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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.' 009/201 7.

PROCESSO N.o: 392.002.664/2017.

PREGÃO ELETRõNICO N.': 030/2017

VALIDADE: 1 2 (doze) meses improrrogáveis, a partir da publicação no DODF.

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, empresa

pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, com autorização legislativa de

criação disposta na Lei n' 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 1 3/1 4, Bloco 'A'. 6o Andar - Edifício Sede da CODHAB- CEP 70.036-91 8, na

cidade de Brasílía/DF, inscrita sob o CNPJ n' 09.335.575/0001-30, neste ato representada

pelo Diretor Presidente, GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA, brasileiro, viúvo.

portador da cédula de identidade n' 305.776 - ssP/DF e CPF sob n' 119.788.561-72,

residente e domiciliado em Brasília/DF, considerando o julgamento do Pregão Eletrõnico

para Registro de Preços Ro 0302017, processo no 392.002.664/2017, resolve regístrar os

preços da empresa ADM COMERCIAL DE MANUFATURADos LTDA-ME inscrita sob o CNPJ

no 19.111.1 36/0001-05. localizada em QND 47, Lote 11, Sala 307. 3o andar- CEP: 72120-47a

Taguatinga - DF, Telefone: 61 3026-4179, neste ato representada pela SENHORA

FERNANDA CRISTINA DAMASCENO ARRUDA, Representante Legal, CARGO: Diretora

Presidente, indicada e qualifica nesta Ata, de acordo com a classificação por ela alcançada e

nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as

partes às normas constantes da Lei n' 1 3.303, de 30 de junho de 201 6, e no que couber à Lei

no 8.666. de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações e no Decreto Distrital n'

36.519, de 28 de maio de 201 5 e no que couber ao Decreto n' 7.892. de 23 de janeiro de

201 3, em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO

1.1 . A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos serviços especificados no Anexo

l do Edital de Pregão Eletrõnico n.o 030/2017/2017, 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 respectiva Ata

de Registro de Preços, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. quando /;l
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solicitado pelo adjudicatário até o segundo día útil após a convocação e desde que ocorra

motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.

1.3.0 Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas

quantidades indicadas no Anexo l do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a

Administração promover a contratação de acordo com suas necessidades.

=

CLÁUSULA ll - 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 partir da publicação no DODF.

CLÁUSULA 111 - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à Coordenação Registro

e Pesquisa de Preços, nos termos do item 13 da Instrução Normativa n.' 03, de 30 de

agosto de 1 999, c/c a Portaria n' 563/SEFP, de 05.09.2002.

CLÁusui.A iv - DAS CONDiçõES DE PAR'nCiPAÇÃO

4.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada, para a contratação do

respectivo objeto, pela Administração direta e indireta, autárquica e fundacional e

pelas empresas públicas do Distrito Federal, conforme preconiza o Art. 25 Decreto

Distrital Ro 36.51 9/201 5.

4.1.1. A utilização referida neste item só será possível se o consumo da quantia estimada

no anexo l do Edital e desta Ata não tiver sido esgotado para o período.

CLÁusui.A v - DO PREço, EspEcifiCAçÃO E coNTRATAçÃO

5.1. O preço ofertado, especificação e contratação média, empresa e representante legal.

encontram-se enunciados na presente ata

CLÁUSULA VI - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

6.1. O local de execução do serviço será de acordo com Anexo l do Edital de Pregão

Eletrõnico n.o 030/2017 e a entrega dos serviços deverá ser : .

a) os serviços deverão ser entregues pela Contratada à Contratante. após emissão/'Z\
de Ordem de Serviço (o.s). 6.al
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b) A emissão de O.S (Ordem de Serviço) se dará conforme demanda da Contratante.
até o limite do valor e prazo do contrato com base no quantitativo apresentado

c) A contratada deverá comunicar o aceite do serviço em até 24 (vinte e quatro)
horas da emissão da Ordem de Serviço

d) A Ordem de Serviço poderá ser emitida e aceita de modo presencial ou eletrõnica

(por e-mail)

e) Os prazos apresentados serão por Ordem de Serviço e não cumulativos

f) Poderá ser emitida ordem de serviço contendo até 04 itens por Grupo a serem
confeccionados

g) Em casos devidamente justificados o prazo poderá ser estendido à critério do
Contratante.

CLÁUSULA Vll - 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

definitivo pela Unidade requisitante mediante apresentação da(s) respectiva(s)

nota(s) fiscal(is) ou nota fiscal-fatura, ou após a sua representação, sanadas as

irregularidades constatadas.

7.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar às Unidades

Administrativas que emitirem a Nota de Empenho, os documentos abaixo

relacionados

1 - Certidão Negativa de Débitos Relativos 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. 4a do

Decreto no 6.1 06, de 30.4.2007;

11 - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

fornecido pela CEF - Caixa Económica Federal, devidamente atualizado (Lei n.'

8.036/90);

111 - Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva com

Efeitos de Negativa emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho (em

www.tst.jus.br), em cumprimento à Lei n' ]2:44QZ2Q]], visando à comprovação

da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

Àr;R
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7.3. Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação,

qualquer obrigação que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,

sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correçao

monetária (quando for o caso)

dimplemento contratual, será adotado o seguinteulta inapor7.4. Caso haja m

procedimento:

1 - A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e

11 - 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.

7.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores

iguais ou superiores a RS 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 tanta deverão apresentar o número da conta

corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.'

32.767 de 1 7/02/201 1, publicado no DODF no 35, pág.3, de 1 8/02/201 1

CLÁUSULA Vlll - DO CONTRATO

8.1. 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

contidas na legislação pertinente

8.2. Por ocasião da celebração do contrato, a critério da Administração. poderá ser

exigido da licitante a prestação de uma das seguintes garantias estabelecidas no

Edital

caução em dinheiro, ou em títulos da divida públicas

11 - seguro-garantia; ou,

111 - fiança bancária.

8.2.1 . A garantia contratual será conforme estabelecido no edital de convocaç;
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8.2.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por

instituição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não

participem do capital ou da direção da licitante, sendo indispensável expressa renúncia,

pelo fiador, aos benefícios do artigo 1.491, do Código Civil.

8.2.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata:

a) somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro.

atualizada monetariamente mediante pedido por escrito do contratado

b) poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada 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 notificação

regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída;

c) ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências

administrativas e/ou judiciais;

8.2.4. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de

Preços, a não prestação da garantia exigida será considerada recusa injustificada

em assinar o contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho

emitida

8.3. Poderá ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do S 4o. art. 62 da Lei

n.' 8.666/93, e facultada a sua substituição 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.

8.4. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o

disposto no Capítulo 111. da Lei Federal n' 8.666/93. com suas respectivas alterações

posteriores, no que couber.

8.5.. A Ata de Registro de Preços não sofrerá o acréscimo de 25% prevista no S l o. art. 81 da

Lei 1 3.303/201 6

ci.ÁusuLA ix - OAS coNoiçõES OE CONTRA'rAÇÃo

9.1. Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da Companhia

Habitacional do Distrito Federal - CODHAB.
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9.2.

9.3.

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 Eletrõnico

R.o 030/201 7, especialmente às especificadas no Anexo l do referido Edital.

Serão de responsabilidade do(s) concorrente(s) que tiver(em) seu(s) preço(s)

registrado(s) o ânus 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

CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES

10.1 As penalidades serão aplicadas em conformidade com o Decreto R.o 26.851, de 30

de maio de 2006 e demais alterações posteriores e Lei no 1 3.303/201 6.

X©B

úh/

b..\P.v--L-./
0.ÍLÉONPARANHOS
'DiretoÍ' Presidente
/

P/ CODHAB/DF:

FERNANOÁtRiê#ÍhA DAMASCENO ARRUDA
ADM Comercial de Manufaturados LTDA-ME

CPF 004.546.111-29
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ITENS SEPARADOS

TIRAGEM
UNIDADE MÁXIMA

ANUAL

Valor
Unitário

(R$)

VALOR
MÁXIMO

(R$)
ESTIMADOITEM ESPECIFICAÇÃO

(ANUAL)

Porta banner

Desmontável na cor preta

Acabamento: modelo tripé
em alumínio

Altura máxima: 200 cm

ITEM
38

Unidade 30 R$ 1 1 2.07 RS 3.362.10

@
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