
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 002/2019 - Delcom

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2019
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2019
PROCESSO Nº 392-00002869/2019-96

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 habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal –
SEDHAB, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 6, Lotes 13/14, Bloco “A”, 5º 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 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, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 001/2019, processo nº 392-00002869/2019-96,
resolve registrar os preços da empresa Delcom Serviço e Comércio LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 15.415.712/0001-49, localizada em Rua
Gaípa, nº 910 – Vila Leopoldina – São Paulo – SP, CEP: 05089-000, Telefone: (11) 3838-5522, neste ato representada ato representada pelo
Representante Legal, Sr. Douglas Rodrigues Cavalcante, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de iden dade nº 42.926.062-3
SSP/SP  e  do  CPF nº  336.265.688-90,  residente  e  domiciliado  em  São  Paulo  -  SP,  indicada  e  qualificada  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  prestação de serviços de limpeza,  manutenção,  re rada de entulhos,
pequenas reformas e cercamento de lotes e terrenos, localizados no Distrito Federal, de propriedade da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal conforme especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 007/2019, 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.    Não será admi da a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
3.2.    Considerando o reduzido quadro de servidores lotados na Comissão permanente de licitação desta Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, a aceitação de outros par cipantes, além dos que já fazem parte do planejamento deste
certame, poderia acarretar em lesão ao princípio da eficiência, pois em decorrência da complexidade e acúmulo de serviços que poderia ser
gerado pela CPL/CODHAB – DF no gerenciamento da ata,  poderia ter prejuízo na execução e bom andamento dos serviços inerentes à
mesma. Jus fica-se assim a opção de não admi r adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

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 constantes no
Anexo I desta Ata de Registro de Preços.

5.    DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
5.1.    É de responsabilidade da licitante a gestão da mão-de-obra necessária para a realização dos serviços objeto do Termo de Referência,
Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 007/2019.
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5.2.    A Contratada deverá atender todas as demandas da CODHAB/DF para a execução dos serviços mencionados no objeto desta Ata, que
serão solicitadas mediante a emissão de ordens de serviços (OS) levando em consideração a natureza e/ou especialidade do serviço ou
solicitação do executor da contratação e poderão ser precedidas, ou não, de proposta de orçamento, solicitada previamente à contratada.
5.3.    O período para execução dos serviços será, em regra, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 18:00 horas, contudo, considerando a
natureza do serviço ou impossibilidade de as execuções no período mencionado anteriormente, a critério do executor, os serviços poderão
ser executados nos finais de semana, feriados ou no período noturno.
5.4.     Os  serviços  previstos  nesta  Ata  somente serão realizados  mediante  emissão prévia  de  Ordem de Serviço  (OS)  e  aprovação  do
respec vo orçamento pelo Executor do Contrato (Fiscalização).
5.5.    A execução dos serviços rela vos a cada OS será acompanhada por funcionário designado para a fiscalização.
5.6.    A futura contratada deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após aprovação do orçamento.
5.7.    Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para a CODHAB/DF, e que não tenham sido autorizados e aprovados, serão
desconsiderados para fins de pagamento, não cabendo à CONTRATADA qualquer alegação em contrário.
5.8.    Os serviços somente serão considerados executados mediante o recebimento defini vo pelo Fiscal do Serviço e/ou Gestor do Contrato
5.9.    O recebimento e a aceitação dos serviços que compõem cada Ordem de Serviço dar-se-ão da seguinte forma:
5.9.1.     PROVISORIAMENTE:  em até  15 (quinze)  dias,  contados  da  data  da  comunicação,  por  escrito,  da  conclusão dos  serviços  pela
CONTRATADA, após a realização de vistoria pela Fiscalização.
5.9.2.    DEFINITIVAMENTE: em até 15 (quinze) dias contados a par r do recebimento provisório, mediante a lavratura de termo de aceite,
que será assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento defini vo.
5.9.3.     Se  após  o  RECEBIMENTO  PROVISÓRIO  for  iden ficada  qualquer  falha  na  execução,  cuja  responsabilidade  seja  atribuída  à
CONTRATADA, o prazo para a efe vação do RECEBIMENTO DEFINITIVO será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento
das impropriedades detectadas.
5.10.    Independentemente da vigência da presente Ata, os serviços executados deverão ter garan a mínima de 05 (cinco) anos, prevista no
ar go 618 do Código Civil/202 contada do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços.
5.11.    Durante o prazo de garan a, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar quaisquer defeitos relacionados à má execução dos serviços
objeto deste Termo de Referência, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE.
5.12.    O recebimento, provisório ou defini vo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços e
dos materiais empregados, durante o período de garan a previsto para o serviço.
5.13.    A contratada deverá apresentar solução de atendimento eletrônico, para abertura e fechamento dos chamados com emissão das OS
eletronicamente, sua respec va aprovação, ou, não, como também o acompanhamento das OS.
5.14.    A contratada deverá apresentar, também, relatórios e históricos das OS (ORDENS DE SERVIÇO) abertas e fechadas, como também, os
descri vos de soluções dadas a cada uma das OS.
5.15.    As ORDENS DE SERVIÇOS - OS – Serão emi das pela Contratante, de acordo com o grau de prioridade ou necessidade do serviço, de
acordo com o seu modo de execução ou com sua finalidade.

6.    DA ATA
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 XXX/2018, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital.

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:
7.5.1.    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
7.5.2.    Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
7.6.    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.
7.7.    O registro do fornecedor será cancelado quando:
7.7.1.    Descumprir as condições da ata de registro de preços;
7.7.2.    Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem jus fica va aceitável;
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7.7.3.    Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados no mercado; ou
7.7.4.    Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo, alcançando o órgão gerenciador e
órgão(s) par cipante(s).
7.8.    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.
7.9.     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:
7.9.1.    Por razão de interesse público; ou
7.9.2.    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.

Wellington Luiz de Souza Silva
Diretor Presidente

CODHAB/DF 

Douglas Rodrigues Cavalcante
Representante Legal

Delcom Serviço e Comércio LTDA

ANEXO I
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Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS RODRIGUES CAVALCANTE - RG nº.
42926062 SSP/SP, Usuário Externo, em 27/05/2019, às 11:50, 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 28/05/2019,
às 16:41, 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= 22889633 código CRC= 6526556B.
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