pintura UV texturizada, com 9 Portas 3 Gavetas 4 Nichos.

Cor: Estrutura argila, com portas e gavetas na cor preta.

Composta de:

01 paneleiro torre com, quatro portas convencionais com dobradiças metálicas, duas prateleiras internas e um
espaços para micro-ondas e outro para forno elétrico.

Dimensões: (L=70cm / P=51,5cm / A=231,5cm)

01 balcão com duas portas com prateleira interna e três gavetas com corrediças metálicas.

Dimensões: (L=120cm / P=51,5cm / A=68cm)

01 aéreo, com porta basculante.

Dimensões: (L=70cm / P=32cm / A=38cm)

01 aéreo com três nichos e duas portas com uma prateleira interna. Dimensões:  (L=120cm / P=32cm / A=82cm)

(Ref.: Modelo Sicília-Mul>móveis ou similar)

05 1.273,00 6.365,00

08
Armário >po cabideiro, em MDP reves>do com acabamento em pintura UV. Com 2 portas deslizantes com
trilhos em alumínio, sendo 01 porta com espelho, contendo prateleiras, 3 gavetas (mínimo) com corrediças e

15 1.287,00 19.305,00
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puxadores em alumínio.

Cor: Branco

Medidas aproximadas:

Largura: 160 cm

Profundidade: 53 cm

Altura: 232 cm

(variação máxima de 10% para mais ou para menos)

(Ref.: Modelo Kappesberg Smart Branco A529 SE ou similar)

09

Cama >po Box, com base em madeira maciça de reflorestamento e laterais reves>das com espuma e tecido
matelassê (100% poliéster) nas laterais na cor branca.

Com 06 pés em madeira maciça pintada ou alumínio.
Para uso com colchão de 88x188cm.

Carga suportável até: 150kg, distribuídos uniformemente.

Medidas aproximadas:

Largura: 88 cm

Profundidade: 188cm

Altura: 25 cm

(variação máxima na altura de 10% para mais ou para menos)

(Ref.: Modelo Solteiro Ortobom - 88x188cm Light ou similar)

30 R$ 233,00 R$ 6.990,00

10

Colchão solteiro de espuma de alta resistência 100% poliuretano D33; reves>mento em tecido de poliester.

Tratamento an>alérgico, an>mofo, an>fungo e an>ácaro.

Medidas aproximadas:

Largura: 88 cm

Comprimento: 188cm

Altura: 24 cm

(Variação máxima na altura de 10% para mais ou para menos)

(Ref.: Modelo Ortobom Light com Espuma D33 ou similar)

30 R$ 427,00 R$ 12.810,00

11

Criado-mudo em MDF com acabamento em pintura ou laminado melamínico. Com 01 gaveta.

Cor do acabamento: Branco

Medidas aproximadas:

Largura: 45 cm

Profundidade: 35cm

Altura: 65cm

(Variação máxima das dimensões de 10% para mais ou para menos)

(Ref.: Modelo 450 Mb2014 / 1 Gaveta Branco - Móveis Bechara ou similar)

25 R$ 120,70 R$ 3.017,50

TOTAL 71.097,50

Documento assinado eletronicamente por JOSIMAR LEMOS DE CARVALHO, RG nº 2384417

SSP/PA, Usuário Externo, em 31/01/2018, às 09:27, 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 JUNIA SALOMÃO FEDERMAN - Matr.0000669-6,

Diretor(a)-Presidente - SubsEtuto(a), em 31/01/2018, às 17:49, 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: hap://sei.df.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

verificador= 4902675 código CRC= 4CD8D54F.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 12/13 - Bairro Asa Sul - CEP 71.988-001 - DF

3214-1890
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