
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Administração e Gestão

Ata de Registro de Preços n.º Nº 001/2020 - Terceirização

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/ 2020

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2019

PROCESSO Nº 00392-00010097/2019-66

A  COMPANHIA  HABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  –  CODHAB,  empresa  pública,  dotada  de
personalidade jurídica de direito privado, com autorização legisla�va de criação pela Lei 4.020, de 25 de
setembro  de  2007,  integrante  da  Administração  Indireta  do  Governo  do  Distrito  Federal,  estando
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, inscrita no CNPJ/MF sob o no.
09.335.575/0001-30,  com  sede  no  SCS  Quadra  06,  Bloco  A,  Lotes  13/14,  6º  andar,  Ed.  Sede  –  CEP
70.036-918 – Brasília/DF, neste ato representado na pessoa de seu Diretor Presidente WELLINGTON LUIZ
DE  SOUSA  SILVA,  brasileiro,  portador  da  Carteira  de  Iden�dade  nº  305.776-SSP/DF  e  do  CPF  nº
119.788.561-72,  residente  e  domiciliado  nesta  Capital,  com  autorização  da  Diretoria  Execu�va  da
CODHAB/DF, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças,
Patrimônio  e  Contabilidade  do  Distrito  Federal  (Decreto  no.  32.598/2010)  doravante  denominada
simplesmente CODHAB/DF,  considerando o julgamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
020/2019,  processo  nº  00392-00010097/2019-  66,  resolve  registrar  os  preços  da  empresa  PROCEDE
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 31.259.460/0001-62, localizada em
ST SHIN CA 11 Bloco "E" Junta B Sala 309 - 3º Pavimento, CEP: 71.503-511 - Lago Norte - Brasília - DF, 
neste  ato  representada pelo  senhor  ANDERSON PATRIOTA SILVA,  brasileiro,  casado,  administrador  de
empresas,  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  no  RILC  desta  Companhia  e  a  Lei  nº  13.303,  de  30  de  junho  de  2016,  bem  como  suas
alterações e no Decreto Distrital  nº 39.103/2018 de 06 de junho de 2018,  em conformidade com as
disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preços (SPR), para Contratação de empresa especializada na prestação,
de forma con�nua, de serviços auxiliares de (I) secretariado; (II) transportes e (III) visitação domiciliar e
comunitária,  para  atendimento  à  Companhia  de  Desenvolvimento  Habitacional  do  Distrito  Federal
(CODHAB/DF), conforme especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico SRP
nº 020/2019, 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
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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. DA DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E QUANTITATIVOS

4.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quan�dade e as demais condições ofertadas nas
propostas são as que segue:

4.2. Planilha com descrição e quan�ta�vos dos postos de trabalho.

ITEM POSTO HORAS ESTIMADAS (MÊS) QUANTIDADE ESTIMADA DE POSTOS

01 Técnico em Secretariado 160h 35

02 Motorista de Automóveis 160h 02

03 Motorista de Furgão/Van 160h 02

04 Entrevistador de Campo 160h 06

05 Agente de Ação Social 160h 06

TOTAL 51

POSTO (A)
QUANTIDADE
(B)

CUSTO
UNITÁRIO (C)

CUSTO  MENSAL  (D)
= (B x C)

CUSTO  ANUAL  (E)  =
(12 x D)

Técnico  em
Secretariado

35 R$ 5.072,86 R$ 177.550,27 R$ 2.130.603,25
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Motorista  de
Automóveis

02 R$ 5.638,84 R$ 11.277,68 R$ 135.332,21

Motorista de Van 02 R$ 5.638,84 R$ 11.277,68 R$ 135.332,21

Entrevistador  de
Campo

06 R$ 6.846,06 R$ 41.076,39 R$ 495.916,64

Agente  de  Ação
Social

06 R$ 7.025,18 R$ 42.151,09
R$ 505.813,04

TOTAL 51 R$ 30.221,79 R$ 283.333,11 R$ 3.399.997,36

5. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CARACTERÍSTA DOS SERVIÇOS

5.1 As atribuições para os postos alocados para a prestação dos serviços são os seguintes:

5.1.1 TÉCNICO EM SECRETARIADO (compa�vel com CBO 3515-05):

5.1.5.5 Agendar compromissos e reuniões; Auxiliar nas reuniões, apresentações e eventos;

5.1.5.6 Atender às chamadas telefônicas;

5.1.5.7 Ordenar tarefas e o�mizar procedimentos de trabalho;

5.1.5.8 Assessorar a área em suas a�vidades.

5.1.2 MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (compa�vel com CBO 7823-05):

5.1.6.1 Dirigir e manobrar veículos;

5.1.6.2 Transportar pessoas e cargas;

5.1.6.3  Realizar  verificações  e  manutenções  básicas  do veículo e  u�lizar  equipamentos  e  disposi�vos
especiais, tais como sinalização sonora e luminosa, so�ware de navegação e outros;

5.1.6.4  Efetuar  pagamentos  e  recebimentos  e,  no  desempenho  das  a�vidades,  u�lizar  capacidades
comunica�vas,  trabalhando  segundo  normas  de  segurança,  higiene,  qualidade  e  proteção  ao  meio
ambiente;

5.1.6.5 Observar normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

5.1.6.6  Permanecer  nos  postos  de  serviços  durante  a  jornada  de  trabalho,  à  disposição  da  DIREG e
atender as tarefas solicitadas para serviços de transporte;

5.1.6.7  Ser  pontual  no  atendimento  às  solicitações  de  saída  para  executar  as  tarefas  que  lhe  forem
atribuídas;

5.1.6.8 Comunicar, de imediato, as falhas apresentadas pelos veículos, para encaminhamento de reparos,
garan�ndo as condições de segurança;

5.1.6.9 Comunicar, de imediato, sinistros ocorridos na execução dos serviços para que sejam tomadas as
providências necessárias junto às autoridades competentes, quando for o caso;

5.1.6.10 Responsabilizar-se pelo pagamento dos danos causados aos veículos, assim como pelas infrações
de trânsito come�das, quando der causa;

5.1.6.11  Zelar  pela  guarda,  conservação  dos  veículos  e  seus  acessórios,  assim  como  providenciar  o
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fechamento do veículo ao final do expediente, recolhendo as chaves no setor competente.

5.1.3 MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR (compa�vel com CBO 7823-10):

5.1.7.1 Dirigir e manobrar veículos;

5.1.7.2 Transportar pessoas e cargas;

5.1.7.3  Realizar  verificações  e  manutenções  básicas  do veículo e  u�lizar  equipamentos  e  disposi�vos
especiais, tais como sinalização sonora e luminosa, so�ware de navegação e outros;

5.1.7.4  Efetuar  pagamentos  e  recebimentos  e,  no  desempenho  das  a�vidades,  u�lizar  capacidades
comunica�vas,  trabalhando  segundo  normas  de  segurança,  higiene,  qualidade  e  proteção  ao  meio
ambiente;

5.1.7.5 Observar normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

5.1.7.6  Permanecer  nos  postos  de  serviços  durante  a  jornada  de  trabalho,  à  disposição  da  DIREG e
atender as tarefas solicitadas para serviços de transporte;

5.1.7.7  Ser  pontual  no  atendimento  às  solicitações  de  saída  para  executar  as  tarefas  que  lhe  forem
atribuídas;

5.1.7.8 Comunicar, de imediato, as falhas apresentadas pelos veículos, para encaminhamento de reparos,
garan�ndo as condições de segurança;

5.1.7.9 Comunicar, de imediato, sinistros ocorridos na execução dos serviços para que sejam tomadas as
providências necessárias junto às autoridades competentes, quando for o caso;

5.1.7.10 Responsabilizar-se pelo pagamento dos danos causados aos veículos, assim como pelas infrações
de trânsito come�das, quando der causa;

5.1.7.11  Zelar  pela  guarda,  conservação  dos  veículos  e  seus  acessórios,  assim  como  providenciar  o
fechamento do veículo ao final do expediente, recolhendo as chaves no setor competente.

5.1.4 ENTREVISTADOR DE CAMPO (compa�vel com CBO 4241-05):

5.1.8.1 Efetuar entrevistas e aplicar ques�onários em áreas de regularização de interesse social,  para
obtenção de dados, de acordo com as instruções recebidas;

5.1.8.2 Transmi�r os dados das entrevistas, de acordo com as instruções recebidas;

5.1.8.3 Auxiliar no cadastramento de ocupantes de áreas de regularização de interesse social;

5.1.8.4 Verificar a consistência de informações e par�cipar do planejamento de a�vidades de campo nas
áreas de regularização de interesse social;

5.1.8.5 Apresentar-se devidamente iden�ficado;

5.1.8.6  Reconhecer  os  limites  e  a  área  de  atuação  que  lhe  for  designada,  registrando  as  falhas  ou
inconsistências porventura encontradas.

5.1.5 AGENTE DE AÇÃO SOCIAL (compa�vel com CBO 5153-10)

5.1.9.1 Garan�r atenção e acompanhamento a pessoas em situações de risco pessoal e social, nas áreas
de regularização de interesse social;

5.1.9.2 Iden�ficar as necessidades e demandas dos ocupantes de áreas de regularização de interesse
social;

5.1.9.3 Auxiliar nas a�vidades de orientação e tratamento de situações sociais;

5.1.9.4 Auxiliar no planejamento, execução e monitoramento das ações de reassentamento.
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5.2 As qualificações mínimas para os postos alocados na prestação dos serviços são as seguintes:

5.2.1 TÉCNICO EM SECRETARIADO (compa�vel com CBO 4221-05):

5.2.1.1 Ensino Médio Completo;

5.2.1.2 Conhecimentos básicos de informá�ca.

5.2.2 MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (compa�vel com CBO 7823-05):

5.2.2.1 Ensino Fundamental Completo;

5.2.2.2 Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “B”, com tempo mínimo de 04 (quatro) anos de
experiência na respec�va categoria, devidamente comprovada na CTPS.

5.2.3 MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR (compa�vel com CBO 7823-10):

5.2.3.1 Ensino Fundamental Completo;

5.2.3.2 Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “D”, com tempo mínimo de 04 (quatro) anos de
experiência na respec�va categoria, devidamente comprovada na CTPS.

5.2.4 ENTREVISTADOR DE CAMPO (compa�vel com CBO 4241-05):

5.2.4.1 Ensino Médio Completo;

5.2.4.2 Conhecimentos básicos de informá�ca.

5.2.5 AGENTE DE AÇÃO SOCIAL (compa�vel com CBO 5153-10):

5.2.5.1 Ensino Fundamental Completo.

5.3  Os  serviços  serão  executados  de  segunda-feira  à  sexta-feira,  das  08:00  às  18:00  horas  e,
eventualmente, aos sábados, domingos e feriados, respeitada a jornada mensal de 160 (cento e sessenta)
horas mensais, nas dependências da CODHAB/DF ou em áreas objeto de atuação da CODHAB/DF, desde
que não resulte em descumprimento da legislação trabalhista ou de convenção cole�va de trabalho em
vigor.

6. DA TABELA DE PREÇOS

6.1 Os valores máximos unitários e totais registrado dos serviços/postos de trabalho objetos do Termo de
Referência, estão apresentados na proposta de preço da empresa (32359932);

A Empresa PROCEDE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,  localizada à ST SHIN CA 11 Bloco "E"
Junta  "B"  Sala  309  -  Lago  Norte/DF,  CEP:  71503-511,  telefone:  61  3263-4817,  e-mail:
comercial@procedeservicos.com.br,  representada  pelo  Sr.  ANDERSON  PATRIOTA  SILVA,  Cargo:
administrador  de  empresa,  representante  legal,  propõe  prestar  os  serviços  es�pulados  no  Edital,  a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito federal – CODHAB/DF.

7. DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS

7.1 De acordo com o ar�go 144 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB
(RILC), o objeto será recebido da seguinte forma:

7.1.1  Provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e  fiscalização,  mediante  termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

7.1.2 Defini�vamente, pelo Gestor do Contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
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contratuais, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados do recebimento provisório.

7.2 O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil, administra�va ou penal,
principalmente quanto à solidez e segurança do serviço, nem é�co-profissional pela perfeita execução do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro e pelo contrato.

7.3 Nos casos devidamente jus�ficados, os prazos para recebimento provisório e defini�vo poderão ser
prorrogados  mediante  autorização  da  autoridade  competente,  formalizada  através  de  Termo Adi�vo,
desde que celebrado anteriormente ao término da vigência contratual.

7.4  Na  hipótese  de  rescisão  do contrato,  caberá  ao  responsável  pela  fiscalização atestar  as  parcelas
adequadamente concluídas, recebendo provisória ou defini�vamente, conforme o caso.

7.5  A  CODHAB/DF  deverá  rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  o  serviço  executado  em desacordo  com o
contrato, o edital, este Termo de Referência e o RILC da CODHAB/DF.

7.6 Após recebimento defini�vo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento.

7.7 Bem como, com as do item 12 e 14 do Anexo I Termo de Referência do Edital.

8. DA ATA

8.1 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.

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

8.3 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 020/2019, conforme Termo de
Referência, Anexo I do Edital.

9. REVISÃO E CANCELAMENTO

9.1 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.

9.2 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.

9.3  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.

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

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

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

9.5.1 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
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apresentados; e

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

9.6 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.

9.7 O registro do fornecedor será cancelado quando:

9.7.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços;

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

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

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

9.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 9.7.1, 9.7.2 e 9.7.4 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.9 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:

9.9.1 Por razão de interesse público; ou

9.9.2 A pedido do fornecedor.

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1 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.

10.2 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.

10.3 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) 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).

_________________________________________

WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA

Diretor Presidente

COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

_________________________________________
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ANDERSON PATRIOTA SILVA

Representante Legal

PROCEDE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON PATRIOTA DA SILVA RG n° 297532005
SSP - DF, Usuário Externo, em 14/01/2020, às 11:07, 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
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