
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DODISTRITO FEDERAL

Gerência de Suporte Operacional
Ata de Registro de Preços SEI-GDF n.º 001/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/ 2018 .
PROCESSO N.º: 392.004.489/2017.
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 001/2018.
VALIDADE: 12 (DOZE) meses improrrogáveis.

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, empresa pública dotada depersonalidade 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  Federalvinculada à Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH, comsede  no  Setor  Comercial  Sul,  Quadra  6,  Lotes  13/14,  Bloco  “A”,  6º  Andar  –  Edi cio  Seduma  –  CEP
70.036-918, na cidade de Brasília/DF, inscrita sob o CNPJ nº 09.335.575/0001-30, neste ato representadapelo Diretora Presidente Subs tuta, Junia Salomão Federman, brasileira, casada, portador da cédula deiden dade nº 7558319 -SSP/MG e CPF sob nº 038.078.586-28, residente e domiciliado em Brasília/DF,
considerando  o  julgamento  do  Pregão  Presencial  para  Registro  de  Preços  nº  001/2018,  processo  nº392.004.489/2017, resolve registrar os preços da empresa COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, inscritasob o CNPJ nº 33.054.826/0001-92, localizada em Avenida Marquês de Olinda, nº 175, Bairro do Recife,CEP50.030-000, neste ato representada pelo Senhor José Tupinambá Coelho, Diretor, portador da Carteirade Iden dade nº 1.355.851 SDS/PE e CPF 032.463.104-91 e Senhor Oldemar de Souza Fernandes, Diretor,
portador da Carteira de Iden dade 4.337.260-0 SSP/SP e CPF 337.325.318-72, indicada e qualifica nestaAta, 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 de2016, e no que couber à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações e no DecretoDistrital nº 36.519, de 28 de maio de 2015 e no que couber ao Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de2013, em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO1. 

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos serviços especificados no Anexo I do Edital de
Pregão  Presencial  –  SRP  nº  001/2018,  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
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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 noAnexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação deacordo com suas necessidades.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - 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.

 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à Coordenação Registro e Pesquisa dePreços, nos termos do item 13 da Instrução Norma va n.º 03, de 30 de agosto de 1999, c/c a Portaria nº563/SEFP, de 05.09.2002.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada, para a contratação do respec vo objeto, pelaAdministração direta e indireta, autárquica e fundacional e pelas empresas públicas do Distrito Federal,conforme preconiza a Lei Distrital nº 2.568, de 20 de julho de 2.000.
4.1.1 A u lização referida neste item só será possível se o consumo da quan a es mada no anexo I doEdital e desta Ata não ver sido esgotado para o período.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO
5.1 O preço ofertado, especificação e contratação média, empresa e representante legal, encontram-se
enunciados na presente ata.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
6.1 O local de execução do serviço será de acordo com Anexo I do Edital de Pregão Presencial - SRP nº
001/2018  e  deverá  iniciar  em  até  10  (dez)  dias,  a  contar  da  data  da  assinatura  do  contrato,  derecebimento  e/ou  re rada  da  Nota  de  Empenho,  e/ou  pedido  de  fornecimento  aodetentor/representante legal.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1   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 requisitantemediante  apresentação  da(s)  respec va(s)  nota(s)  fiscal(is)  ou  nota  fiscal-fatura,  ou  após  a  suarepresentação, sanadas as irregularidades constatadas.
7.2 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar às Unidades Administra vas que emi rem
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a Nota de Empenho, os documentos abaixo relacionados:
I – Cer dão Nega va de Débitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedidapela 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 6.106, de 30.4.2007;
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 (em 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.
7.3 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 dereajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).
7.4 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 contratadopela diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ouainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
7.5 O pagamento dos serviços será efetuado por meio de ordem bancária a ser depositada em contacorrente da CONTRATADA até o 10º (décimo) dia ú l após a atestação da nota fiscal/fatura, declarando aaceitabilidade  dos  serviços,  procedimento  este  a  cargo  do  fiscal  do  contrato  designado  peloCONTRATANTE.
7.6 É condição para o pagamento do valor constante da nota fiscal/fatura a apresentação dos seguintesdocumentos:
7.7 O pagamento da nota fiscal/fatura deverá ser solicitado por intermédio do setor de protocolo doContratante,  ao  servidor  responsável  pela  fiscalização  dos  serviços.  O  processo  deverá  estar
acompanhado da Nota Fiscal de Serviço e das devidas cer dões.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO CONTRATO

8.1 Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmarcontratações de fornecimento, mediante autorização da Companhia de Desenvolvimento Habitacional doDistrito  Federal  -  CODHAB,  observadas  as  condições  fixadas  neste  instrumento,  no  Edital  e  as
determinações con das na legislação per nente.
8.2 Poderá ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do § 4º, art. 62 da Lei n.º 8.666/93, efacultada a sua subs tuição por instrumento equivalente nos casos de compra/execução com entregaimediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistênciatécnica.
8.3 Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o dispostono Capítulo III,
da Lei Federal nº 8.666/93, com suas respec vas alterações posteriores, no que couber.
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8.4  A  Ata  de  Registro  de  Preços  não  sofrerá  o  acréscimo  de  25%  previsto  no  §1º,  art.  81  da  Lei13.303/2016.

9. CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
9.1 Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da Companhia Habitacional do DistritoFederal - CODHAB.
9.2 O(s) fornecedor(es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas ascondições de habilitação exigidas no Edital de Pregão Presencial – SRP nº 001/2018, especialmente às
especificadas no Anexo I do referido Edital.
9.3 Serão de responsabilidade do(s)  concorrente(s)  que ver(em) seu(s)  preço(s)  registrado(s)  o ônusresultante 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  responsabilidadesdecorrentes  de ações judiciais  que lhe venham a ser atribuídos por força da lei,  relacionados com ocumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços.

10 CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1 As penalidades serão aplicadas em conformidade com o Decreto n.º 26.851, de 30 de maio de 2006e demais alterações posteriores e Lei nº 13.303/2016.

Junia Salomão Federman        
Diretora Presidente Subs tuta

CODHAB - DF

______________________________
José Tupinambá Coelho

  Diretor
      Companhia Excelsior de Seguros  

______________________________
 Oldemar de Souza Fernandes

Diretor
      Companhia Excelsior de Seguros

Documento assinado eletronicamente por OLDEMAR DE SOUZA FERNANDES, RG nº. 43372600
SSP-SP, Usuário Externo, em 29/01/2018, às 16:06, 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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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ TUPINAMBÁ COELHO, RG nº. 1355851 SDS -
PE, Usuário Externo, em 29/01/2018, às 16:08, 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 - Subs tuto(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: h p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 4860003 código CRC= A609CE8B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 12/13 - Bairro Asa Sul - CEP 71.988-001 - DF
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