DEFENSORIA PÚBLICA
DISTRITO FEDERAI.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N.° 0401.000.631/2017
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
ARP N.° 03/2018

Aos 31 dias do mês de Julho de 2018, a Defensoria Pública do Distrito
Federal, localizado no Setor de Indústria e Abastecimento Sul — SIA, trecho 17,
Rua 07, Lote 45, CEP: 71.200-219 Brasília - Distrito Federal, inscrito no CNPJ
sob o n.° 12219624/0001, representado pelo senhor Febo Câmara Gonçalves,
Ordenador de Despesas, nos termos da Lei n° 10.520, de 17.07.2002, do
Decreto n° 5.450, de 31.05.2005, Decreto Federal n° 7.892 de 21.01.2013,
Decreto Distrital n° 39.103, de junho de 2018 aplicando-se, subsidiariamente, a
Lei n° 8.666, de 21.06.1993 e demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de
Preços SRP n° 03/2018, Resolve registrar o preço classificado pelo Fornecedor
Beneficiário AMARILDO ALVES PAIXÃO - ME localizado, Rua Aristides Leite
Ferreira, 196 IEDA II CEP: 44.900-000 — Irecê —BA, inscrito no CNPJ sob o n°
28.265.790/0001- 56, representado por Amarildo Alves Paixão, conforme
quadro abaixo:

FORNECEDOR CLASSIFICADO

CLASSIFICAÇÃO

CPF/CNPJ

NOME/RAZAO SOCIAL

VENCEDOR

28.265.790/0001-56

AMARILDO ALVES PAIXÃO- ME

VALOR TOTAL
REGISTRADO

R$ 807.195,00

Valores Registrados

1110
GRUPO

DISTRITO FEDERAI.

ITEM

DESCRIÇÃO

UND.

Divisória Especial — Tipo 1 Modulação: Painel/
Painel- Acústico (fornecimento e instalação)
Divisória Especial — Tipo 2 Modulação: Painel/
Vidro PersianaNidro-(fornecimento e
Instalação)

M2

Porta Especial —Miolo lã de vidro- 85 x 210 cm
Acústico- (fornecimento e instalação)

UN.

03

04

Remanejamento de divisórias especiaisRetirada

M

05

Remanejamento de divisórias especiaisColocação

M

01

02

1
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06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Regulagem de porta de aceso ás salas
Manutenção de dobradiças tipo
Palmela/LafontNolga, de portas de acesso a sala
Inversão do sentido de abertura e de
fechamento de porta de acesso as salas
Execução de reforço nos montantes dos
sistema de fixação das portas
Manutenção corretiva nas maçanetas
Fornecimento e montagem de fechaduras.
Fornecimento e montagem de dobradiça reta
cromada 3"
Manutenção Corretiva com Troca de Vidro em
Divisórias Especial- 2 (Painel/ Vidro)
Manutenção Corretiva de Persianas em
Divisórias Especial-2 (Painel/ Vidro Persiana/
Vidro)
Divisórias em Gesso Acartonado tipo Drywall(fornecimento e instalação)

QTD.

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1.500

R$
130,00

R$
195.000,00

M2
1.000

UN.

R$
400.000,00

100

R$
300,00

R$
30.000,00

1.000

R$
9,00

R$
9.000,00

1.000

R$
37,00

R$
37.000,00

50

R$
120,00
R$
60,00
R$
40,00
R$
189,00
R$
120,00
R$
500,00
R$
35,75
R$
100,00

R$
6.000,00
R$
9.000,00
R$
800,00
R$
3780,00
R$
12.000,00
R$
50.000,00
R$
715,00
R$
3.000,00

R$
80,00

R$
2.400,00

R$
97,00
R$
807.195,00

R$
48.500,00

UN.

150

UN.

20

UN.

20

UN,

100

UN.

100

UN.

20

UN.

30

UN.

30

M

500

Valor total registrado

R$
400,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES QUE IGUALARAM PROPOSTAS AO
FORNECEDOR CLASSIFICADO

CLASSIFICAÇÃO

CPF/CNPJ

NOME/RAZAO SOCIAL

01

02.270.280/0001-83

RICARDO DINIZ ALMEIDA

02

14.000.330/0001-91

CRT CONSTRUTORA LTDA.

_
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CLAUSULAS I - DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada, por meio de SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS, no fornecimento e manutenção de Divisórias para
atender ás necessidades da Defensoria Pública do Distrito Federal- DPDF,
conforme condições e especificações constantes no Edital e seus Anexos.
CLAUSULAS II - DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses
contados a partir da sua assinatura, de acordo com o Decreto Distrital 39.103
de 06.06.18.
2.1.1. A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume
o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos
realizados a se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas,
ficando sujeito, inclusiva, as penalidades legalmente cabíveis pelo
descumprimento de quaisquer de sua clausulas.
2.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas
das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n° 8.666/93
ou de redução dos preços praticados no mercado.
2.3. Mesmo comprovada à ocorrência de situações prevista na alínea "d" do
inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente,
poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
2.4. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas
condições do registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela
Defensoria pública do Distrito Federal, o proponente será convocado pela
DPDF para a devida alteração do valor registrado em ata.
2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a DPDF não
será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a
realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, sendo
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assegurado ao beneficiário do registro preferencia de fornecimento em
igualdade de condições.
CLAUSULAS III — DAS PENALIDADES
3.1. As penalidades encontram-se elencadas no Edital e seus anexos.
CLAUSULAS IV- DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS
4.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por órgãos não
participantes desde que autorizados pela DPDF.
4.2. Em caso de fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto
ao preço, às clausulas e condições constantes do Edital do Pregão n°
03/2018 SRP, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a
integra.
CLAUSULAS V- DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
5.1. A entrega do objeto desta licitação obedecera ao disposto no Anexo I do
Edital (Termo de Referência).
CLAUSULAS VI - DO RECEBIMENTO
6.1. O recebimento e aceitação do objeto deste Pregão obedecerão ao
disposto no anexo I do Edital (Termo de Referência).
CLAUSULAS VII - DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado a favor do licitante vencedor nos termos
especificados no Anexo I do Edital.
CLAUSULAS VIII - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
ORDENS DE FORNECEDORES
8.1. A aquisição do objeto da presente ata de registro de preços serão
autorizadas, conforme a necessidade, pelo ordenador de despesa do DPDF.
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8.2. A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total
ou parcial serão igualmente autorizados pelo Secretário de Administração da
DPDF.
8.3. As autorizações para adesão a Ata de Registro de Preços serão emitidas pelo
Ordenador de Despesa da DPDF.
CLAUSULAS IX- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A contratada deverá prestar os serviços objeto do presente Termo de
Referência dentro de elevados padrões, empregando e fornecendo produtos de
alta qualidade, bem como observar rigorosamente as especificações técnicas e
a regulamentação aplicável, exercendo todos os serviços com esmero e
perfeição, refazendo tudo quanto for impugnado pela fiscalização, quer em
razão do material, quer em razão da mão-de obra;
9.2. Comprovar a procedência das peças utilizadas na manutenção por meio
de nota fiscal do fabricante, quando solicitado pelo órgão;
9.3. Exercer os serviços com pessoal habilitado e devidamente credenciado,
0(s) técnico (s) designado(s) para a execução do serviço devera(ão)
comparecer aos locais de trabalho, portando crachá de identificação fornecido
pela empresa a ser contratada;
9.4. Fornecer, sob sua integral responsabilidade, os serviços pertinentes
discriminados neste Termo de Referência, devendo receber prévia aprovação
do CONTRATANTE, que se reserva o direito de rejeitá-los;
9.5. Prestar os serviços dentro dos prazos previstos, ou seja, obedecer às
condições estabelecidas neste Termo de Referência, ou seja, assumir inteira
responsabilidade pelo fornecimento dos itens especificados neste Termo de
Referência e/ou seus Anexos;
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9.6. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega prevista, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
9.7. Comunicar a CONTRATANTE por escrito, quando verificar condições
inadequadas de execução do serviço ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita prestação do serviço, apresentando razões justificadoras,
que serão objeto de apreciação por esta concessionária;
9.8. Fornecer a mão-de-obra necessária à perfeita execução dos serviços
responsabilizando-se pelas obrigações e exigências decorrentes da legislação
pertinente;
9.9. A CONTRATADA obriga-se a responder por todas e quaisquer ações
judiciais, reivindicações ou reclamações de seus empregados, sendo em
quaisquer circunstâncias, nesse articular, considerada como única e exclusiva
empregadora e responsável por qualquer ônus a que a DPDF venha a arcar
em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações;
9.10. As providências judiciais ou extrajudiciais para a solução das questões
referentes a danos causados a terceiros, serão de responsabilidade exclusiva
da CONTRATADA e serão tomadas em seu próprio nome e às suas expensas;
9.11. Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração do
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da
execução dos serviços objeto deste Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
9.12. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE.

BEFENSORIA PÚBLICA
DISTRITO FEDERAL

9.13. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
9.14. Fornecer todos os esclarecimentos e as informações técnicas que
venham a ser solicitadas pela Contratante sobre o objeto contratado, indicando
representante para manter contrato com a Contratante para o esclarecimento
de duvidas.
9.15. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, com a observância às normas técnicas e legislação vigente.
9.16. Indenizar a DPDF no caso de avaria ou subtração de seus bens ou
valores, bem como por acesso indevido a informações sigilosas ou de uso
restrito, quando tais atos forem praticados por quem tenha sido alocado à
execução do objeto do contrato.
9.17. Zelar pela área que lhe for entregue para uso, bem como pelos móveis e
utensílios ali existentes, reparando-os ou substituindo-os, por sua conta,
quando danificados ou extraviados.
9.18. Implantar de forma adequada a planificação, execução e supervisão
permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz,
realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em
perfeita ordem todas as dependências objeto dos serviços.
9.19. Acatar as exigências da DPDF quanto à execução dos serviços, inclusive
quanto aos critérios, especificações e outros documentos que integrem este
edital e seus anexos, devendo providenciar a imediata correção das
deficiências e falhas apontadas.
9.20. Prestar todos os serviços referentes ao objeto fim da licitação, sendo
vedada a subcontratação de serviços.
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CLAUSULAS X- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Nomear e destacar equipe, composta por servidores que detenham o
conhecimento do negócio e dos perímetros alvo do objeto;
10.2. Redefinir o prazo e cronograma do objeto em conjunto com a
CONTRATADA, caso alguma situação estratégica venha a impactar nas
atividades objeto deste Termo de Referência;
10.3. Fornecer à CONTRATADA todas as informações técnicas solicitadas
sobre o ambiente a ser utilizado na prestação dos serviços pela
CONTRATADA;
10.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA;
10.5. Supervisionar e aprovar os trabalhos da CONTRATADA;
10.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de
preço e prazo estabelecidas no contrato;
10.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelos técnicos da CONTRATADA;
10.8. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços
prestados produtos com as especificações constantes do Termo de Referência
e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
10.9. Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços e atestar as Notas
Fiscais;
10.10. Caso a CONTRATADA deixe de cumprir alguma Cláusula do Contrato e
Termo de Refecia, a DPDF suprirá suas necessidades referentes à contratação
da maneira que melhor lhe convier ou for favorável, debitando a
CONTRATANTE os gastos realizados a esse titulo além de sujeitá-lo às multas
estabelecidas no Contrato;
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10.11. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando
devidamente identificados e uniformizados, aos locais em que devam executar
suas tarefas;
CLÁUSULA XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Integram esta Ata do Edital do Pregão n° 0312018 SRP e seus anexos e a
proposta da empresa AMARILDO ALVES PAIXÃO - ME, classificada no
certame supra numerado.
11.2.

Fica eleito o foro de Brasília- DF para dirimir quaisquer questões

decorrentes da utilização da presente ata.
11.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 8.666/93 e
10.520/2002, Decreto Federal 7.982/2013, Decreto Federal 8.250/2014 e Decreto
Distrital 39.103/2018 e demais normas aplicáveis.
Brasília, 31 de Julho de 2018.

A,

Cinthia Myaria S. D. de Oliveira
Diretora de licitação
moil. 115 AàO O

Febo Câmara Gonçalves
ubsecretário de Administração Geral
NI2&-0.ggg -

Anísio Felipe Silva Paixão
CPF: 062.802.795-88
RG 20206173-55 SSP/BA

