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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Suporte Operacional

Ata de Registro de Preços SEI-GDF n.º Nº 003/2019 - L A Schadler  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/ 2019.

PROCESSO Nº 00392-00009730/2018-92.

PREGÃO ELETRONICO SRP N° 028/2019.

 VALIDADE: 12 (doze) meses improrrogáveis, a par�r da publicação no DODF.

 

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  Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal –SEDUH, com sede no Setor
Comercial Sul, Quadra 6, Lotes 13/14, Bloco “A”, 5º Andar – Edi�cio Sede  – CEP 70.036-918, na cidade de
Brasília/DF, inscrita sob o CNPJ nº 09.335.575/0001-30, neste ato representada pelo Diretor Presidente,
Wellington Luiz de Souza Silva, brasileiro, casado, portador da cédula de iden�dade nº 576.832 SSP-DF e CPF
sob nº 266.575.541-68, residente e domiciliado em Brasília/DF, de acordo com o resultado da classificação das
propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 028/2019, publicado no DODF
N.º 211, de 06 de novembro de 2018, página n.º 61, e a respec�va homologação, conforme SEI (17329908) do
processo n.º 00392.00009730/2018-92, resolve registrar os preços da empresa L. A. SCHADLER ENGENHARIA,
CNPJ:  25.165.891/0001-67, localizada a Praça Vereador Luiz Piccolli, 8247, sala 301 - Centro - Cascavel - PR, CEP:
85810-235, Telefone: (45) 3037-2714, neste ato representada ato representada pelo seu proprietário, Senhor
Luciano Andrey Schadler, brasileiro, casado, engenheiro civil,  natural de Santa Helena/PR,  portador da cédula
de iden�dade nº 2122953 SSP/MS e do CPF nº 778.207.039-20, residente e domiciliado em Cascavel - PR,
indicada e qualificada nesta Ata, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quan�dades cotadas,
observadas as condições do edital, sujeitando-se as partes às normas constantes no Regulamento Interno de
Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB/DF, no Decreto nº 39.103, de 06 de junho de 2018, na Lei nº
13.303, de 30 de junho de 2016, no Decreto Distrital nº 36.519, de 28 de maio de 2015, no Decreto nº 7.892, de
23 de janeiro de 2013, e no que couber na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que integra este instrumento
de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

1. DO OBJETO

1.1.       A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos serviços especializados em elaboração de laudos
de avaliação de imóveis, com vistas á prévia avaliação, sob demanda, dos imóveis comerciais e residenciais, de
propriedade da CODHAB, a serem des�nados à locação e/ou venda, conforme especificado no Anexo l do Edital
de Pregão Eletrônico n.º 028/2018, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta ata, juntamente com a
documentação e proposta de preços apresentada pelo licitante.

1.2. O adjudicatário será convocado pelo órgão gerenciador, no prazo de 03 (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
l do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação de acordo com
suas necessidades.

 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses improrrogáveis, contados
a par�r da publicação no DODF.
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3. DA ADMINISTRAÇÃO DO PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada, para a contratação do respec�vo objeto, pela
Administração direta e indireta, autárquica e fundacional e pelas empresas públicas do Distrito Federal,
conforme preconiza o RILC - CODHAB/DF, a Lei Federal nº 13.303/16, o Decreto Distrital nº 39.103/198 e a Lei
Distrital nº 2.568, de 20 de julho de 2.000.

3.2. A u�lização referida neste item só será possível se o consumo da quan�a es�mada no anexo l do Edital e
desta Ata não �ver sido esgotado para o período.

 

4. DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO.

4.1. O preço ofertado, especificação e contratação média, empresa e representante legal, encontram-se
enunciados na presente ata.

 

5. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

5.1. O local de execução do serviço será de acordo com Anexo l do Edital de Pregão Eletrônico n.º 028/2018 e
deverá iniciar em até 10 dias úteis, a contar da data do recebimento da Ordem de Serviço.

 

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco de Brasília - BRB, até o 30º (trigésimo) dia a
contar da data em que for atestado o fornecimento defini�vo pela Unidade requisitante mediante apresentação
da(s) respec�va(s) nota(s) fiscal(is) ou nota fiscal-fatura, ou após a sua representação, sanadas as irregularidades
constatadas.

6.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar às Unidades Administra�vas que emi�rem a Nota
de Empenho, os documentos abaixo relacionados:

I. Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o
disposto no art. 4º do Decreto nº 6.1 06, de 30.4.2007 e a possibilidade de apresentação de CERTIDÃO POSITIVA
COM EFEITO DE NEGATIVA nos casos em que a legislação permite.;

II. Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela CEF - Caixa
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

III. Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

IV. Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Cer�dão Posi�va com Efeitos de Nega�va emi�do pelo
Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011, visando à comprovação
da inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho.

6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

6.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

I. A multa será descontada no valor total do respec�vo contrato; e

II. Se o valor da multa for superior ao valor devido pela prestação do serviço, responderá o contratado pela
diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.

6.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$
5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em
nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A - BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta
corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011,
publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.
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7. DO CONTRATO

7.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar
contratações de fornecimento, mediante autorização da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Distrito Federal - CODHAB, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações
con�das nos termos do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB/DF-RILC/CODHAB
em consonância a Lei 13.303/16.

7.2. Por ocasião da celebração do contrato, a critério da Administração, poderá ser exigido da licitante a
prestação de uma das seguintes garan�as estabelecidas no Edital e as determinações con�das na legislação
per�nente.

I. caução em dinheiro, ou em �tulos da divida pública;

II. seguro-garan�a; ou,

III. fiança bancária.

7.2.1. A garan�a contratual será conforme estabelecido no edital de convocação

7.2.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por ins�tuição financeira que, por si
ou pelos acionistas detentores de seu controle, não par�cipem do capital ou da direção da licitante, sendo
indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos bene�cios do ar�go 1 .491, do Código Civil.

7.2.3. Toda e qualquer garan�a prestada pela licitante detentora da Ata:

a. Somente poderá ser levantada após a ex�nção do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente
mediante pedido por escrito do contratado.

b. Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser u�lizada para cobrir eventuais multas e/ou para
cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta
hipótese, no prazo máximo de 15(quinze) dias corridos após o recebimento da no�ficação regularmente
expedida, a garan�a deverá ser recons�tuída;

c. Ficará re�da no caso de rescisão contratual, até defini�va solução das pendências administra�vas e/ou
judiciais; 7.2.4 Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de Preços, a não
prestação da garan�a exigida será considerada recusa injus�ficada em assinar o contrato, implicando na
imediata anulação da Nota de Empenho emi�da.

7.3. Poderá ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do § 4º, art. 118, do RILC - CODHAB-DF e do
Art. 73 da Lei n.º 13.303/16, e facultada a sua subs�tuição por instrumento equivalente nos casos de
compra/execução com entrega imediata e integral dos bens adquiridos. dos quais não resultem obrigações
futuras, inclusive assistência técnica.

7.4. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto na Seção II do RILC-
CODHAB/DF, com suas respec�vas alterações posteriores, no que couber.

 

8. DOS PREÇOS REGISTRADOS

 Os preços durante o prazo de validade da ata de registro de preços serão os constantes nesta Ata,
conforme quadro abaixo:

TABELA PREÇOS 

Referencia: Pregão Eletrônico SRP nº 028/2018 -
CODHAB-DF     TOTAL 

Preço Unitário (por Imóvel) R$ 151,00

Preço Es�mado para avaliar 7.000 Imóveis R$ 1.057.000,00

 

9. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

9.1. Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da Companhia Habitacional do Distrito Federal
- CODHAB.
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9.2. O(s) fornecedor(es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as
condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão Eletrônico n.º 028/2019, especialmente às especificadas
no Anexo l do referido Edital.

9.3. Serão de responsabilidade do(s) concorrente(s) que �ver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) o ônus resultante
de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de
seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais
que Ihe venham a ser atribuídos por força da lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as
obrigações assumidas na Ata de Registro de preços.

 

10. DAS PENALIDADES

10.1. As penalidades serão aplicadas em conformidade com o RILC - CODHAB/DF e suas alterações posteriores,
bem como as previstas na Lei nº 13.303/2016 .

 

 

 

 

_________________________________________

Wellington Luiz de Souza Silva

Diretor Presidente CODHAB

 

 

_________________________________________

Luciano Andrey Schädler

Proprietário - L. A. Schädler

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO ANDREY SCHADLER - RG nº. 29232
CREA/PR, Usuário Externo, em 02/09/2019, às 12:15, 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 WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr. 1018-9,
Diretor(a)-Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF, em 04/09/2019,
às 17:42, 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= 27486786 código CRC= 6B38C67F.
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