GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTR
Gerência de Gestão de Atas
Ata de Registro de Preços SEI-GDF n.º 9008/2019

Planos de Suprimentos: 0011/2018. 0015/2018, 0016/2018 e 0037/2018
Processo SEI N. º: 00410-00001642/2018-41
Pregão Eletrônico N. º: 0139/2018
Validade: 12 (DOZE) meses improrrogáveis, a partir da publicação no DODF.
Ao quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, na
Subsecretaria de Compras Governamentais, da Secretaria-Adjunta de
Gestão Administrativa, da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento,
Orçamento e Gestão do Distrito Federal, localizada no Anexo do Palácio do
Buriti, 5º Andar, sala 500, Brasília – DF, o Subsecretário de Compras
Governamentais, Leonardo Rodrigo Ferreira, e o Coordenador de Gestão de
Suprimentos, Whesley Fernandes Henrique, nos termos do art. 15 da Lei
Federal n.º 8.666/93, Lei Distrital n.º 2.340/99, Decreto n.º 26.851, de 30 de
maio de 2006, Decreto n.º 39.103, de 06 de junho de 2018, publicado no
DODF n.º 107, de 07/07/2018 e as demais normas legais aplicáveis, de
acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 0139/2018, publicado
no DODF n.º 62, de 02 de abril de 2019, página n.º 36 e a
respectiva homologação total no processo SEI n.º 00410-00001642/201841, conforme Nota Técnica n.º 59/2019 - SEFP/SAGA/SCG/AGERO,
RESOLVE(M) registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), nas quantidades
estimadas, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) nos
itens/lotes, observadas as condições do edital que integra este instrumento
de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para
eventual Registro de Preços para a eventual contratação de empresa(s)
para a prestação de serviços para a execução das etapas do Circuito de
Corridas SETUL/DF, incluindo a Corrida de Reis e Corrida de Reis Mirim
– Edições 2019, om o fornecimento de estrutura, material, pessoal,
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento do
evento e contratação de serviços especializados, de responsabilidade da
Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer - SETUL/DF, conforme
especificado no Edital de Pregão Eletrônico n. º 0139/2018, que passa a

fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a
documentação e proposta(s) de preços apresentada(s) pelo(s) licitante(s).
1.2 O Sistema de Registro de Preços (SRP) não obriga a contratação, nem
mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de
Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação de
acordo com suas necessidades.
CLÁUSULA II - 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 III - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à
Coordenação de Gestão de Suprimentos, conforme Decreto n.º
39.103/2018.
CLÁUSULA IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada, para a
contratação do respectivo objeto, pela administração direta e indireta do
Distrito Federal (artigos 2º e 3º do Decreto n. º 32.716/2011), nos termos
do Decreto n.º 39.103/2018.
4.2. A utilização referida neste item, por parte dos órgãos participantes,
só será possível se o consumo da quantia estimada no anexo I do Edital e
desta Ata não tiver sido esgotado para o período.
CLÁUSULA V - DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO E CADASTRO
RESERVA
5.1.
O preço ofertado, especificação e contratação média (mensal,
semestral, anual), empresa e representante legal, encontram-se enunciados
na presente Ata.
5.2. Os licitantes que cumprirem os requisitos para formação do Cadastro
Reserva, na forma disposta no inciso II, art. 11, do Decreto nº 39.103/2018,
terão seus preços registrados, de acordo com a ordem de classificação,
sendo convocados, juntamente com as adjudicatárias para assinatura da Ata
de Registro de Preços, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no
instrumento convocatório.

5.3.
A contratação com fornecedor do Cadastro Reserva ocorrerá
somente no caso de exclusão do adjudicatário, nas hipóteses previstas nos
artigos 20 e 21 do Decreto nº 39.103/2018, sendo respeitada, em qualquer
caso, a ordem de classificação.
CLÁUSULA VI - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO/ENTREGA DO
MATERIAL
6.1. O local de execução do serviço/entrega do material será de acordo
com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 0139/2018, a contar da data
da assinatura do contrato, de recebimento e/ou retirada da Nota de
Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao detentor/representante,
observando os prazos determinados no aludido edital.
CLÁUSULA VII - 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:
I- Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS – Instituto
Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei nº
8.212/90);
II- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal,
devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);
III- Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual ou Distrital
do domicílio da Licitante.
IV- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (em
www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011. Visando
comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 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 de
reajustamento 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 respectivo contrato; e
II - Se o valor da multa for superior ao valor devido pela não entrega do
material/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. Às empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos
de valores iguais ou superiores a R$ 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 tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde
deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de
17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.
CLÁUSULA VIII – 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 Subsecretaria de Compras Governamentais, 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:
I - caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública;
II - seguro-garantia; ou,
III - fiança bancária.
8.2.1. A garantia não excederá a 3% (três por cento) do valor do
contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56, § 2.º), conforme previsto no Edital
de Pregão Eletrônico n.º 0139/2018.
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:

8.2.3.1. somente poderá ser levantada após a extinção do
contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;
8.2.3.2. 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;
8.2.3.3. ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva
solução das pendências administrativas e/ou judiciais;
8.2.3.4. será liberada mediante pedido por escrito pelo
contratado.
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 §
4º, art. 62 da Lei n.º 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 III, da Lei Federal nº 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% previsto
no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
9.1. Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da
Subsecretaria de Compras Governamentais.
9.2.
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 Eletrônico n.º 0139/2018.
9.3. Serão de responsabilidade do(s) concorrente(s) que ,ver(em) seu(s)
preço(s) registrado(s) o ônus 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 lhe 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.
9.4. A aquisição dos produtos das cotas reservadas terá prioridade,
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender
as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente. (§4º do art. 8º
do Decreto nº 8.538/2015 c/c NOTA/AJL/SEPLAG/Nº123/2017).
CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES
10.1 As penalidades serão aplicadas em conformidade com o Decreto n.º
26.851, de 30 de maio de 2006, e alterações posteriores.
CLÁUSULA XI - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
11.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, conforme Decreto nº 39.103/2018.
11.2. O reajustamento dos preços registrados somente será possível se
autorizado por alteração das Normas Federais pertinentes à política
econômica.
CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
12.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será atestado pela Unidade
requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93,
alterada, e demais normas pertinentes.
12.1.1. A Unidade Administrativa deverá designar executor para
acompanhamento do contrato e execução do serviço / entrega do
material, com valor superior ao limite estabelecido no art. 23, conforme
determinado pelo § 8º do art. 15 do diploma legal mencionado.
12.2. A Unidade administrativa requisitante reserva-se o direito de
proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à inspeção de qualidade na execução
dos serviços/entrega do material e recusá-los, integralmente ou em parte,
se estiverem em desacordo com as especificações do objeto licitado.
12.3. Não serão aceitos produtos oriundos da prestação do
serviço/fornecimento de material com utilização de materiais
recondicionados ou remanufaturados sob qualquer forma.

12.4. Observar demais exigências contidas no Anexo I do Edital deste
Pregão Eletrônico.
CLÁUSULA XIII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno
direito:
13.1.1. Pela Subsecretaria de Compras Governamentais, mediante
comunicação da Unidade requisitante:
13.1.1.1. quando a(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações
dela constantes;
13.1.1.2. quando a(s) detentora(s) não retirar(em) a Nota de
Empenho no prazo estabelecido e a Unidade requisitante não
aceitar sua(s) justificativa(s);
13.1.1.3. quando a(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão
administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
registro de preços, em algumas hipóteses previstas no art. 78,
inciso I a XII e XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas
alterações posteriores;
13.1.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou
parcial de contrato decorrente deste instrumento de registro;
13.1.1.5. quando a(s) detentora(s) não aceitar(em) reduzir o seu
preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aos
praticados no mercado;
13.1.1.6. por razões de interesse público
demonstradas e justificadas pela Administração.

devidamente

13.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito,
comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela
contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no art. 78,
incisos XIV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas alterações
posteriores.
13.2.1. a solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços
registrados deverá ser dirigida à Subsecretaria de Compras
Governamentais, facultada a ela a aplicação das penalidades
previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
13.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta Ata, a
empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de

recebimento, devendo este ser anexado ao processo que tiver dado origem
ao registro de preços.
13.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço
da(s) detentora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário
Oficial do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado, 03 (três) dias úteis
contados a partir da última publicação.
13.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata, deverão
comunicar imediatamente à Coordenação de Gestão de Suprimentos da
Subsecretaria de Compras Governamentais, qualquer alteração
ocorrida no endereço, conta bancária e outros necessários para
recebimento de correspondência.
CLÁUSULA XIV - DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE
NOTA DE EMPENHO
14.1. As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços
serão solicitadas pelos órgãos participantes do sistema de Registro de
Preços, bem como as demais entidades da Administração Pública do Distrito
Federal e autorizadas, caso a caso, pela Subsecretaria de Compras
Governamentais, após manifestação favorável da Coordenação de Gestão
de Suprimentos, sendo posteriormente devolvidas aos Órgãos para
respectiva emissão da correspondente Nota de Empenho.
CLÁUSULA XV - DAS ALTERAÇÕES
15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de
Preços.
CLÁUSULA XVI - DA ADESÃO
16.1. A Adesão à Ata de Registro de Preços poderá ser admitida mediante
prévia consulta à Subsecretaria de Compras Governamentais, desde que
devidamente comprovada a vantagem e respeitadas as condições e as
regras estabelecidas no Decreto Distrital n.º 39.103/2018.
16.1.1. Fica assegurada a preferência das adesões aos órgãos e
entidades do Distrito Federal.
16.2. As contratações adicionais decorrentes das adesões à ata de registro
de preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por

cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes (§3º, art. 22, Decreto Distrital n.º
39.103/2018).
16.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços, na
sua totalidade, não poderá exceder a (ao) quíntuplo do quantitativo
registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que venham
aderir (§4º, art. 22, Decreto Distrital n.º 39.103/2018).
16.4. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a
primeira contratação por órgão integrante da ata, com exceção dos órgãos
e entidades do Distrito Federal.
16.5. Nas adesões à Ata de Registro de Preços os fornecedores serão
indicados a partir dos seguintes critérios:
16.5.1. Serão verificados os itens cujas características atendam às
necessidades do solicitante da adesão, e;
16.5.2. Após, será escolhido o lote de menor preço.
16.6. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão
aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor
faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.
16.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante
deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (sessenta) dias,
observado o prazo de vigência da ata (§6º, art. 22, Decreto Distrital n.º
39.103/2018).
CLÁUSULA XVII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico n. º 0139/2018 e
seus anexos, as propostas com preços, especificação, consumo médio anual
por item.
17.2. O(s) caso(s) omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n.º
8.666/93 e demais normas aplicáveis.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrada a presente Ata
que, após conferida e achada conforme, será assinada pelas partes, na
presença das testemunhas abaixo.

Leonardo Rodrigo Ferreira

Subsecretário de Compras Governamentais
Whesley Fernandes Henrique
Coordenador de Gestão de Suprimentos

Rafael Naves Cavalcante
TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA
Julio Cesar de Castro Almendra
FECHFESTA ALUGUEL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS
EIRELI-ME
Fábio Henrique Avelar Fabrino
LEG ASSESSORIA PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI
Taise Rauen
LUCABIANCO COMÉRCIO E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS
LTDA
Crisna Carolina da Silva Santos
CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI
Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo
IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO
Miguel Mendonça de Sousa
STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
Testemunhas:

Rodrigo Nunes Machado
Matrícula n.º 273.933-X
Glaucia da Cunha Melo de Oliveira
Matrícula n.º 31.272-X

LICITANTES VENCEDORES
GRUPO 17
Empresa: TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA
CNPJ: 05.441.798/0001-20
Endereço: QND 04 LOTE 22 – TAGUATINGA NORTE – BRASÍLIA - DF
CEP: 72.120-040
98401-6505

Telefone: (61) 3032-4041 / (61) 3562-3626 / (61)

E-mail: adm@chipbrasil.com.br
Banco: 033 - SANTANDER

Agência: 3980 C/C: 13003043-6

Representante Legal: RAFAEL NAVES CAVALCANTE
RG: 2.230.881 – SSP/DF
Item

97

Quantidad
e

33.150

CPF: 964.571.631-49
Unidade de
Forneciment
o

Serv.

Descrição

SERVIÇOS
EM
GERAL,Descrição:
serviço
de
cronometragem
com
chip
e
controle
de
inscrições online,
Características
Mínimas:
chip
eletrônico
descartável com
tempo real e
inscrição via web,
local
de

Valor
Unitári
o

R$
2,18

Valor
Total

R$
72.267,0
0

Empresa: TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA
CNPJ: 05.441.798/0001-20
Endereço: QND 04 LOTE 22 – TAGUATINGA NORTE – BRASÍLIA - DF
CEP: 72.120-040
98401-6505

Telefone: (61) 3032-4041 / (61) 3562-3626 / (61)

E-mail: adm@chipbrasil.com.br
Banco: 033 - SANTANDER

Agência: 3980 C/C: 13003043-6

Representante Legal: RAFAEL NAVES CAVALCANTE
RG: 2.230.881 – SSP/DF

CPF: 964.571.631-49
inscrições com
disponibilização
do resultado até
o 3º dia útil
posterior
ao
evento,
fornecimento de
listas impressas e
encadernadas,
Características
Adicionais:
demais
especificações
conforme Termo
de Referência.

98

33.150

unid

SERVIÇOS
GRÁFICOS PARA
EVENTO,Descriçã
o: confecção de
número de peito
em papel TYVEK,
medindo 15,5 x
21cm,
Características
Adicionais:
demais
especificações
conforme Termo
de Referência.
TOTAL

R$ 0,81

R$
26.851,5
0

R$ 99.118,50

GRUPO 14
Empresa: FECHFESTA ALUGUEL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS
EIRELI-ME
CNPJ: 07.690.804/0001-09
Endereço: QD-3 CJ-A LOTE-32 – PARANOA/DF
CEP: 71.570-300

Telefone: (61) 3367-4008, (61) 3369-2363

E-mail: contato@fechfesta.com.br
Banco: 070 - Banco de Brasília

Agência: 104

C/C: 013949-9

Representante Legal: JULIO CESAR DE CASTRO ALMENDRA
RG: 597.634 SSP/DF
Ite
m

88

89

Quantidad
e

56

228

CPF: 244.454.521-49
Unidade de
Forneciment
o

Descrição

Valor
Unitári
o

Valor
Total

Loc./Diária

BANHEIRO
QUÍMICO,Descriçã
o: vaso sanitário
com
tampa
e
descarga,
com
espelho, suporte
para
papel
higiênico, adesivos
(feminino,
masculino),
iluminação interna,
Tipo: PNE. Verificar
especificações
complementares
contidas no edital.

R$
71,00

R$
3.976,00

Loc. / Diária

BANHEIRO
QUÍMICO,Descriçã
o: vaso sanitário
com
tampa
e
descarga,
com
espelho, suporte
para
papel
higiênico, adesivos
(feminino,
masculino)
e
iluminação interna.
Verificar

R$
84,00

R$
19.152,0
0

especificações
complementares
contidas no edital.
TOTAL

R$ 23.128,00

GRUPO 11
Empresa: LEG ASSESSORIA PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 09.048.744/0001-50
Endereço: AV. AMAZONAS, Nº 115, SALA 913 – CENTRO – BH/MG
CEP:

Telefone: (31) 99304-1144

E-mail: fabio@legassessoria.com.br
Banco: 0033
MANGABEIRAS

–
Banco
C/C: 13003043-6

Santander

Agência: 3980

-

Representante Legal: FÁBIO HENRIQUE AVELAR FABRINO
RG: 6.352-115
Ite
m

75

Quantida
de

45

CPF: 012-293.366-48
Unidade de
Fornecimen
to

Diária

Descrição

Valor
Unitári
o

Valor
Total

SERVIÇOS TÉCNICOS
PARA
EVENTO,Descrição:
Diretor Técnico, para
manter
relacionamento com
parceiros
das
Corridas, auxiliar no
contato
com
Federação/Confedera
ção de Atletismo,
participar de reuniões
com SSP, CBMDF, SLU,
alinhar os detalhes
dos eventos, Unidade
de
Fornecimento:
diária de 8 horas,
Características
Adicionais:
demais
especificações

R$
350,00

R$
15.750,0
0

conforme Termo de
Referência.

76

77

78

125

194

24

Diária

SERVIÇOS TÉCNICOS
PARA
EVENTO,Descrição:
coordenador
administrativo para
controlar
demais
demandas
administrativas
do
evento no período de
pré e pós-produção,
Unidade
de
Fornecimento: diária
de
8
horas,
Características
Adicionais:
demais
especificações
conforme Termo de
Referência.

R$
110,00

R$
13.750,0
0

Diária

SERVIÇOS TÉCNICOS
PARA
EVENTO,Descrição:
coordenador
para
montagem e entrega
dos kit, Unidade de
Fornecimento: diária
de
8
horas,
Características
Adicionais:
demais
especificações
conforme Termo de

R$
150,00

R$
29.100,0
0

Diária

SERVIÇOS TÉCNICOS
PARA
EVENTO,Descrição:
apoio de serviços
gerais, Unidade De
Fornecimento: diária
de
6
horas,
Características
Adicionais:
demais
especificações

R$
55,00

R$
1.320,00

conforme Termo de
Referência.

79

80

81

924

6

11

Diária

SERVIÇOS TÉCNICOS
PARA
EVENTO,Descrição:
Equipe
de apoio
operacional,
para
montagem do kit
atleta, Unidade de
Fornecimento: diária
de
6
horas,
Características
Adicionais:
demais
especificações
conforme Termo de
Referência.

R$
120,00

R$
110.880,
00

Diária

Equipe de Motocicleta
– Pessoa capacitada
para realizar serviço
de “batedor”
na
Corrida
de
Reis
Adulta, incluso Moto
com km livre, com
combustível,
equipamento
de
segurança
e
habilitação Tipo A.
conforme
especificações
e
demais
condições
constantes do TERMO
DE
REFRENCIA
ANEXO I DO EDITAL

R$
300,00

R$
1.800,00

Diária

SERVIÇOS TÉCNICOS
PARA
EVENTO,Descrição:
locutor profissional,
para
eventos
esportivos, Unidade
de
Fornecimento:
diária de 6 horas,
Características
Adicionais:
demais
especificações

R$
265,00

R$
2.915,00

conforme Termo de
Referência.

82

83

7

80

Diária

SERVIÇOS TÉCNICOS
PARA
EVENTO,Descrição:
fotógrafo profissional,
para
eventos
esportivos, entrega do
material em 2 versões
(baixa
e
alta
resolução) com até 5
dias, Unidade de
Fornecimento: diária
de
6
horas,
Características
Adicionais:
demais
especificações
conforme Termo de
Referência.

R$
200,00

R$
1.400,00

Diária

SERVIÇOS TÉCNICOS
PARA
EVENTO,Descrição:
serviços gerais de
limpeza para evento,
capacitado para a
realização de serviços
de
limpeza,
devidamente
uniformizado,
com
material
completo
para
limpeza
e
manutenção
dos
eventos, alfabetizado,
Características
Adicionais:
demais
especificações
conforme Termo de
Referência.

R$
70,00

R$
5.600,00

TOTAL

GRUPO 15

R$ 182.515,00

Ite
m

90

91

Quantidad
e

32.100

1.050

Unidade de
Forneciment
o

Valor
Unitári
o

Valor
Total

Un

SERVIÇOS
TÉCNICOS PARA
EVENTO,Descrição
: contratação de
seguro individual
contra acidentes
pessoais
dos
participantes
devidamente
inscritos,
com
cobertura
de
participantes de
13 a 90 anos, com
abrangência para
o período de
deslocamento e
duração
do
evento, no limite
temporal de 6
horas,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo
de Referência.

R$0,80

R$
25.680,0
0

Un

SERVIÇOS
TÉCNICOS PARA
EVENTO,Descrição
: contratação de
seguro individual
contra acidentes
pessoais
dos
participantes
devidamente
inscritos,
com
cobertura
de
participantes de
05 a 12 anos, com
abrangência para
o período de
deslocamento e

R$0,80

R$
840,00

Descrição

duração
do
evento, no limite
temporal de 6
horas,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo
de Referência.
TOTAL

R$ 26.520,00

GRUPO 16
Ite
m

Quantidad
e

Unidade de
Forneciment
o

Descrição

92

32.100

Un

CAMISETA,Descriçã
o: camiseta adulto,
em
cores
monocromáticas,
confeccionada em
tecido composto
por 88% poliamida
e 12% elastano,
com gola careca,
manga tipo raglan
curta,
impressão
em silk-screen de
até cinco cores,
com arte a ser
fornecida
pelo
órgão solicitante,
tamanho e cor a
escolher,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo de
Referência.

93

1.050

Un

CAMISETA,Descriçã
o: camiseta de
corrida, infantil, em

Valor
Unitári
o

Valor
Total

R$
13,94

R$
447.474,0
0

R$ 9,95

R$
10.447,50

cores
monocromáticas,
confeccionada em
tecido composto
por 88% poliamida
e 12% elastano,
com gola careca,
manga tipo raglan
curta,
impressão
em silk-screen de
até cinco cores,
com arte a ser
fornecida
pelo
órgão solicitante,
tamanho e cor a
escolher,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo de
Referência.

94

822

Un

Camisetas
para
equipe de trabalho
Camiseta
esportiva
adulto
para staffs em
tecido
dryfit
(poliamida
e
elastano),
com
manga curta e gola
careca, impressão
na face frontal, em
silck-screen de até
5 cores e impressão
das logomarcas dos
patrocinadores nas
costas em uma
cor. conforme
especificações
e
demais condições
constantes
do
TERMO
DE
REFRENCIA
ANEXO I DO EDITAL

R$
13,80

R$
11.343,60

95

96

66

1.050

Un

CAMISETA,Descriçã
o: camiseta tipo
polo,
confeccionada em
malha piquê, fio
30/1
penteada,
mercerizada, com 2
botões, punho da
manga em ribana
tipo 1/1, sem bolso,
impressão em silkscreen de até cinco
cores, com arte a
ser fornecida pelo
órgão solicitante,
tamanho e cor a
escolher,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo de
Referência.

R$
20,20

R$
1.333,20

Un

BONÉ,Descrição:
Boné
infantil
modelo ciclista, em
microfibra, 100%
poliéster,
com
regulador
em
velcro, impressão
em silk, cor do
tecido
e
da
impressão
personalizada,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo de
Referência.

R$ 4,76

R$
4.998,00

TOTAL

ITENS 105 E 106

R$ 475.596,30

Empresa: LUCABIANCO COMÉRCIO E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS
LTDA
CNPJ: 09.721.858/0001-10
Endereço: Rua Clóveis Bevilaqua, 745 – Pinhais - PR
CEP:

83321-110

Telefone: (41) 3149-1004 (41) 99830-8080 (41) 9149-1009

E-mail: utile.licitacoes@rcgadvogados.com.br
Banco: 001 – Banco do Brasil

Agência: 1243-2

C/C: 45844-9

Representante Legal: TAISE RAUEN
RG: 80.485 OAB/PR
Ite
m

Quantidad
e

CPF: 086.788.889.03
Unidade de
Forneciment
o

Descrição

Valor
Unitári
o

Valor
Total

R$1,89

R$
46.991,0
7

R$ 1,89

R$
15.662,4
3

AMPLA
CONCORRÊNCIA

105

24.863

Un

SACOLA,Descrição
: confeccionada
em
material
plástico reciclável
(biodegradável),
com alça vazada,
com
personalização
em uma cor nos
dois
lados,
medindo 35 x
50cm,
Características
Adicionais:
demais
especificações
conforme Termo
de Referência.
COTA
RESERVADA

106

8.287

Un

SACOLA,Descrição
: confeccionada
em
material
plástico reciclável
(biodegradável),

com alça vazada,
com
personalização
em uma cor nos
dois
lados,
medindo 35 x
50cm,
Características
Adicionais:
demais
especificações
conforme Termo
de Referência.
TOTAL

R$ 62.653,50

GRUPO 7
Empresa: CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI
CNPJ: 16.555.125/0001-18
Endereço: Rua Desembargador Feitosa Ventura 155, sala 23 – Bairro Centro – João
Pessoa - PB
CEP:

58.010-050

Telefone: (83) 3253-1480

E-mail: thaineeventos@yahoo.com.br
Banco: 033 – Banco Santander

Agência: 4333

C/C: 13001421-7

Representante Legal: CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS
RG: 3.561.166
Ite
m

23

Quantidad
e

2

CPF: 073.481.914-52
Unidade de
Forneciment
o

Diária

Descrição

Valor
Unitári
o

Valor
Total

GERADOR,Descriçã
o:
locação,
montagem
e
desmontagem de
conjunto de grupo
gerador
supersilenciado
com motor de 400
KVA, Características
Adicionais: demais

R$
888,89

R$
1.777.7
8

especificações
conforme Termo de
Referência.

24

9

Diária

Geradores
de
energia de 180KVA locação, montagem,
instalação e retirada
de conjunto de
grupo
gerador,
super
silenciado,
motor de 400 KVA,
60
HZ,
microprocessador e
quadro
de
transferência, para
funcionamento em
regime contínuo,
para atender o
sistema de som e
sistema
de
iluminação.
TOTAL

R$
944,45

R$
8.500,0
5

R$ 10.277,83

GRUPO 13
Ite
m

86

Quantidad
e

10

Unidade de
Forneciment
o

Diária

Descrição

LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
PARA
EVENTO,Descrição
:
Locação
de
veículo tipo Van
com capacidade
mínima para 15
passageiros,
quilometragem
livre, seguro total
e despesa com
motorista.

Valor
Unitário

R$
180,23

Valor
Total

R$
1.802,3
0

Verificar
especificações
complementares
contidas no edital.

87

13

Diária

LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
PARA
EVENTO,Descrição
:
Locação
de
veículo
tipo
Caminhão
com
carroceria
fechada, veículo
tipo
misto,
carga/passageiro
(caminhão),
cabine
simples,
com
dimensões
mínimas de 4,30
metros
de
comprimento,
com 2,40 metros
de largura e 2,30
metros de altura,
peso bruto total
até 9 toneladas,
ano de fabricação
2009 ou superior,
com
quilometragem
livre.
Verificar
especificações
complementares
contidas no edital.

R$
475,75

TOTAL

R$
7.987,0
5

GRUPO 10
Empresa: IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO

R$
6.184,7
5

CNPJ: 30.401.291/0001-90
Endereço: Rua Terezina s/n Quadra 5/9 Edif. Essenciale Premier sala 1601, Alto da
Glória, Goiânia/GO.
CEP:

74.915-715

Telefone: (61) 3546-5396

E-mail: bmcomercioeservicos@gmail.com
Banco: 341 – Banco Itaú

Agência: 8967

C/C: 52400-3

Representante Legal: IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO
RG: 3.642.976 – SSP/DF
Ite
m

70

71

Quantidad
e

36.100

1.050

CPF: 785.537.681-04

Unidade de
Forneciment
o

Descrição

Valor
Unitári
o

Valor
Total

Un

MEDALHA,Materia
l: fundida em
Zamack,
com
acabamento
de
superfície bronze,
dupla
face,
espessura de 3 a
4mm, diâmetro de
7
a
8cm,
acabamento em
resina epóxi, fita
em acetinada com
2cm de largura e
80cm
de
comprimento,
personalizada,
com
impressão
nos dois lados,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo
de Referência.

R$
6,45

R$
232.845,0
0

Un

MEDALHA,Materia
l: fundida em
Zamack,
com
acabamento
de
superfície
ouro,
dupla
face,
espessura de 2 a

R$5,00

R$
5.250,00

3mm, diâmetro de
5cm, acabamento
em resina epóxi,
fita em acetinada
com 1,5cm de
largura e 70cm de
comprimento,
personalizada,
com
impressão
nos dois lados,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo
de Referência.

72

73

6

6

Un

TROFÉU,Descrição
: troféu de 1º
(primeiro)
colocado
geral,
andante
e
cadeirante, corpo
e base em acrílico,
medindo 20 x 10 x
1,5cm, com arte a
ser fornecida pelo
órgão solicitante,
Caracteristicas
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo
de Referência.

R$
74,93

R$ 449,58

Un

TROFÉU,Descrição
: troféu de 1º
(primeiro)
colocado
geral,
andante
e
cadeirante, corpo
e base em acrílico,
medindo 20 x 10 x
1,5cm, com arte a
ser fornecida pelo
órgão solicitante,
Caracteristicas
Adicionais: demais
especificações

R$
74,88

R$ 449,28

conforme Termo
de Referência.

74

18

Un

TROFÉU,Descrição
: troféu de 3º
(terceiro),
4º
(quarto) e 5º
(quinto) colocados
geral, andante e
cadeirante, corpo
e base em acrílico,
medindo 16 x 6 x
1,5cm, com arte a
ser fornecida pelo
órgão solicitante,
Caracteristicas
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo
de Referência.
TOTAL

R$
62,78

R$
1.130,04

R$ 240.123,90

GRUPO 10
Item

101

Quantidade

50

Unidade de
Fornecimento

Un

Descrição
Bicicleta para
premiação
bicicletas
aro
26, quadro de
aço, freios Vbreak,
para
premiação da
Corrida de Reis
Mirim,
com
entrega no local
a ser definido
pelo
contratante.
conforme
especificações e
demais
condições

Valor
Unitário

R$
496,80

Valor
Total

R$
24.840,00

constantes do
TERMO
DE
REFRENCIA
ANEXO I DO
EDITAL
TOTAL

R$ 24.840,00

GRUPO 1
Empresa: STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: QUADRA SRES ÁREA ESPECIAL BLOCO D-20 – Sala 303 Bairro CRUZEIRO
VELHO - Cidade BRASÍLIA - Estado de DISTRITO FEDERAL
CEP:

70.640-513

Telefone: (61) 3363-8861

E-mail: starlocacao@gmail.com
Banco: 001 – Banco do Brasil

Agência: 1231-9

C/C: 128.121-6

Representante Legal: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 1940058 – SSP/GO
Ite
m

1

Quantida
de

10

Unidade de
Fornecimen
to

Diária

CPF: 785.537.681-04

Descrição

Valor
Unitário

Valor
Total

TENDA,Descrição:
locação, montagem,
manutenção
e
desmontagem, tenda
branca
tipo
piramidal, medindo 4
x 4m, altura mínima
de 2,5m, estrutura
em tubo galvanizado,
sem
fechamento
lateral, afixada com
cabo
de
aço,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo de
Referência.

R$142,4
0

R$
1.424,00

2

3

4

45

13

11000

Diária

TENDA,Descrição:
locação, montagem,
manutenção
e
desmontagem, tenda
branca
tipo
piramidal, medindo 6
x 6m, altura mínima
de 2,5m, estrutura
em tubo galvanizado,
sem
fechamento
lateral, afixada com
cabo
de
aço,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo de
Referência.

R$
205,95

R$
9.267,75

Diária

TENDA,Descrição:
locação, montagem,
manutenção
e
desmontagem, tenda
branca
tipo
piramidal, medindo
10 x 10m, altura
mínima de 2,5m,
estrutura em tubo
galvanizado,
sem
fechamento lateral,
afixada com cabo de
aço, Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo de
Referência.

R$
457,83

R$
5.951,79

Metro
Linear

ALAMBRADO,Descriç
ão:
Locação,
manutenção,
montagem
e
desmontagem
de
alambrado
disciplinador
de
público, do tipo
grades
metálicas,
módulo 2,00 x 1,00

R$ 1,57

R$
17.270,0
0

metros,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo de
Referência.

5

6

10

1

Diária

Diária

PALCO,Descrição:
locação de palco,
medindo 6 x 4 x
0,60m
com
cobertura, piso com
carpete, com dois
acessos, sendo uma
escada com guarda
corpo e corrimão e
uma rampa de acesso
para
cadeirante
(acessibilidade),
corrimão e proteção
nas laterais e fundos
com grade metálica,
medindo 1,10m e
espaçamento entre
tubos de 0,11cm,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo de
Referência.

R$
746,50

R$
7.465,00

PALCO,Descrição:
locação de palco,
medindo 10 x 6 x 1m
com cobertura, piso
com carpete, com
dois acessos, sendo
uma escada com
guarda
corpo
e
corrimão e uma
rampa de acesso para
cadeirante
(acessibilidade),
corrimão e proteção
nas laterais e fundos
com grade metálica,
medindo 1,10m e

R$
1.459,00

R$
1.459,00

espaçamento entre
tubos de 0,11cm,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo de
Referência.
TOTAL

R$ 42.837,54

GRUPO 2
Ite
m

7

8

Quantidad
e

910

335

Unidade de
Forneciment
o

Valor
Unitári
o

Valor
Total

Diária

ESTRUTURA BOX
TRUSS,Descrição:
Locação
de
estrutura
treliçada,
confeccionada em
alumínio leve de
alta resistência Box truss Q30,
Unidade
de
fornecimento:
Metro linear por
diária,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo
de Referência.

R$ 5,00

R$
4.550,0
0

M²

SERVIÇOS
GRÁFICOS PARA
EVENTO,Descrição
:
confecção,
instalação,
manutenção
e
recolhimento de
lonas
de
sinalização
de
380g,
com

R$
23,20

R$
7.772,0
0

Descrição

impressão colorida
em uma face e
com acabamento
em
ilhós
e
reforçado
com
cordão
interno,
com arte a ser
fornecida
pelo
órgão solicitante,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo
de Referência.

9

50

Metro Linear

BALCÃO,Descrição
: locação de balcão
em
alumínio,
Unidade
De
Fornecimento:
metro linear por
dia, Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo
de Referência.
TOTAL

R$
152,75

R$
7.637,5
0

R$ 19.959,50

GRUPO 3
Ite
m

10

Quantidad
e

10

Unidade de
Forneciment
o

Diária

Descrição

PÓDIO,Descrição:
conjunto de pódio
modular, para 1º,
2º, 3º, 4º e 5º
lugares,
largura
mínima de 60cm
cada, módulo de 1º
colocado
com
50cm de altura e
diferença para os

Valor
Unitári
o

R$
92,36

Valor
Total

R$
923,60

demais módulos,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo
de Referência.

11

12

10

100

Diária

PÓDIO,Descrição:
conjunto de pódio
modular,
tipo
prisma,
para
premiação
de
pessoa
com
mobilidade
reduzida,
pódio
para 1º, 2º, 3º, 4º e
5º lugares, sendo
cada módulo com
pelo menos 25cm
de altura e 60cm de
largura,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo
de Referência.

R$
174,24

R$
1.742,4
0

Diária

ORGANIZADOR DE
FILAS,Descrição:
tipo pedestal, em
ferro cromado de
no mínio 90cm de
altura, fita retrátil
de no mínimo 2
metros
de
comprimento, em
cor
lisa,
sem
impressão
de
logomarcas/nomes
,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo
de Referência.

R$
22,45

R$
2.245,0
0

TOTAL

R$ 4.911,00

GRUPO 4
Ite
m

13

14

Quantidad
e

320

154

Unidade de
Forneciment
o

Descrição

Valor
Unitári
o

Valor
Total

Diária

LIXEIRA,Descrição:
locação de lixeiras
de PVC, com
capacidade
mínima de 100
litros, sem tampa,
com alças nas
duas laterais, tipo
balde, com sacos
de lixo.

R$
24,99

R$
7.996,8
0

Diária

TINA,Descrição:
confeccionada em
polietileno,
horizontal, para
acondicionament
o de água, com
capacidade
mínima de 140L,
com
suporte
medindo
no
mínimo 1,10m de
altura,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo
de Referência.

R$
31,77

R$
4.892,5
8

TOTAL

R$ 12.889,38

GRUPO 5
Item

Quantidade

Unidade de Fornecimento

15

560

Un

MESA,Descrição: locação, entrega e recolhimento

16

1180

Un

CADEIRA,Descrição: Locação de cadeira de plásti
Verificar especificações complementares contidas

GRUPO 6
Ite
m

17

18

Quantida
de

9

1

Unidade de
Fornecimen
to

Descrição

Valor
Unitári
o

Valor
Total

Diária

SERVIÇO
DE
SONORIZAÇÃO,Descriç
ão:
locação,
montagem
e
desmontagem
de
sonorização de médio
porte, para evento
externo, para público
de 1.000 pessoas,
composto por sistema
com mesa de som
digital 16/32 canais, 2
microfones sem fio e 2
microfones com fio, 4
pedestais, com o
operador/técnico e DJ,
Características
Adicionais:
demais
especificações
conforme Termo de
Referência.

R$
500,00

R$
4.500,0
0

Un

SERVIÇO
DE
SONORIZAÇÃO,Descriç
ão:
locação,
montagem
e
desmontagem
de
sonorização de grande
porte, para evento
externo, para público
de 25.000 pessoas,
composto por sistema
com mesa de som

R$
2.785,3
5

R$
2.785,3
5

digital
32
canais,
backline básico, 2
microfones sem fio e 6
microfones com fio, 6
pedestais, com o
operador/técnico e DJ,
Características
Adicionais:
demais
especificações
conforme Termo de
Referência.

19

20

21

2

1

10

Diária

SERVIÇOS
DE
INSTALAÇÃO
E
MANUTENÇÃO PARA
EVENTOS
EM
GERAL,Descrição:
instalação de sistema
de aterramento para
tenda piramidal, para
proteção
contra
descargas
elétricas,
Características
Adicionais:
demais
especificações
conforme Termo de
Referência.

R$
92,96

R$
185,92

Diária

Serviço de Iluminação
de Palco locação,
instalação,
desmontagem
e
manutenção
de
iluminação de palco.
Demais informações
conforme Termo de
Referência - Anexo I do
Edital.

R$
1.616,6
7

R$
1.616,6
7

Un

Iluminação para arena
- Refletores locação,
instalação,
desmontagem
e
manutenção de LED
PAR 64 LED RGBW, 54
LEDS de 3w, base em
alumínio,
função

R$
32,25

R$
322,50

iluminação de placa,
para chão, com até
1000watts
de
potência.
Demais
informações conforme
Termo de Referência Anexo I do Edital.

22

24

Diária

Iluminação para arena
- Torres de Iluminação
a
diesel
locação,
instalação,
desmontagem
e
manutenção de torre
de iluminação móvel
com 4 refletores.
Demais informações
conforme Termo de
Referência - Anexo I do
Edital.
TOTAL

R$
1.254,9
7

R$
30.119,
28

R$ 39.529,72

GRUPO 8
Ite
m

Quantidad
e

Unidade de
Forneciment
o

Descrição

Valor
Unitári
o

Valor
Total

R$ 5,48

R$
175.360,0
0

R$ 9,48

R$
9.954,00

25

32.000

Un

FORNECIMENTO
DE ALIMENTAÇÃO
PARA
EVENTO,Descriçã
o: kit lanche, para
adulto, composto
por 1 fruta, 1
barra nutricional e
1
isotônico,
embalagem
individual
e
lacrada.

26

1.050

Un

FORNECIMENTO
DE ALIMENTAÇÃO
PARA

EVENTO,Descriçã
o: kit lanche,
infantil, composto
por 1 mini bolinho
recheado
com
40g;
1
suco
integral
com
200ml e 1 fruta,
embalagem
individual
e
lacrada.

27

28

3.062

540

Cx

FORNECIMENTO
DE ALIMENTAÇÃO
PARA
EVENTO,Descriçã
o: Água mineral
natural sem gás,
Unidade
De
Fornecimento:
Caixa com 48
copos
descartáveis de
200 ml cada.

R$
21,46

R$
65.710,52

Pct

FORNECIMENTO
DE ALIMENTAÇÃO
PARA
EVENTO,Descriçã
o: gelo potável
triturado
para
refrigeração de
água e bebida
para hidratação,
Unidade
de
fornecimento:
saco com no
mínimo 10 kg,
Características
Adicinoais:
demais
especificações
conforme Termo
de Referência.

R$
13,60

R$
7.344,00

TOTAL

R$ 258.368,52

GRUPO 9
Ite
m

29

30

Quantidad
e

335

3

Unidade de
Forneciment
o

Descrição

Valor
Unitári
o

Valor
Total

M²

SERVIÇOS
GRÁFICOS PARA
EVENTO,Descrição
:
confecção,
instalação,
manutenção
e
recolhimento de
lonas
de
sinalização
de
380g,
com
impressão
colorida em uma
face
e
com
acabamento em
ilhós e reforçado
com
cordão
interno, com arte
a ser fornecida
pelo
órgão
solicitante,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo
de Referência.

R$
34,90

R$
11.691,5
0

M²

FAIXA,Descrição:
confecção
e
entrega de faixa
de chegada em
lona
com
impressão frente e
verso, medindo
800 x 12cm, com
arte
a
ser
fornecida
pelo
órgão solicitante,
Características
Adicionais: demais

R$
23,58

R$ 70,74

especificações
conforme Termo
de Referência.

31

32

33

50

140

15

M²

SERVIÇOS
GRÁFICOS PARA
EVENTO,Descrição
: confecção de
adesivos
para
trânsito
livre,
indicação de filas
na estrega de kits
e
pódio,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo
de Referência.

R$
16,94

R$
847,00

M²

SERVIÇOS
GRÁFICOS PARA
EVENTO,Descrição
:
confecção,
instalação,
manutenção
e
desinstalação de
Lona de 380g
impressa afixada
em quadro de
metalon
de
30x20mm
na
chapa de 18 mm
para sinalização,
com arte a ser
fornecida
pelo
órgão solicitante,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo
de Referência.

R$
31,28

R$
4.379,20

Un

SERVIÇOS
GRÁFICOS PARA
EVENTO,Descrição
: locação, entrega
e recolhimento de

R$
45,00

R$
675,00

placa tipo cavalete
de
ferro
ou
alumínio
com
placa em metal ou
madeira
com
espaço de 0,60 x
1m
para
adesivação, para
orientação
de
público,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo
de Referência.
TOTAL

R$ 17.663.44

GRUPO 12
Ite
m

84

Quantidad
e

28

Unidade de
Forneciment
o

Diária

Descrição

Valor
Unitári
o

Valor
Total

SERVIÇOS
TÉCNICOS
PARA
EVENTO,Descrição:
segurança
patrimonial para
evento,
para
realização
de
serviço
de
segurança privada,
com certificação
válida e vigente,
com
rádio
comunicador,
Unidade
de
Fornecimento:
diária de 12 horas,
Características
Adicionais: demais
especificações

R$
293,90

R$
8.229,2
0

conforme Termo
de Referência.

85

52

Diária

SERVIÇOS
TÉCNICOS
PARA
EVENTO,Descrição:
segurança/vigilant
e diurno, com
colete, Unidade De
Fornecimento:
diária de 12 horas,
Especificação
Técnica:
demais
especificações
conforme Termo
de Referência.
TOTAL

R$
7.520,7
6

R$
144,63

R$ 15.749,96

ITEM 99
Item

99

Quantidade

8.900

Unidade de
Fornecimento

Un

Descrição

Valor
Unitário

Valor
Total

LOCAÇÃO
DE
CONE,Descrição:
Locação de cone
para sinalização
de
percurso,
com faixas na
cor branca, de
75 cm de altura,
para
apresentação
viária,
Características
Adicionais:
demais
especificações
conforme Termo
de Referência.

R$ 2,48

R$
22.072,00

TOTAL

R$ 22.072,00

ITEM 100
Ite
m

100

Quantidad
e

2.900

Unidade de
Forneciment
o

M²

Descrição

CARPETE,Descriçã
o:
locação,
instalação
e
manutenação de
carpete, cor a
escolher,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo
de Referência.
TOTAL

Valor
Unitári
o

Valor
Total

R$ 5,78

R$
16.762,0
0

R$ 16.762,00

ITEM 103
Ite
m

103

Quantida
de

2

Unidade de
Fornecimen
to

Diária

Descrição

Valor
Unitári
o

Valor
Total

SERVIÇO
DE
SONORIZAÇÃO,Descriç
ão: Sonorização de trio
elétrico de médio
porte.
Verificar
especificações
complementares
contidas no edital.

R$
3.704,5
6

R$
7.409,1
2

TOTAL

ITEM 104

R$ 7.409,12

Ite
m

104

Quantidad
e

14

Unidade de
Forneciment
o

Diária

Descrição

Valor
Unitári
o

Valor
Total

LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
PARA
EVENTO,Descrição:
veículo
tipo
ambulância, com UTI
e equipe médica (1
médico, 1 técnico
em enfermagem e 1
motorista/socorrista
), com motorista,
fabricação de no
máximo 5 anos,
dotada
de
equipamentos,
utensílios
e
medicamentos de
urgência/ambulatori
al para resgate,
quilometragem
livre, Unidade de
Fornecimento:
diária de 12 horas,
Características
Adicionais: demais
especificações
conforme Termo de
Referência.

R$
2.181,3
9

R$
30.539,4
6

TOTAL

R$ 30.539,46

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 9008/2019

R$ 1.658.603,40

Documento assinado eletronicamente por TAISE RAUEN, Usuário Externo, em
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2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE
MELO, Usuário Externo, em 05/04/2019, às 19:15, 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 CRISNA CAROLINA DA SILVA
SANTOS, Usuário Externo, em 08/04/2019, às 08:41, 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.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Naves Cavalcante, Usuário
Externo, em 08/04/2019, às 09:44, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quintafeira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MIGUEL MENDONCA DE SOUSA, Usuário
Externo, em 08/04/2019, às 09:52, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quintafeira, 17 de setembro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_extern
o=0
verificador= 20505860 código CRC= 6E1CE301.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Praça do Buriti - Anexo do Palácio do Buriti, 5º Andar, Sala 506/508 - CEP 70075900 - DF
3313-8457

00410-00001642/2018-41

Doc. SEI/GDF 2050586

SEI/GDF - 6578627 - Ata de Registro de Preços

1 de 9

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Gestão de Atas
Ata de Registro de Preços SEI-GDF n.º 0013/2018

PLANO DE SUPRIMENTOS: 22 e 23/2018
PROCESSO SEI N. º: 00410-00001600/2018-18
PREGÃO ELETRÔNICO N. º: 035/2018
VALIDADE: 12 (DOZE) meses improrrogáveis, a par-r da publicação no DODF.

Aos vinte e nove dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, na Subsecretaria de Compras Governamentais do Distrito Federal,
localizada no Anexo do Palácio do Buri-, 5º Andar, sala 500, Brasília – DF, o Subsecretário de Compras Governamentais, Leonardo Rodrigo Ferreira e a
Coordenadora de Gestão de Suprimentos, Grice Barbosa Pinto de Araujo, nos termos do art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Distrital n.º 2.340/99,
Decreto n.º 26.851, de 30 de maio de 2006, Decreto n.º 36.519/2015, de 28 de maio de 2015, publicado no DODF n.º 134, de 14/07/2015 e as demais
normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classiﬁcação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
n.º 035/2018, publicado no DODF n.º 061, de 29 de março de 2018, página n.º 23, e a respec-va homologação no processo SEI n.º
00410-00001600/2018-18, conforme Nota Técnica n.º 35/2018 - SEPLAG/SCG/AGERO, RESOLVE(M) registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), nas
quan-dades es-madas anuais, de acordo com a classiﬁcação por elas alcançadas nos itens/lotes, observadas as condições do edital que integra este
instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços necessários à
consecução das aCvidades correlatas à realização do 42° Congresso da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil visando ao atendimento da
Fundação Jardim Zoológico do Distrito Federal, conforme especiﬁcados no Edital de Pregão Eletrônico n.º 035/2018, que passa a fazer parte, para
todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a documentação e proposta(s) de preços apresentada pelo(s) licitante(s).
1.2 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.

CLÁUSULA II - 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.

CLÁUSULA III - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à Coordenação de Gestão de Suprimentos, conforme Decreto nº 36.519/2015, de
28 de maio de 2015, publicado no DODF n.º 134, de 14/07/2015.

CLÁUSULA IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1.
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada, para a contratação do respec-vo objeto, pela Administração direta e indireta do
Distrito Federal (Arts.2º e 3º do Decreto n.º 32.716/2011), nos termos do Decreto n.º 36.519/2015, de 28 de maio de 2015, publicado no DODF n.º
134, de 14/07/2015.
4.2. A u-lização referida neste item só será possível se o consumo da quan-a es-mada no anexo I do Edital e desta Ata não -ver sido esgotado para
o período.

CLÁUSULA V - DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO E CADASTRO RESERVA
5.1.
O preço ofertado, especiﬁcação e contratação média (mensal, semestral, anual), empresa e representante legal, encontram-se enunciados na
presente Ata.
5.2.
Os licitantes que cumprirem os requisitos para formação do Cadastro Reserva, na forma disposta no Inciso I, do art. 14, do Decreto nº
36.519/2015, terão seus preços registrados, de acordo com a ordem de classiﬁcação, sendo convocados, juntamente com as adjudicatárias para
assinatura da Ata de Registro de Preços, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no instrumento convocatório.
5.3. A contratação com fornecedor do Cadastro Reserva ocorrerá somente no caso de exclusão do adjudicatário, nas hipóteses previstas nos ar-gos
23 e 24 do Decreto nº 36.519/2015, sendo respeitada, em qualquer caso, a ordem de classiﬁcação.

CLÁUSULA VI - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO/ENTREGA DO MATERIAL
6.1. O local de execução do serviço/entrega do material será de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 035/2018, a contar da data
da assinatura do contrato, de recebimento e/ou re-rada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao detentor/representante, observando
os prazos determinados no aludido edital.
CLÁUSULA VII - DO PAGAMENTO
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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 requisitante mediante apresentação da(s) respec-va(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 Administra-vas que emi-rem a Nota de Empenho os documentos
abaixo relacionados:
I - Cer-dão Nega-va de Débitos – CND emi-da pelo INSS – Ins-tuto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei nº 8.212/90);
II - Cer-ﬁcado de Regularidade do Fundo de Garan-a por Tempo de Serviço – FGTS fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente
atualizado (Lei nº 8.036/90);
III - Cer-dão de Regularidade para com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio da Licitante.
IV - Cer-dão Nega-va de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011. Visando comprovar a
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 de reajustamento 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 não entrega do material/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. Às empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 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
tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de
17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.

CLÁUSULA VIII – 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 Subsecretaria de Compras Governamentais, observadas as condições ﬁxadas neste instrumento, no Edital e as determinações con-das
na legislação per-nente.
8.2. Por ocasião da celebração do contrato, a critério da Administração, poderá ser exigido da licitante a prestação de uma das seguintes garan-as
estabelecidas no Edital:
I - caução em dinheiro, ou em Stulos da dívida pública;
II - seguro-garan-a; ou,
III - ﬁança bancária.
8.2.1. A garan-a não excederá a 1% do valor do contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56, § 2.º), conforme previsto no Edital de Pregão Eletrônico n.º
035/2018.
8.2.2. A ﬁança bancária formalizar-se-á através de carta de ﬁança fornecida por ins-tuição ﬁnanceira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu
controle, não par-cipem do capital ou da direção da licitante, sendo indispensável expressa renúncia, pelo ﬁador, aos beneVcios do ar-go 1.491, do
Código Civil.
8.2.3. Toda e qualquer garan-a prestada pela licitante detentora da Ata:
I - somente poderá ser levantada após a ex-nção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;
II - poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser u-lizada 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 no-ﬁcação regularmente expedida, a garan-a deverá ser recons-tuída;
III - ﬁcará re-da no caso de rescisão contratual, até deﬁni-va solução das pendências administra-vas e/ou judiciais;
IV - será liberada mediante pedido por escrito pelo contratado.
8.2.4. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de Preços, a não prestação da garan-a exigida será considerada
recusa injus-ﬁcada em assinar o contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emi-da.
8.3.
Poderá ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do § 4º, art. 62 da Lei n.º 8.666/93, e facultada a sua subs-tuição 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 III, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas
respec-vas alterações posteriores, no que couber.
8.5.

A Ata de Registro de Preços não sofrerá o acréscimo de 25% previsto no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
9.1.

Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da Subsecretaria de Compras Governamentais.

9.2.
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 Eletrônico n.º 035/2018.
9.3.
Serão de responsabilidade do(s) concorrente(s) que -ver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) o ônus 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 lhe 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.
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9.4.
A aquisição dos produtos das cotas reservadas terá prioridade, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as
quan-dades ou as condições do pedido, jus-ﬁcadamente. (§4º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015 c/c NOTA/AJL/SEPLAG/Nº123/2017).
CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES
10.1

As penalidades serão aplicadas em conformidade com o Decreto n.º 26.851, de 30 de maio de 2006, e alterações posteriores.

CLÁUSULA XI - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
11.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra-cados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, conforme Decreto nº 36.519/2015.
11.2. O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por alteração das Normas Federais per-nentes à polí-ca
econômica.

CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
12.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será atestado pela Unidade requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93,
alterada, e demais normas per-nentes.
12.1.1. A Unidade Administra-va deverá designar executor para acompanhamento do contrato e execução do serviço / entrega do material, com
valor superior ao limite estabelecido no art. 23, conforme determinado pelo § 8º do art. 15 do diploma legal mencionado.
12.2. A Unidade administra-va requisitante reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à inspeção de qualidade na execução dos
serviços/entrega do material e recusá-los, integralmente ou em parte, se es-verem em desacordo com as especiﬁcações do objeto licitado.
12.3. Não serão aceitos produtos oriundos da prestação do serviços/fornecimento de material com u-lização de materiais recondicionados ou
remanufaturados sob qualquer forma.
12.4. Demais exigências con-das no Anexo I do Edital deste Pregão Eletrônico.

CLÁUSULA XIII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
13.1.1. Pela Subsecretaria de Compras Governamentais, mediante comunicação da Unidade requisitante:
13.1.1.1. quando a(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;
13.1.1.2. quando a(s) detentora(s) não re-rar(em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a Unidade requisitante não aceitar sua(s)
jus-ﬁca-va(s);
13.1.1.3. quando a(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administra-va de contrato decorrente deste instrumento de registro de preços,
em algumas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respec-vas alterações posteriores;
13.1.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de registro;
13.1.1.5. quando a(s) detentora(s) não aceitar(em) reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aos pra-cados no
mercado;
13.1.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstradas e jus-ﬁcadas pela Administração.
13.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela con-das
ou quando ocorrer alguma das hipóteses con-das no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respec-vas alterações posteriores.
13.2.1. a solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida à Subsecretaria de Compras
Governamentais, facultada a ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
13.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta Ata, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de
recebimento, devendo este ser anexado ao processo que -ver dado origem ao registro de preços.
13.3.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oﬁcial
do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes consecu-vas, considerando-se cancelado o preço registrado, 03 (três) dias úteis contados a par-r da
úl-ma publicação.
13.3.2 Fica estabelecido que as detentoras da Ata, deverão comunicar imediatamente à Coordenação de Gestão de Suprimentos da
Subsecretaria de Compras Governamentais, qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros necessários para recebimento de
correspondência.

CLÁUSULA XIV - DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
14.1. As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão solicitadas pelos órgãos par-cipantes do sistema de Registro de Preços,
bem como as demais en-dades da Administração Pública do Distrito Federal e autorizadas, caso a caso, pela Subsecretaria de Compras
Governamentais, após manifestação favorável da Coordenação de Gestão de Suprimentos, nos termos do Decreto Distrital nº 36.519/2015, de 28 de
maio de 2015 e demais legislações per-nentes, sendo posteriormente devolvidas aos Órgãos para respec-va emissão da correspondente Nota de
Empenho.

CLÁUSULA XV - DAS ALTERAÇÕES
15.1. Todas as alterações que se ﬁzerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo adi-vo à presente Ata de Registro de
Preços.
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CLÁUSULA XVI - DA ADESÃO
16.1. A Adesão à Ata de Registro de Preços poderá ser admi-da mediante prévia consulta à Subsecretaria de Compras Governamentais, desde que
devidamente comprovada a vantagem e respeitadas as condições e as regras estabelecidas no Decreto Distrital n.º 36.519/2015.
16.1.1. Fica assegurada a preferência das adesões aos órgãos e en-dades do Governo do Distrito Federal.
16.2. O quan-ta-vo decorrente das adesões à ata de registro de preços, na sua totalidade, não poderá exceder a (ao) quíntuplo do quanCtaCvo
registrado para o órgão gerenciador e órgãos par-cipantes, independentemente do número de órgãos não par-cipantes que venham aderir (art. 12, §
17, do Decreto Distrital n.º 36.519/2015).
16.3. As contratações adicionais decorrentes das adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, por órgão ou en-dade, a 100% (cem por
cento) dos quan-ta-vos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos par-cipantes, (art. 25 § 2º, do Decreto nº
36.519/2015).
16.4. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira contratação por órgão integrante da ata, com exceção dos órgãos
e en-dades do Distrito Federal.
16.5. Nas adesões à Ata de Registro de Preços os fornecedores serão indicados a par-r dos seguintes critérios:
16.5.1. Serão veriﬁcados os itens cujas caracterís-cas atendam as necessidades do solicitante da adesão, e;
16.5.2. Após, será escolhido o lote de menor preço.
16.6. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor
faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.
16.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par-cipante deverá efe-var a contratação solicitada em até 60 (sessenta) dias,
observado o prazo de vigência da ata. (§ 4º, art. 25 do Decreto Distrital n.º 36.519/2015).

CLÁUSULA XVII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico n.º 035/2018 e seus anexos, as propostas com preços, especiﬁcação, consumo médio anual por
item.
17.2. O(s) caso(s) omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93 e demais normas aplicáveis.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrada a presente Ata que, após conferida e achada conforme, será assinada pelas partes, na
presença das testemunhas abaixo.

Leonardo Rodrigo Ferreira
Subsecretaria de Compras Governamentais
Grice Barbosa Pinto de Araujo
Coordenação de Gestão de Suprimentos

Anderson Medina Borges
Euro Segurança Privada EIRELI - ME
Roberly Felicio
Kadu Comércio e Serviços LTDA
Roberto Sá Rodrigues Souza
Roberto Sá Rodrigues Souza ME
Miguel Mendonça de Sousa
Star Locação de Serviços Gerais LTDA - EPP

Testemunhas:
Whesley Henrique Fernandes
Matrícula n.º 268.930-8
Paulo Roberto Ramos Silva
Matrícula n.º 174.454-2

LICITANTE VENCEDOR:
Empresa: EURO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME
CNPJ: 04.407.207/0001-36
Endereço: SCIA Quadra 15 Conjunto 05 Lote 01 - Brasília-DF
CEP: 72.250-025
Telefone: (61) 3346-8710
E-mail: eurosegurancaprivada@gmail.com
Banco: 070 – BRB
Agência: 202
C/C: 031578-0
Representante Legal: ANDERSON MEDINA BORGES
RG: 1930967 SSP/DF
CPF: 967.098.631-15
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Especiﬁcação

SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EVENTO, Descrição: segurança patrimonial para
evento, para realização de serviço de segurança privada, com cer-ﬁcação válida
e vigente, com rádio comunicador, Unidade de Fornecimento: diária de 12
horas, Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de
Referência.

TOTAL LOTE 18

Valor
Unitário

Valor Total

R$217,20

R$15.638,40

R$15.638,40

Empresa: KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 08.470.393/0001-09
Endereço: Avenida Miguel Abrão DIB N° 203, Setor Sul Jamil Miguel -Anápolis-GO
CEP: 75.124-740
Telefone: (62) 3318-7934 / (62)99416-7411
E-mail: kaducomserv@hotmail.com
Banco: 001 – Banco do Brasil
Agência: 0324-7
C/C: 22856-7
Representante Legal: ROBERLY FELICIO
RG: 2182460 SSP/GO
CPF: 560.392.551-53

Item

Qtde
Es-mada
Anual

Unidade
de
Fornecimento

35

140

unidade

36

37

5.600

700

Por par-cipante

Por par-cipante

Especiﬁcação

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO, Descrição: água mineral em
garrafão de 20 litros.

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO, Descrição: coﬀee break com
cardápio de no mínimo 10 variedades entre salgados, bolos, folhados, doces,
biscoitos e frutas fa-adas, contendo 2 opções sem carne e sem produtos de
origem animal e 2 opções sem glúten, e no mínimo 5 variedades de bebidas,
contendo café, chá, água, 2 sabores de suco natural, 2 sabores de refrigerante,
com todo material e pessoal necessários, para 700 pessoas, Caracterís-cas
Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de Referência.

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO, Descrição: coquetel volante
com cardápio de no mínimo 20 variedades entre salgados, bolos, folhados, doces,
pratos quentes e frios, quiches, canapés, folhados, caldos, e frutas fa-adas,
contendo 2 opções sem carne e sem produtos de origem animal e 2 opções sem
glúten, e no mínimo 7 variedades de bebidas, contendo café, chá, água com e sem
gás, 2 sabores de suco natural, 2 sabores de refrigerante e coquetel de frutas sem
álcool, com todo material e pessoal necessários, para 700 pessoas, Caracterís-cas
Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de Referência.

TOTAL LOTE 09

Valor
Unitário

Valor Total

R$7,00

R$980,00

R$14,50

R$81.200,00

R$13,00

R$9.100,00

R$91.280,00

Empresa: ROBERTO SÁ RODRIGUES DE SOUZA ME
CNPJ: 18.297.749/0001-08
Endereço: CNG 08 Lote 07 Loja 01, Tagua-nga Norte/DF
CEP: 72.130-085
Telefone: (61) 3048-3190 / (61)98112-4013
E-mail: licita.pregao@e2sa.com.br
Banco: 070 – BRB
Agência: 024
C/C: 037539-4
Representante Legal: ROBERTO SÁ RODRIGUES DE SOUZA
RG: 021938 CRA/DF
CPF: 866.160.211-49

Item

Qtde
Es-mada
Anual

Unidade
de
Fornecimento

Especiﬁcação

Valor
Unitário

Valor Total

5

48

diária

CAIXA ACÚSTICA, Descrição: para sistema de sonorização até 200 WORMS com
tripé, Unidade de Fornecimento: Diária de 12 horas, Caracterís-cas Adicionais:
demais especiﬁcações conforme Termo de Referência.

R$43,00

R$2.064,00
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MICROFONE, Descrição: locação de microfones de mão, sem ﬁo, com bateria 9v,
UHF proﬁssional.

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, Descrição: locação, montagem e desmontagem de
equipamento de som/sonorização para local aberto/fechado, contendo mesa de
som com 16 canais, ampliﬁcador com potência de no mínimo 200 WRMS, caixas
acús-cas de no mínimo 100WRMS, em quan-dade compaSvel com o ambiente,
Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de Referência.

TOTAL LOTE 02

8

9

2.800

4

4

R$2.912,00

R$505,00

R$2.020,00

R$6.996,00

diária

RECEPTOR AURICULAR, Descrição: Locação de receptor auricular para tradução
simultânea, Unidade De Fornecimento: Unidade por dia.

R$12,00

R$33.600,00

diária

CABINE, Descrição: Cabine para tradução simultânea, composto por todos os
equipamentos necessários, Caracterís-cas Adicionais: Demais especiﬁcações
conforme consta no edital, Unidade De Fornecimento: Diária de 10 horas.

R$2.757,00

R$11.028,00

TOTAL LOTE 03

39

R$45,50

R$44.628,00

diária

SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO, Descrição: serviço de ﬁlmagem de 2
câmeras, com cinegraﬁsta, tripé de câmera, iluminação e mesa de corte, entrega
em DVD com capa personalizada com edição, Unidade de Fornecimento: diária
de 10 horas, Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo
de Referência.

R$593,00

TOTAL LOTE 11

R$2.372,00

TOTAL

R$53.996,00

R$2.372,00

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513
Telefone: (61) 3362-8861
E-mail: starlocacao@gmail.com
Banco: 070 – BRB
Agência: 0103
C/C: 033589-0
Representante Legal: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957 DETRAN/GO
CPF: 450.098.131-49

Item

1

2

3

4

Qtde
Es-mada
Anual

12

48

48

8

Unidade de
Fornecimento

Especiﬁcação

Valor Unitário

Valor Total

diária

PROJETOR MULTIMÍDIA, Descrição: Locação e instalação de projetor
mul-mídia de até 10.000 lumens. Veriﬁcar especiﬁcações
complementares con-das no edital.

R$1.000,00

R$12.000,00

diária

PROJETOR MULTIMÍDIA, Descrição: Locação e instalação de projetor
mul-mídia de no mínimo 3.000 lumens. Veriﬁcar especiﬁcações
complementares con-das no edital.

R$62,00

R$2.976,00

diária

TELA DE PROJEÇÃO, Descrição: Locação e instalação de tela de projeção
de 120 polegadas, Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações
conforme Termo de Referência.

R$80,00

R$3.840,00

TELA DE PROJEÇÃO, Descrição: Locação e instalação de tela de projeção
de 180 polegadas, Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações
conforme Termo de Referência.

R$98,00

R$784,00

diária
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TOTAL LOTE 01

10

11

54

900

R$19.600,00

Metro linear

m²

ESTRUTURA, Descrição: em Octanorm, com mínimo de 2,20 de altura
para fechamento de espaço, composto de painéis em chapas TS, com
borracha para amor-zação de vibração, branco leitoso e/ou fosco,
estruturada com perﬁs de alumínio adonisado, Caracterís-cas
Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de Referência.

ESTRUTURA, Descrição: Estrutura em Octanorm para Camarins e Stands,
medindo 5 x 5 x 2,2m, fechamento em placas, paredes e painéis em
chapas TS, com borracha para amor-zação de vibração, branco leitoso
e/ou fosco, estruturada com perﬁs de alumínio adonisado, teto
pergolado metálico parcial, testeira branca com 0,5m sobre o frontal do
estande, instalação elétrica, com piso de nivelamento do solo,
carpetado, Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme
Termo de Referência.

TOTAL LOTE 04

12

13

32

2.800

R$32,92

R$1.777,68

R$49,00

R$44.100,00

R$45.877,68

diária

BEBEDOURO, Descrição: Locação de bebedouro refrigerado para galão
de 20 litros, com ﬁltro gelado e natural, Caracterís-cas Adicionais:
demais especiﬁcações conforme Termo de Referência.

R$91,20

R$2.918,40

diária

CADEIRA, Descrição: Locação de cadeira de plás-co PVC, sem braços, na
cor branca, com colocação em local determinado. Veriﬁcar
especiﬁcações complementares con-das no edital.

R$2,00

R$5.600,00

R$6,31

R$36.244,64

R$47,65

R$190,60

R$57,97

R$231,88

14

5.744

diária

CADEIRA, Descrição: Locação de cadeira estofadas no encosto e no
assento, ﬁxas com bases metálicas e sem braço, Caracterís-cas
Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de Referência.

15

4

diária

MASTRO, Descrição: locação de mastro do -po porta-bandeira de chão,
confeccionado em madeira, com capacidade para 4 bandeiras.

MESA, Descrição: Locação de mesa de centro retangular com tampo de
vidro incolor temperado de no mínimo 10mm de espessura,
Especiﬁcação Técnica: veriﬁcar especiﬁcações complementares con-das
no edital.

16

4

diária

17

700

diária

MESA, Descrição: locação, entrega e recolhimento de mesa de plás-co,
PVC, branca, medindo no mínimo 68 cm x 68 cm.

R$5,50

R$3.850,00

diária

MESA, Descrição: -po diretora, capacidade para 10 pessoas,
Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de
Referência.

R$100,00

R$400,00

R$1.085,00

R$4.340,00

18

4

PALCO, Descrição: locação de palco ou tablado, em estrutura de ferro,
reves-mento de carpete, carga mínima de 200 kg/m², escadas,
corrimões e rampas de acessibilidade, medindo 10 x 4 x 0,40m,
Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de
Referência.

19

4

diária

20

4

diária

PÚLPITO, Descrição: Locação de púlpito de acrílico transparente ou
madeira, com suporte para água.

R$77,38

R$309,52

21

4

diária

SOFÁ, Tamanho: 2 lugares, com módulo estofado, Especiﬁcação Técnica:
veriﬁcar especiﬁcações complementares con-das no edital.

R$173,00

R$692,00
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TOTAL LOTE 05

22

23

8

50

R$54.777,04

unidade

ARRANJO DE FLORES, Descrição: -po jardineira, com altura mínima de
70cm, com recolhimento no ﬁm do evento, Caracterís-cas Adicionais:
demais especiﬁcações conforme Termo de Referência.

R$69,21

R$553,68

m²

MALHA TENSIONADA, Descrição: locação e instalação de malha
tensionada para decoração de ambientes em cores variadas, Unidade De
Fornecimento: M² por diária.

R$20,00

R$1.000,00

TOTAL LOTE 06

24

25

26

123

800

200

R$1.553,68

m²

diária

m²

BACKDROP, Descrição: Locação de backdrop para fundo de palco com
suporte em policromia impresso em lona ou vinil, gramatura mínima
400g (arte fornecida pelo órgão), com estrutura metálica para
instalação, Unidade De Fornecimento: M² por dia, Caracterís-cas
Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de Referência

PAINEL, Descrição: locação, montagem e desmontagem de painel em TS
ou MDF, medindo 2 x 1m, com iluminação de led individual,
Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de
Referência.

SERVIÇOS GRÁFICOS PARA EVENTO, Descrição: Impressão 4/0 cores de
banner em lona vinílica vulcanizado com acabamento em ilhós ou
arrebitado, com instalação, com arte a ser fornecida pelo órgão
solicitante, Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme
Termo de Referência.

TOTAL LOTE 07

40

4

4

diária

GERADOR, Descrição: locação, montagem e desmontagem de conjunto
de grupo gerador singular com motor de 500 KVA, Caracterís-cas
Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de Referência.

4

diária

TENDA, Descrição: locação, montagem, manutenção e desmontagem,
tenda branca -po piramidal, medindo 10 x 10m, altura mínima de 2,5m,
estrutura em tubo galvanizado, sem fechamento lateral, aﬁxada com
cabo de aço, Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme
Termo de Referência.

4

R$13.480,00

R$25,20

R$5.040,00

R$2.242,00

R$8.968,00

R$631,00

R$2.524,00

R$2.524,00

diária

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA EVENTO, Descrição:
locação de veículo -po ônibus execu-vo, com capacidade mínima para
45 passageiros, ar condicionado, motorista, Unidade de Fornecimento:
diária de 12 horas, com limitação de quilometragem de 100 km,
Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de
Referência.

TOTAL LOTE 14

45

R$16,85

R$8.968,00

TOTAL LOTE 13

42

R$3.690,00

R$22.210,00

TOTAL LOTE 12

41

R$30,00

R$1.457,00

R$5.828,00

R$5.828,00

diária

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA EVENTO, Descrição:
veículo -po ambulância, com UTI e equipe médica (1 médico, 1 técnico
em enfermagem e 1 motorista/socorrista), com motorista, fabricação de
no máximo 5 anos, dotada de equipamentos, utensílios e medicamentos
de urgência/ambulatorial para resgate, quilometragem livre, Unidade de
Fornecimento: diária de 12 horas, Caracterís-cas Adicionais: demais
especiﬁcações conforme Termo de Referência.

R$1.920,00

R$7.680,00
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TOTAL LOTE 17

R$7.680,00

TOTAL

R$169.018,40

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0013/2018

R$329.932,80

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO SA RODRIGUES DE SOUZA, Usuário
Externo, em 29/03/2018, às 15:19, 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 MIGUEL MENDONCA DE SOUSA, Usuário Externo,
em 29/03/2018, às 15:27, 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 ROBERLY FELICIO, Usuário Externo, em 29/03/2018,
às 15:28, 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 ANDERSON MEDINA BORGES, Usuário Externo, em
29/03/2018, às 15:41, 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.

Documento assinado eletronicamente por WHESLEY FERNANDES HENRIQUE - Matr.0268930-8,
Gerente de Gestão de Atas, em 29/03/2018, às 15:46, 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 PAULO ROBERTO RAMOS SILVA - Matr.0174454-2,
Gestor em PolíCcas Públicas e Gestão Governamental, em 29/03/2018, às 15:47, 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 GRICE BARBOSA PINTO DE ARAÚJO Matr.1430960-2, Coordenador(a) de Gestão de Suprimentos, em 29/03/2018, às 15:44,
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 LEONARDO RODRIGO FERREIRA - Matr.0269666-5,
Subsecretário(a) de Compras Governamentais, em 29/03/2018, às 16:05, 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: hip://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 6578627 código CRC= 40EE839C.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Gestão de Atas
Ata de Registro de Preços SEI-GDF n.º 0013/2018

PLANO DE SUPRIMENTOS: 22 e 23/2018
PROCESSO SEI N. º: 00410-00001600/2018-18
PREGÃO ELETRÔNICO N. º: 035/2018
VALIDADE: 12 (DOZE) meses improrrogáveis, a par-r da publicação no DODF.

Aos vinte e nove dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, na Subsecretaria de Compras Governamentais do Distrito Federal,
localizada no Anexo do Palácio do Buri-, 5º Andar, sala 500, Brasília – DF, o Subsecretário de Compras Governamentais, Leonardo Rodrigo Ferreira e a
Coordenadora de Gestão de Suprimentos, Grice Barbosa Pinto de Araujo, nos termos do art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Distrital n.º 2.340/99,
Decreto n.º 26.851, de 30 de maio de 2006, Decreto n.º 36.519/2015, de 28 de maio de 2015, publicado no DODF n.º 134, de 14/07/2015 e as demais
normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classiﬁcação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
n.º 035/2018, publicado no DODF n.º 061, de 29 de março de 2018, página n.º 23, e a respec-va homologação no processo SEI n.º
00410-00001600/2018-18, conforme Nota Técnica n.º 35/2018 - SEPLAG/SCG/AGERO, RESOLVE(M) registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), nas
quan-dades es-madas anuais, de acordo com a classiﬁcação por elas alcançadas nos itens/lotes, observadas as condições do edital que integra este
instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços necessários à
consecução das aCvidades correlatas à realização do 42° Congresso da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil visando ao atendimento da
Fundação Jardim Zoológico do Distrito Federal, conforme especiﬁcados no Edital de Pregão Eletrônico n.º 035/2018, que passa a fazer parte, para
todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a documentação e proposta(s) de preços apresentada pelo(s) licitante(s).
1.2 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.

CLÁUSULA II - 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.

CLÁUSULA III - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à Coordenação de Gestão de Suprimentos, conforme Decreto nº 36.519/2015, de
28 de maio de 2015, publicado no DODF n.º 134, de 14/07/2015.

CLÁUSULA IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1.
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada, para a contratação do respec-vo objeto, pela Administração direta e indireta do
Distrito Federal (Arts.2º e 3º do Decreto n.º 32.716/2011), nos termos do Decreto n.º 36.519/2015, de 28 de maio de 2015, publicado no DODF n.º
134, de 14/07/2015.
4.2. A u-lização referida neste item só será possível se o consumo da quan-a es-mada no anexo I do Edital e desta Ata não -ver sido esgotado para
o período.

CLÁUSULA V - DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO E CADASTRO RESERVA
5.1.
O preço ofertado, especiﬁcação e contratação média (mensal, semestral, anual), empresa e representante legal, encontram-se enunciados na
presente Ata.
5.2.
Os licitantes que cumprirem os requisitos para formação do Cadastro Reserva, na forma disposta no Inciso I, do art. 14, do Decreto nº
36.519/2015, terão seus preços registrados, de acordo com a ordem de classiﬁcação, sendo convocados, juntamente com as adjudicatárias para
assinatura da Ata de Registro de Preços, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no instrumento convocatório.
5.3. A contratação com fornecedor do Cadastro Reserva ocorrerá somente no caso de exclusão do adjudicatário, nas hipóteses previstas nos ar-gos
23 e 24 do Decreto nº 36.519/2015, sendo respeitada, em qualquer caso, a ordem de classiﬁcação.

CLÁUSULA VI - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO/ENTREGA DO MATERIAL
6.1. O local de execução do serviço/entrega do material será de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 035/2018, a contar da data
da assinatura do contrato, de recebimento e/ou re-rada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao detentor/representante, observando
os prazos determinados no aludido edital.
CLÁUSULA VII - DO PAGAMENTO
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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 requisitante mediante apresentação da(s) respec-va(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 Administra-vas que emi-rem a Nota de Empenho os documentos
abaixo relacionados:
I - Cer-dão Nega-va de Débitos – CND emi-da pelo INSS – Ins-tuto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei nº 8.212/90);
II - Cer-ﬁcado de Regularidade do Fundo de Garan-a por Tempo de Serviço – FGTS fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente
atualizado (Lei nº 8.036/90);
III - Cer-dão de Regularidade para com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio da Licitante.
IV - Cer-dão Nega-va de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011. Visando comprovar a
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 de reajustamento 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 não entrega do material/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. Às empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 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
tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de
17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.

CLÁUSULA VIII – 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 Subsecretaria de Compras Governamentais, observadas as condições ﬁxadas neste instrumento, no Edital e as determinações con-das
na legislação per-nente.
8.2. Por ocasião da celebração do contrato, a critério da Administração, poderá ser exigido da licitante a prestação de uma das seguintes garan-as
estabelecidas no Edital:
I - caução em dinheiro, ou em Stulos da dívida pública;
II - seguro-garan-a; ou,
III - ﬁança bancária.
8.2.1. A garan-a não excederá a 1% do valor do contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56, § 2.º), conforme previsto no Edital de Pregão Eletrônico n.º
035/2018.
8.2.2. A ﬁança bancária formalizar-se-á através de carta de ﬁança fornecida por ins-tuição ﬁnanceira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu
controle, não par-cipem do capital ou da direção da licitante, sendo indispensável expressa renúncia, pelo ﬁador, aos beneVcios do ar-go 1.491, do
Código Civil.
8.2.3. Toda e qualquer garan-a prestada pela licitante detentora da Ata:
I - somente poderá ser levantada após a ex-nção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;
II - poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser u-lizada 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 no-ﬁcação regularmente expedida, a garan-a deverá ser recons-tuída;
III - ﬁcará re-da no caso de rescisão contratual, até deﬁni-va solução das pendências administra-vas e/ou judiciais;
IV - será liberada mediante pedido por escrito pelo contratado.
8.2.4. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de Preços, a não prestação da garan-a exigida será considerada
recusa injus-ﬁcada em assinar o contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emi-da.
8.3.
Poderá ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do § 4º, art. 62 da Lei n.º 8.666/93, e facultada a sua subs-tuição 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 III, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas
respec-vas alterações posteriores, no que couber.
8.5.

A Ata de Registro de Preços não sofrerá o acréscimo de 25% previsto no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
9.1.

Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da Subsecretaria de Compras Governamentais.

9.2.
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 Eletrônico n.º 035/2018.
9.3.
Serão de responsabilidade do(s) concorrente(s) que -ver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) o ônus 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 lhe 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.
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9.4.
A aquisição dos produtos das cotas reservadas terá prioridade, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as
quan-dades ou as condições do pedido, jus-ﬁcadamente. (§4º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015 c/c NOTA/AJL/SEPLAG/Nº123/2017).
CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES
10.1

As penalidades serão aplicadas em conformidade com o Decreto n.º 26.851, de 30 de maio de 2006, e alterações posteriores.

CLÁUSULA XI - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
11.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra-cados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, conforme Decreto nº 36.519/2015.
11.2. O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por alteração das Normas Federais per-nentes à polí-ca
econômica.

CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
12.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será atestado pela Unidade requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93,
alterada, e demais normas per-nentes.
12.1.1. A Unidade Administra-va deverá designar executor para acompanhamento do contrato e execução do serviço / entrega do material, com
valor superior ao limite estabelecido no art. 23, conforme determinado pelo § 8º do art. 15 do diploma legal mencionado.
12.2. A Unidade administra-va requisitante reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à inspeção de qualidade na execução dos
serviços/entrega do material e recusá-los, integralmente ou em parte, se es-verem em desacordo com as especiﬁcações do objeto licitado.
12.3. Não serão aceitos produtos oriundos da prestação do serviços/fornecimento de material com u-lização de materiais recondicionados ou
remanufaturados sob qualquer forma.
12.4. Demais exigências con-das no Anexo I do Edital deste Pregão Eletrônico.

CLÁUSULA XIII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
13.1.1. Pela Subsecretaria de Compras Governamentais, mediante comunicação da Unidade requisitante:
13.1.1.1. quando a(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;
13.1.1.2. quando a(s) detentora(s) não re-rar(em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a Unidade requisitante não aceitar sua(s)
jus-ﬁca-va(s);
13.1.1.3. quando a(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administra-va de contrato decorrente deste instrumento de registro de preços,
em algumas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respec-vas alterações posteriores;
13.1.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de registro;
13.1.1.5. quando a(s) detentora(s) não aceitar(em) reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aos pra-cados no
mercado;
13.1.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstradas e jus-ﬁcadas pela Administração.
13.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela con-das
ou quando ocorrer alguma das hipóteses con-das no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respec-vas alterações posteriores.
13.2.1. a solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida à Subsecretaria de Compras
Governamentais, facultada a ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
13.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta Ata, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de
recebimento, devendo este ser anexado ao processo que -ver dado origem ao registro de preços.
13.3.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oﬁcial
do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes consecu-vas, considerando-se cancelado o preço registrado, 03 (três) dias úteis contados a par-r da
úl-ma publicação.
13.3.2 Fica estabelecido que as detentoras da Ata, deverão comunicar imediatamente à Coordenação de Gestão de Suprimentos da
Subsecretaria de Compras Governamentais, qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros necessários para recebimento de
correspondência.

CLÁUSULA XIV - DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
14.1. As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão solicitadas pelos órgãos par-cipantes do sistema de Registro de Preços,
bem como as demais en-dades da Administração Pública do Distrito Federal e autorizadas, caso a caso, pela Subsecretaria de Compras
Governamentais, após manifestação favorável da Coordenação de Gestão de Suprimentos, nos termos do Decreto Distrital nº 36.519/2015, de 28 de
maio de 2015 e demais legislações per-nentes, sendo posteriormente devolvidas aos Órgãos para respec-va emissão da correspondente Nota de
Empenho.

CLÁUSULA XV - DAS ALTERAÇÕES
15.1. Todas as alterações que se ﬁzerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo adi-vo à presente Ata de Registro de
Preços.
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CLÁUSULA XVI - DA ADESÃO
16.1. A Adesão à Ata de Registro de Preços poderá ser admi-da mediante prévia consulta à Subsecretaria de Compras Governamentais, desde que
devidamente comprovada a vantagem e respeitadas as condições e as regras estabelecidas no Decreto Distrital n.º 36.519/2015.
16.1.1. Fica assegurada a preferência das adesões aos órgãos e en-dades do Governo do Distrito Federal.
16.2. O quan-ta-vo decorrente das adesões à ata de registro de preços, na sua totalidade, não poderá exceder a (ao) quíntuplo do quanCtaCvo
registrado para o órgão gerenciador e órgãos par-cipantes, independentemente do número de órgãos não par-cipantes que venham aderir (art. 12, §
17, do Decreto Distrital n.º 36.519/2015).
16.3. As contratações adicionais decorrentes das adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, por órgão ou en-dade, a 100% (cem por
cento) dos quan-ta-vos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos par-cipantes, (art. 25 § 2º, do Decreto nº
36.519/2015).
16.4. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira contratação por órgão integrante da ata, com exceção dos órgãos
e en-dades do Distrito Federal.
16.5. Nas adesões à Ata de Registro de Preços os fornecedores serão indicados a par-r dos seguintes critérios:
16.5.1. Serão veriﬁcados os itens cujas caracterís-cas atendam as necessidades do solicitante da adesão, e;
16.5.2. Após, será escolhido o lote de menor preço.
16.6. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor
faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.
16.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par-cipante deverá efe-var a contratação solicitada em até 60 (sessenta) dias,
observado o prazo de vigência da ata. (§ 4º, art. 25 do Decreto Distrital n.º 36.519/2015).

CLÁUSULA XVII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico n.º 035/2018 e seus anexos, as propostas com preços, especiﬁcação, consumo médio anual por
item.
17.2. O(s) caso(s) omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93 e demais normas aplicáveis.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrada a presente Ata que, após conferida e achada conforme, será assinada pelas partes, na
presença das testemunhas abaixo.

Leonardo Rodrigo Ferreira
Subsecretaria de Compras Governamentais
Grice Barbosa Pinto de Araujo
Coordenação de Gestão de Suprimentos

Anderson Medina Borges
Euro Segurança Privada EIRELI - ME
Roberly Felicio
Kadu Comércio e Serviços LTDA
Roberto Sá Rodrigues Souza
Roberto Sá Rodrigues Souza ME
Miguel Mendonça de Sousa
Star Locação de Serviços Gerais LTDA - EPP

Testemunhas:
Whesley Henrique Fernandes
Matrícula n.º 268.930-8
Paulo Roberto Ramos Silva
Matrícula n.º 174.454-2

LICITANTE VENCEDOR:
Empresa: EURO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME
CNPJ: 04.407.207/0001-36
Endereço: SCIA Quadra 15 Conjunto 05 Lote 01 - Brasília-DF
CEP: 72.250-025
Telefone: (61) 3346-8710
E-mail: eurosegurancaprivada@gmail.com
Banco: 070 – BRB
Agência: 202
C/C: 031578-0
Representante Legal: ANDERSON MEDINA BORGES
RG: 1930967 SSP/DF
CPF: 967.098.631-15
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Especiﬁcação

SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EVENTO, Descrição: segurança patrimonial para
evento, para realização de serviço de segurança privada, com cer-ﬁcação válida
e vigente, com rádio comunicador, Unidade de Fornecimento: diária de 12
horas, Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de
Referência.

TOTAL LOTE 18

Valor
Unitário

Valor Total

R$217,20

R$15.638,40

R$15.638,40

Empresa: KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 08.470.393/0001-09
Endereço: Avenida Miguel Abrão DIB N° 203, Setor Sul Jamil Miguel -Anápolis-GO
CEP: 75.124-740
Telefone: (62) 3318-7934 / (62)99416-7411
E-mail: kaducomserv@hotmail.com
Banco: 001 – Banco do Brasil
Agência: 0324-7
C/C: 22856-7
Representante Legal: ROBERLY FELICIO
RG: 2182460 SSP/GO
CPF: 560.392.551-53

Item

Qtde
Es-mada
Anual

Unidade
de
Fornecimento

35

140

unidade

36

37

5.600

700

Por par-cipante

Por par-cipante

Especiﬁcação

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO, Descrição: água mineral em
garrafão de 20 litros.

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO, Descrição: coﬀee break com
cardápio de no mínimo 10 variedades entre salgados, bolos, folhados, doces,
biscoitos e frutas fa-adas, contendo 2 opções sem carne e sem produtos de
origem animal e 2 opções sem glúten, e no mínimo 5 variedades de bebidas,
contendo café, chá, água, 2 sabores de suco natural, 2 sabores de refrigerante,
com todo material e pessoal necessários, para 700 pessoas, Caracterís-cas
Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de Referência.

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO, Descrição: coquetel volante
com cardápio de no mínimo 20 variedades entre salgados, bolos, folhados, doces,
pratos quentes e frios, quiches, canapés, folhados, caldos, e frutas fa-adas,
contendo 2 opções sem carne e sem produtos de origem animal e 2 opções sem
glúten, e no mínimo 7 variedades de bebidas, contendo café, chá, água com e sem
gás, 2 sabores de suco natural, 2 sabores de refrigerante e coquetel de frutas sem
álcool, com todo material e pessoal necessários, para 700 pessoas, Caracterís-cas
Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de Referência.

TOTAL LOTE 09

Valor
Unitário

Valor Total

R$7,00

R$980,00

R$14,50

R$81.200,00

R$13,00

R$9.100,00

R$91.280,00

Empresa: ROBERTO SÁ RODRIGUES DE SOUZA ME
CNPJ: 18.297.749/0001-08
Endereço: CNG 08 Lote 07 Loja 01, Tagua-nga Norte/DF
CEP: 72.130-085
Telefone: (61) 3048-3190 / (61)98112-4013
E-mail: licita.pregao@e2sa.com.br
Banco: 070 – BRB
Agência: 024
C/C: 037539-4
Representante Legal: ROBERTO SÁ RODRIGUES DE SOUZA
RG: 021938 CRA/DF
CPF: 866.160.211-49

Item

Qtde
Es-mada
Anual

Unidade
de
Fornecimento

Especiﬁcação

Valor
Unitário

Valor Total

5

48

diária

CAIXA ACÚSTICA, Descrição: para sistema de sonorização até 200 WORMS com
tripé, Unidade de Fornecimento: Diária de 12 horas, Caracterís-cas Adicionais:
demais especiﬁcações conforme Termo de Referência.

R$43,00

R$2.064,00
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MICROFONE, Descrição: locação de microfones de mão, sem ﬁo, com bateria 9v,
UHF proﬁssional.

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, Descrição: locação, montagem e desmontagem de
equipamento de som/sonorização para local aberto/fechado, contendo mesa de
som com 16 canais, ampliﬁcador com potência de no mínimo 200 WRMS, caixas
acús-cas de no mínimo 100WRMS, em quan-dade compaSvel com o ambiente,
Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de Referência.

TOTAL LOTE 02

8

9

2.800

4

4

R$2.912,00

R$505,00

R$2.020,00

R$6.996,00

diária

RECEPTOR AURICULAR, Descrição: Locação de receptor auricular para tradução
simultânea, Unidade De Fornecimento: Unidade por dia.

R$12,00

R$33.600,00

diária

CABINE, Descrição: Cabine para tradução simultânea, composto por todos os
equipamentos necessários, Caracterís-cas Adicionais: Demais especiﬁcações
conforme consta no edital, Unidade De Fornecimento: Diária de 10 horas.

R$2.757,00

R$11.028,00

TOTAL LOTE 03

39

R$45,50

R$44.628,00

diária

SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO, Descrição: serviço de ﬁlmagem de 2
câmeras, com cinegraﬁsta, tripé de câmera, iluminação e mesa de corte, entrega
em DVD com capa personalizada com edição, Unidade de Fornecimento: diária
de 10 horas, Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo
de Referência.

R$593,00

TOTAL LOTE 11

R$2.372,00

TOTAL

R$53.996,00

R$2.372,00

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513
Telefone: (61) 3362-8861
E-mail: starlocacao@gmail.com
Banco: 070 – BRB
Agência: 0103
C/C: 033589-0
Representante Legal: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957 DETRAN/GO
CPF: 450.098.131-49

Item

1

2

3

4

Qtde
Es-mada
Anual

12

48

48

8

Unidade de
Fornecimento

Especiﬁcação

Valor Unitário

Valor Total

diária

PROJETOR MULTIMÍDIA, Descrição: Locação e instalação de projetor
mul-mídia de até 10.000 lumens. Veriﬁcar especiﬁcações
complementares con-das no edital.

R$1.000,00

R$12.000,00

diária

PROJETOR MULTIMÍDIA, Descrição: Locação e instalação de projetor
mul-mídia de no mínimo 3.000 lumens. Veriﬁcar especiﬁcações
complementares con-das no edital.

R$62,00

R$2.976,00

diária

TELA DE PROJEÇÃO, Descrição: Locação e instalação de tela de projeção
de 120 polegadas, Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações
conforme Termo de Referência.

R$80,00

R$3.840,00

TELA DE PROJEÇÃO, Descrição: Locação e instalação de tela de projeção
de 180 polegadas, Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações
conforme Termo de Referência.

R$98,00

R$784,00

diária
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TOTAL LOTE 01

10

11

54

900

R$19.600,00

Metro linear

m²

ESTRUTURA, Descrição: em Octanorm, com mínimo de 2,20 de altura
para fechamento de espaço, composto de painéis em chapas TS, com
borracha para amor-zação de vibração, branco leitoso e/ou fosco,
estruturada com perﬁs de alumínio adonisado, Caracterís-cas
Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de Referência.

ESTRUTURA, Descrição: Estrutura em Octanorm para Camarins e Stands,
medindo 5 x 5 x 2,2m, fechamento em placas, paredes e painéis em
chapas TS, com borracha para amor-zação de vibração, branco leitoso
e/ou fosco, estruturada com perﬁs de alumínio adonisado, teto
pergolado metálico parcial, testeira branca com 0,5m sobre o frontal do
estande, instalação elétrica, com piso de nivelamento do solo,
carpetado, Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme
Termo de Referência.

TOTAL LOTE 04

12

13

32

2.800

R$32,92

R$1.777,68

R$49,00

R$44.100,00

R$45.877,68

diária

BEBEDOURO, Descrição: Locação de bebedouro refrigerado para galão
de 20 litros, com ﬁltro gelado e natural, Caracterís-cas Adicionais:
demais especiﬁcações conforme Termo de Referência.

R$91,20

R$2.918,40

diária

CADEIRA, Descrição: Locação de cadeira de plás-co PVC, sem braços, na
cor branca, com colocação em local determinado. Veriﬁcar
especiﬁcações complementares con-das no edital.

R$2,00

R$5.600,00

R$6,31

R$36.244,64

R$47,65

R$190,60

R$57,97

R$231,88

14

5.744

diária

CADEIRA, Descrição: Locação de cadeira estofadas no encosto e no
assento, ﬁxas com bases metálicas e sem braço, Caracterís-cas
Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de Referência.

15

4

diária

MASTRO, Descrição: locação de mastro do -po porta-bandeira de chão,
confeccionado em madeira, com capacidade para 4 bandeiras.

MESA, Descrição: Locação de mesa de centro retangular com tampo de
vidro incolor temperado de no mínimo 10mm de espessura,
Especiﬁcação Técnica: veriﬁcar especiﬁcações complementares con-das
no edital.

16

4

diária

17

700

diária

MESA, Descrição: locação, entrega e recolhimento de mesa de plás-co,
PVC, branca, medindo no mínimo 68 cm x 68 cm.

R$5,50

R$3.850,00

diária

MESA, Descrição: -po diretora, capacidade para 10 pessoas,
Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de
Referência.

R$100,00

R$400,00

R$1.085,00

R$4.340,00

18

4

PALCO, Descrição: locação de palco ou tablado, em estrutura de ferro,
reves-mento de carpete, carga mínima de 200 kg/m², escadas,
corrimões e rampas de acessibilidade, medindo 10 x 4 x 0,40m,
Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de
Referência.

19

4

diária

20

4

diária

PÚLPITO, Descrição: Locação de púlpito de acrílico transparente ou
madeira, com suporte para água.

R$77,38

R$309,52

21

4

diária

SOFÁ, Tamanho: 2 lugares, com módulo estofado, Especiﬁcação Técnica:
veriﬁcar especiﬁcações complementares con-das no edital.

R$173,00

R$692,00
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TOTAL LOTE 05

22

23

8

50

R$54.777,04

unidade

ARRANJO DE FLORES, Descrição: -po jardineira, com altura mínima de
70cm, com recolhimento no ﬁm do evento, Caracterís-cas Adicionais:
demais especiﬁcações conforme Termo de Referência.

R$69,21

R$553,68

m²

MALHA TENSIONADA, Descrição: locação e instalação de malha
tensionada para decoração de ambientes em cores variadas, Unidade De
Fornecimento: M² por diária.

R$20,00

R$1.000,00

TOTAL LOTE 06

24

25

26

123

800

200

R$1.553,68

m²

diária

m²

BACKDROP, Descrição: Locação de backdrop para fundo de palco com
suporte em policromia impresso em lona ou vinil, gramatura mínima
400g (arte fornecida pelo órgão), com estrutura metálica para
instalação, Unidade De Fornecimento: M² por dia, Caracterís-cas
Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de Referência

PAINEL, Descrição: locação, montagem e desmontagem de painel em TS
ou MDF, medindo 2 x 1m, com iluminação de led individual,
Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de
Referência.

SERVIÇOS GRÁFICOS PARA EVENTO, Descrição: Impressão 4/0 cores de
banner em lona vinílica vulcanizado com acabamento em ilhós ou
arrebitado, com instalação, com arte a ser fornecida pelo órgão
solicitante, Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme
Termo de Referência.

TOTAL LOTE 07

40

4

4

diária

GERADOR, Descrição: locação, montagem e desmontagem de conjunto
de grupo gerador singular com motor de 500 KVA, Caracterís-cas
Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de Referência.

4

diária

TENDA, Descrição: locação, montagem, manutenção e desmontagem,
tenda branca -po piramidal, medindo 10 x 10m, altura mínima de 2,5m,
estrutura em tubo galvanizado, sem fechamento lateral, aﬁxada com
cabo de aço, Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme
Termo de Referência.

4

R$13.480,00

R$25,20

R$5.040,00

R$2.242,00

R$8.968,00

R$631,00

R$2.524,00

R$2.524,00

diária

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA EVENTO, Descrição:
locação de veículo -po ônibus execu-vo, com capacidade mínima para
45 passageiros, ar condicionado, motorista, Unidade de Fornecimento:
diária de 12 horas, com limitação de quilometragem de 100 km,
Caracterís-cas Adicionais: demais especiﬁcações conforme Termo de
Referência.

TOTAL LOTE 14

45

R$16,85

R$8.968,00

TOTAL LOTE 13

42

R$3.690,00

R$22.210,00

TOTAL LOTE 12

41

R$30,00

R$1.457,00

R$5.828,00

R$5.828,00

diária

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA EVENTO, Descrição:
veículo -po ambulância, com UTI e equipe médica (1 médico, 1 técnico
em enfermagem e 1 motorista/socorrista), com motorista, fabricação de
no máximo 5 anos, dotada de equipamentos, utensílios e medicamentos
de urgência/ambulatorial para resgate, quilometragem livre, Unidade de
Fornecimento: diária de 12 horas, Caracterís-cas Adicionais: demais
especiﬁcações conforme Termo de Referência.

R$1.920,00

R$7.680,00
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TOTAL LOTE 17

R$7.680,00

TOTAL

R$169.018,40

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0013/2018

R$329.932,80

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO SA RODRIGUES DE SOUZA, Usuário
Externo, em 29/03/2018, às 15:19, 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 MIGUEL MENDONCA DE SOUSA, Usuário Externo,
em 29/03/2018, às 15:27, 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 ROBERLY FELICIO, Usuário Externo, em 29/03/2018,
às 15:28, 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 ANDERSON MEDINA BORGES, Usuário Externo, em
29/03/2018, às 15:41, 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.

Documento assinado eletronicamente por WHESLEY FERNANDES HENRIQUE - Matr.0268930-8,
Gerente de Gestão de Atas, em 29/03/2018, às 15:46, 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 PAULO ROBERTO RAMOS SILVA - Matr.0174454-2,
Gestor em PolíCcas Públicas e Gestão Governamental, em 29/03/2018, às 15:47, 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 GRICE BARBOSA PINTO DE ARAÚJO Matr.1430960-2, Coordenador(a) de Gestão de Suprimentos, em 29/03/2018, às 15:44,
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 LEONARDO RODRIGO FERREIRA - Matr.0269666-5,
Subsecretário(a) de Compras Governamentais, em 29/03/2018, às 16:05, 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: hip://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 6578627 código CRC= 40EE839C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Praça do Buri- - Anexo do Palácio do Buri-, 5º Andar, Sala 506/508 - CEP 70075900 - DF
3313-8457

00410-00001600/2018-18

9 de 9

Doc. SEI/GDF 6578627

29/03/2018 17:29

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Seção de Procedimentos Licitatórios
Ata de Registro de Preços n.º 20/2020 - Empresa STAR
LOCACAO

Processo: 00054-00062463/2019-94
Pregão Eletrônico n°: 19/2020
VALIDADE: 12 (doze) meses, a partir da publicação no DODF.
O Chefe do Departamento de Logística e Finanças, conforme delegação de
competência prevista na Portaria PMDF nº 785, de 26 de junho de 2012, nos
termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002,
Decreto Federal nº 10.024/2019 (Recepcionado no Distrito Federal pelo
Decreto nº 40.205/2019), combinado com a Lei Distrital nº 938/95, Lei
Distrital nº 2.340/99, os Decretos Distritais nº 33.598/2012 e 39.103/2018 e
demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação
das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº
19/2020, publicado no DODF nº 81, de 30 de abril de 2020, página nº 35
(39445359) e a respectiva homologação, conforme id. 39303300 do
processo nº 00054-00062463/2019-94, RESOLVE registrar os preços da
empresa STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA, CNPJ nº
37.131.539/0001-90, representada por MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA, RG
nº 1.940.058 SSP/GO, nas quantidades estimadas, de acordo com a
classificação por ela alcançada nos Grupos 1 e 5, observadas as condições
do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas
cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos serviços
especificados no Anexo I do Edital de Pregão nº 19/2020 (37253691), que
passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a
documentação e proposta de preços apresentada pelo licitante, conforme
consta nos autos do processo nº 00054-00062463/2019-94, que está
descrito no quadro abaixo:

GRUPO 1

Item

Descrição

Unidade
Fornecimento

1

INSTALAÇÃO
E
MONTAGEM DE PALCO

Unidade

de

Quantidade

Valor
Unitário

13

R$
2.200,00

Quantidade

Valor
Unitário

13

R$
3.000,00

Descrição Detalhada: Palco tipo 1 - pequeno porte
Item

Descrição

Unidade
Fornecimento

2

INSTALAÇÃO
E
MONTAGEM DE PALCO

Unidade

de

Descrição Detalhada: Palco tipo 2 - médio porte (Duas águas)
Item

Descrição

Unidade
Fornecimento

3

INSTALAÇÃO E
MONTAGEM DE
PALCO

Unidade

de

Valor
Unitário

Quantidade

R$
2.800,00

13

Descrição Detalhada: Palco tipo 3 - grande porte (Duas águas)
Item

Descrição

Unidade
de
Fornecimento

4

INSTALAÇÃO E
MONTAGEM DE
PALCO

Unidade

Quantidade

2

Valor Unitário

R$
9.500,00

Descrição Detalhada: Palco tipo 4 - estrutura geodésica
Ite
m

Descrição

Unidade de
Fornecimen
to

5

INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BAR
RACA

Unidade

Descrição Detalhada: Tenda tipo 1 - pequena

Quantida
de

Valor
Unitári
o

29

R$
250,00

Ite
m

Descrição

Unidade de
Fornecimen
to

6

INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BAR
RACA

Unidade

Quantida
de

Valor
Unitári
o

57

R$
400,00

Quantida
de

Valor
Unitári
o

57

R$
300,00

Descrição Detalhada: Tenda tipo 2 - média
Ite
m

Descrição

Unidade de
Fornecimen
to

7

INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BAR
RACA

Unidade

Descrição Detalhada: Tenda tipo 3 - grande
Item

Descrição

Unidade
de
Fornecimento

8

INSTALAÇÃO E MONTAGEM GALPÕES/ESTRUTURAS
METÁLICAS

Unidade

Quantidade

Valor
Unitário

14

R$
2.700,00

Quantidade

Valor
Unitário

14

R$
4.800,00

Quantidade

Valor
Unitário

800

R$ 3,00

Descrição Detalhada: Arquibancada tipo 1 - pequeno porte
Item

Descrição

Unidade
de
Fornecimento

9

INSTALAÇÃO E MONTAGEM GALPÕES/ESTRUTURAS
METÁLICAS

Unidade

Descrição Detalhada: Arquibancada tipo 2 - médio porte
Item

Descrição

Unidade
de
Fornecimento

10

INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO CERCA/ALAMBRADO/TELA

Unidade

Descrição Detalhada: Alambrado

Item

Descrição

11

INSTALAÇÃO
MADEIRA

Unidade
Fornecimento
PISO

de

Quantidade

Valor
Unitário

4.108

R$ 20,00

M²/DIÁRIA

Descrição Detalhada: Tablado de madeira
Item

Descrição

Unidade
Fornecimento

12

BANHEIRO
QUÍMICO

Unidade

de

Quantidade

Valor
Unitário

248

R$ 80,00

Descrição Detalhada: Locação de banheiro químico
Item

Descrição

Unidade
de
Fornecimento

13

INSTALAÇÃO E MONTAGEM /
DESMONTAGEM
REMANEJAMENTO
COM
TRANSPORTE DE MAQUINAS /
EQUIPAMENTOS

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

R$
100,00

28

Descrição Detalhada: Banheiro Químico para Pessoa com Deficiência (PNE)
Item

Descrição

Unidade de
Fornecimento

14

INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO
DISPOSITIVO
SUSTENTAÇÃO/AFASTAMENTO

Unidade

Quantidade

120

Valor
Unitário
R$
25,00

Descrição Detalhada: Estrutura para backdropp
Item

Descrição

Unidade
de
Fornecimento

15

LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
PERMANENTES

Unidade

Descrição Detalhada: Suporte para banner

Quantidade

Valor
Unitário

150

R$ 20,00

Item

Descrição

Unidade
de
Fornecimento

16

LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
PERMANENTES

Unidade

Quantidade

Valor
Unitário

143

R$ 26,00

Quantidade

Valor
Unitário

78

R$ 100,00

Descrição Detalhada: Extintor
Grupo 5
Item

Descrição

Unidade
de
Fornecimento

42

COORDENAÇÃO
/
CONTROLE DE SERVIÇO
PROJEÇÃO (SLIDE-DESK)

Diária

Descrição Detalhada: Auxiliar de serviços gerais
Item

Descrição

Unidade
Fornecimento

43

SERVIÇO ESPECIALIZADO
DE LIMPEZA

Diária

de

Quantidade

Valor
Unitário

248

R$ 80,00

Quantidade

Valor
Unitário

Descrição Detalhada: Locação de banheiro químico
Item

Descrição

Unidade
de
Fornecimento

44

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE
VIGILÂNCIA
E
SEGURANÇA

Posto

52

R$ 150,00

Quantidade

Valor
Unitário

Descrição Detalhada: Vigilante desarmado
Item

Descrição

Unidade
de
Fornecimento

45

SERVIÇOS DE PREVENÇÃO
COMBATE INCÊNDIO /
BRIGADISTA

Diária

Descrição Detalhada: Brigadista

122

R$ 150,00

1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo
nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de
Preços, podendo a Administração promover a contratação de acordo com
suas necessidades.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12
(doze) meses, contados a partir da publicação no DODF, não podendo ser
superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis.
2.2. Qualquer contratação oriunda desta Ata deverá ser efetivada somente
durante o prazo de vigência.
CLÁUSULA III - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à PMDF.
CLÁUSULA IV – DOS PARTICIPANTES
4.1. Não houve participante para o item.
CLÁUSULA V - DA ADESÃO À ATA
5.1. Nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Distrital nº 39.103/2018,
esta Ata de registro de preços, durante sua vigência, desde que
devidamente justificada, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante anuência da PMDF (órgão gerenciador), em que é
assegurada a preferência das adesões aos órgãos e entidades do Governo
do Distrito Federal.
5.2. As contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de
Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
5.3. O órgão gerenciador (PMDF) somente poderá autorizar adesão à ata
após a primeira aquisição ou contratação por órgão participante do Registro
de Preços, com exceção dos órgãos e entidades do Distrito Federal.
5.4. Após a autorização do órgão gerenciador (PMDF), o órgão nãoparticipante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 dias,
observado o prazo de vigência da ata.
5.5. Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços
não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e

órgãos participantes, independentemente do número de órgãos nãoparticipantes que venham a aderir.
5.6. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e
a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
CLÁUSULA VI – DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO.
6.1. O(s) preço(s)ofertado(s) e especificação(ões) , empresa(s) e
representante(s) legal(is), encontram-se enunciados na presente ata.
CLÁUSULA VII - DO LOCAL E EXECUÇÃO
7.1. Os locais de prestação dos serviços será de acordo com Item 6 do Anexo
I do Edital de Pregão nº 19/2020, em conformidade com o cronograma
estabelecido.
CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente nº 128.121-6, da
Agência 1231-9, do Banco do Brasil, observado o disposto no 8.5 desta
ARP, até o 30º (trigésimo) dia a contar da data em que for atestado a
prestação do serviço 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.
8.2. Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sítios oficiais dos
órgãos e entidades emissores das certidões a seguir relacionadas, para a
verificação da regularidade fiscal da Contratada:
a) Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Decreto Federal nº 8.302/2014);
b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente
atualizado (Lei nº 8.036/90);
c) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).
e) Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal.

8.2.1. Também poderão ser aceitas certidões positivas com efeitos de
negativa para os documentos fiscais acima.
8.2.2. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos
sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das citadas certidões, o
pagamento ficará condicionado à apresentação, pela Contratada, da
comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista.
8.3. 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 de
reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).
8.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o
seguinte procedimento:
8.4.1. A multa será descontada da garantia do respectivo contratado e se o
valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá o contratado pela sua diferença a qual será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente;
8.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de
valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão seus
pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em
nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto
deverão apresentar o número da conta corrente e da agência em que
desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de
17/02/2011, e alterações posteriores. Ficam excluídas desta regra as
empresas de outros estados da federação que não mantenham filiais e/ou
representações no DF e que vencerem o processo licitatório no âmbito do
DF.
CLÁUSULA IX – DO CONTRATO
9.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras
poderão ser convidadas a firmar contratações, mediante autorização da
PMDF, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as
determinações contidas na legislação pertinente, principalmente o Decreto
Distrital nº 39.103/2018;
9.2. Por ocasião da celebração do contrato, será ser exigido da licitante a
prestação de uma das seguintes garantias estabelecidas no Edital:
I – caução em dinheiro, ou em títulos da divida pública;
II – seguro-garantia; ou,
III – fiança bancária.

9.2.1. A garantia será de 2% (dois por cento) do valor do contrato (Lei nº
8.666/93, art. 56, § 2º).
9.2.2. 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 827,
do Código Civil.
9.2.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata será
liberada mediante pedido por escrito.
9.2.3.1. Somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e
quando em dinheiro, atualizada monetariamente;
9.2.3.2. 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;
9.2.3.3. Ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução
das pendências administrativas e/ou judiciais;
9.2.4. 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.
9.3. Poderá ser dispensado o contrato de prestação dos serviços, nos termos
do § 4º, art. 62 da Lei nº 8.666/93, e facultada a sua substituição por
instrumento equivalente, dos quais não resultem obrigações futuras,
inclusive assistência técnica.
9.4. Aplica-se aos contratos de prestação de serviços decorrentes de registro
de preços o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas
respectivas alterações posteriores, no que couber.
9.5. A empresa deverá manter as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação durante toda a execução do contrato.
CLÁUSULA X – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO
10.1. Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização do Órgão
Gestor PMDF.
10.2. O(s) prestador(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 nº 19/2020, especialmente às especificadas no Anexo I do
referido Edital.
10.3. Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que tiver (em) seu (s)
preço (s) registrado (s) o ônus 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 lhe 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 XI – DAS PENALIDADES
11.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão,
serão aplicadas as sanções estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006 e
alterações posteriores, que regulamenta a aplicação das sanções
administrativas previstas nas Leis Federais Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/2002.
11.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de
direitos pelo não cumprimento das normas previstas no Edital e nesta Ata
ou nos contratos decorrentes de sua adesão, em face do disposto nos
artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e do art. 7º da Lei nº 10.520/2002,
serão obedecidos no âmbito da Administração Direta, Autárquica,
Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas
estabelecidas no referido Decreto Distrital.
CLÁUSULA XII – REVISÃO DE PREÇOS
12.1. Não cabe reajuste de preços em sentido estrito nesta Ata de Registro
de Preços.
12.1.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, observadas
as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei
nº 8.666/1993.
12.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador
deverá:
12.1.2.1. Convocar o prestador visando a negociação para redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
12.1.2.2. Frustrada a negociação, o prestador será liberado do compromisso
assumido; e

12.1.2.3. Convocar os demais prestadores visando igual oportunidade de
negociação.
12.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o prestador, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
12.1.3.1. Liberar o prestador do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de prestação do
serviço; e
12.1.3.2. Convocar os demais prestadores visando igual oportunidade de
negociação.
12.1.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
12.2. É vedado efetuar acréscimos aos quantitativos fixados pela Ata de
Registro de Preços, inclusive o que consta do § 1º do art. 65 da Lei
8.666/1993.
CLÁUSULA XIII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
13.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será acompanhado pela
Unidade requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº
8.666/93, alterada, e demais normas pertinentes.
13.1.1. A Unidade Administrativa deverá criar comissão para
acompanhamento da prestação com valor superior ao limite estabelecido
no art. 23, conforme determinado pelo § 8º do art. 15 do diploma legal
mencionado.
13.2. A Unidade administrativa requisitante reserva-se o direito de proceder
o acompanhamento e à inspeção de qualidade nos serviços prestados e
recusá-los, integralmente ou em parte, se estiver em desacordo com as
especificações do objeto licitado.
CLÁUSULA XIV – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno
direito:
14.1.1. Pela PMDF, mediante comunicação da Unidade requisitante,
quando:
14.1.2. A(s) detentora (s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;

14.1.3. A(s) detentora(s) não retira(em) a Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido e a Unidade requisitante não aceitar
sua(s) justificativa(s);
14.1.4. A(s) detentora (s) der (em) causa a rescisão administrativa de
contrato decorrente deste instrumento de registro de preços, em algumas
hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei Federal nº 8.666/93,
com as respectivas alterações posteriores;
14.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de
contrato decorrente deste instrumento de registro;
14.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no
mercado, e o detentor da Ata não aceitar reduzi-los;
14.1.7. Se a(s) detentora(s) sofre(em) qualquer das sanções previstas nos
incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei nº
10.520/2002 e demais normas pertinentes.
14.1.8. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado, e
justificado pela Administração.
14.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito,
comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela
contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no art. 78,
incisos XIV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas alterações
posteriores.
14.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento do registro dos
preços deverá ser dirigida à PMDF, facultada a ela a aplicação das
penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
14.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta ata, a
detentora dos preços registrados será comunicada por correspondência
com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo que tiver
dado origem ao registro de preços.
14.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s)
detentora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do
Distrito Federal, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado
o preço registrado a partir da última publicação.
14.3.2. Fica estabelecido que as detentoras dos preços registrados deverão
comunicar imediatamente à PMDF qualquer alteração ocorrida no
endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento
de correspondência.
14.3.3. Se confirmado o uso de mão de obra infantil no processamento,
transporte, ou qualquer fase produtiva do bem ou na prestação do serviço,

com aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. (Lei
Distrital nº 5.061 de 08.03.2013 – Parecer nº 343/2016 – PRCON/PGDF)
CLÁUSULA XV – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO E EMISSÃO DA NOTA
DE EMPENHO
15.1. As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
solicitadas pela PMDF, sendo posteriormente devolvidas ao setor
respectivo para emissão da correspondente Nota de Empenho.
15.2. O quantitativo decorrente das adesões a esta Ata de Registro de Preços
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não-participantes que venham a
aderir, conforme disposição do art. 12 §17 do Decreto Distrital 39.103/2018.
15.3. As contratações decorrentes do item 15.2 não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
CLÁUSULA XVI – DAS ALTERAÇÕES
16.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de
Preços.
CLÁUSULA XVII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão nº 19/2020 e seus anexos, as
propostas com preços, especificação, contratação média semestral, por
item.
17.2. O(s) caso(s) omisso(s) será(ão) resolvido(s) de acordo com a Lei Federal
nº 8.666/93, e alterações posteriores, ecom as demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
17.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a
Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento
que, depois de lido, conferido e achado conforme vai assinada a presente
ata, pelas partes, na presença das testemunhas abaixo.
STÉFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM
Ordenador de despesas
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Gestão de Atas
Ata de Registro de Preços n.º 0047/2020 - STAR

Ata de Registro de Preço: 0047/2020
Planos de Suprimentos: 0011/2020
Processo SEI N. º: 00220-00003396/2019-06
Pregão Eletrônico N. º: 0022/2020
Validade: 12 (DOZE) meses improrrogáveis, a partir da publicação no DODF.

Em seis de maio de dois mil e vinte, na SUBSECRETARIA DE COMPRAS
GOVERNAMENTAIS, da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA Gestão do
Distrito Federal, localizada no Anexo do Palácio do Buriti, 5º andar, sala
502L, Zona Cívico-Administrativa - Brasília/DF, o(a) Subsecretária Interina de
Compras Governamentais, Analice Marques da Silva, e o Coordenador de
Gestão de Suprimentos, Whesley Fernandes Henrique, nos termos do art.
15 da Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Distrital n.º 2.340/99, Decreto n.º 26.851,
de 30 de maio de 2006, Decreto n.º 39.103, de 06 de junho de 2018,
publicado no DODF n.º 107, de 07/07/2018 e as demais normas legais
aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
n.º 0022/2020, publicado no DODF n.º 76, de 23 de abril de 2020, página
n.º 46 e a respectiva homologação total no processo SEI n.º 0022000003396/2019-06, RESOLVE(M) registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s),
nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela(s)
alcançada(s) nos itens/lotes, observadas as condições do edital que integra
este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se
seguem:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual
contratação de empresa para prestação de serviços de logística, estrutura,
sonorização, recursos humanos, ambulância, seguros, locação de veículos,
fornecimento de medalhas e troféus, materiais gráficos e serigráficos,
alimentação, bicicleta, visando a execução dos eventos, conforme

especificado no Edital de Pregão Eletrônico n. º 0022/2020, que passa a
fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a
documentação e proposta(s) de preços apresentada(s) pelo(s) licitante(s).
1.2.
O Sistema de Registro de Preços (SRP) não obriga a contratação,
nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de
Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação de
acordo com suas necessidades.
CLÁUSULA II - 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 III - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1.
A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à
Coordenação de Gestão de Suprimentos, conforme Decreto n.º
39.103/2018.
CLÁUSULA IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1.
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada, para a
contratação do respectivo objeto, pela administração direta e indireta do
Distrito Federal (artigos 2º e 3º do Decreto n. º 32.716/2011), nos termos
do Decreto n.º 39.103/2018.
4.2.
A utilização referida neste item, por parte dos órgãos participantes,
só será possível se o consumo da quantia estimada no anexo I do Edital e
desta Ata não tiver sido esgotado para o período.
CLÁUSULA V - DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO E CADASTRO
RESERVA
5.1.
O preço ofertado, especificação e contratação média (mensal,
semestral, anual), empresa e representante legal, encontram-se enunciados
na presente Ata.
5.2.
Os licitantes que cumprirem os requisitos para formação do
Cadastro Reserva, na forma disposta no inciso II, art. 11, do Decreto nº
39.103/2018, terão seus preços registrados, de acordo com a ordem de
classificação, sendo convocados, juntamente com as adjudicatárias para

assinatura da Ata de Registro de Preços, dentro do prazo e nas condições
estabelecidas no instrumento convocatório.
5.3.
A contratação com fornecedor do Cadastro Reserva ocorrerá
somente no caso de exclusão do adjudicatário, nas hipóteses previstas nos
artigos 20 e 21 do Decreto nº 39.103/2018, sendo respeitada, em qualquer
caso, a ordem de classificação.
CLÁUSULA VI - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO/ENTREGA DO
MATERIAL
6.1.
O local de execução do serviço/entrega do material será de acordo
com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 0022/2020, a contar da data
da assinatura do contrato, de recebimento e/ou retirada da Nota de
Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao detentor/representante,
observando os prazos determinados no aludido edital.
CLÁUSULA VII - 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:
ICertidão Negativa de Débitos - CND emitida pelo INSS Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei nº
8.212/90);
IICertificado de Regularidade do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS fornecido pela CEF - Caixa Econômica Federal,
devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);
IIICertidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual ou
Distrital do domicílio da Licitante.
IVCertidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (em
www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011. Visando
comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 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 de
reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).
7.4.
Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o
seguinte procedimento:
I contrato; e

A multa será descontada no valor total do respectivo

II Se o valor da multa for superior ao valor devido pela não
entrega do material/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.
Às empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com
créditos de valores iguais ou superiores a R$ 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
tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde
deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de
17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.
CLÁUSULA VIII - 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 Subsecretaria de Compras Governamentais, 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:
I-

caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública;

II -

seguro-garantia; ou,

III -

fiança bancária.

8.2.1.
A garantia não excederá a 3% (três por cento) do valor
do contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56, § 2.º), conforme previsto no Edital de
Pregão Eletrônico n.º 0022/2020.
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:
8.2.3.1.
somente poderá ser levantada após a extinção do
contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;
8.2.3.2.
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;
8.2.3.3.
ficará retida no caso de rescisão contratual, até
definitiva solução das pendências administrativas e/ou judiciais;
8.2.3.4.

será liberada mediante pedido por escrito pelo

contratado.
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
§ 4º, art. 62 da Lei n.º 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 III, da Lei Federal nº 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% previsto
no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
9.1.
Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da
Subsecretaria de Compras Governamentais.

9.2.
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 Eletrônico n.º 0022/2020.
9.3.
Serão de responsabilidade do(s) concorrente(s) que ,ver(em) seu(s)
preço(s) registrado(s) o ônus 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 lhe 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.
9.4.
A aquisição dos produtos das cotas reservadas terá prioridade,
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender
as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente. (§4º do art. 8º
do Decreto nº 8.538/2015 c/c NOTA/AJL/SEPLAG/Nº123/2017).
CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES
10.1
As penalidades serão aplicadas em conformidade com o Decreto
n.º 26.851, de 30 de maio de 2006, e alterações posteriores.
CLÁUSULA XI - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
11.1.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, conforme Decreto nº 39.103/2018.
11.2.
O reajustamento dos preços registrados somente será possível se
autorizado por alteração das Normas Federais pertinentes à política
econômica.
CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
12.1.
O objeto desta Ata de Registro de Preços será atestado pela
Unidade requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal n.º
8.666/93, alterada, e demais normas pertinentes.
12.1.1.
A Unidade Administrativa deverá designar executor
para acompanhamento do contrato e execução do serviço / entrega do
material, com valor superior ao limite estabelecido no art. 23, conforme
determinado pelo § 8º do art. 15 do diploma legal mencionado.
12.2.
A Unidade administrativa requisitante reserva-se o direito de
proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à inspeção de qualidade na execução

dos serviços/entrega do material e recusá-los, integralmente ou em parte,
se estiverem em desacordo com as especificações do objeto licitado.
12.3.
Não serão aceitos produtos oriundos da prestação do
serviço/fornecimento de material com utilização de materiais
recondicionados ou remanufaturados sob qualquer forma.
12.4.
Observar demais exigências contidas no Anexo I do Edital deste
Pregão Eletrônico.
CLÁUSULA XIII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1.
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de
pleno direito:
13.1.1.
Pela Subsecretaria de Compras Governamentais,
mediante comunicação da Unidade requisitante:
13.1.1.1.
quando a(s) detentora(s) não cumprir(em) as
obrigações dela constantes;
13.1.1.2.
quando a(s) detentora(s) não retirar(em) a Nota
de Empenho no prazo estabelecido e a Unidade requisitante não aceitar
sua(s) justificativa(s);
13.1.1.3.
quando a(s) detentora(s) der(em) causa a
rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
registro de preços, em algumas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII e
XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
13.1.1.4.
em qualquer das hipóteses de inexecução total
ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de registro;
13.1.1.5.
quando a(s) detentora(s) não aceitar(em) reduzir
o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aos praticados
no mercado;
13.1.1.6.
por razões de interesse público devidamente
demonstradas e justificadas pela Administração.
13.2.
Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito,
comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela
contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no art. 78,
incisos XIV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas alterações
posteriores.
13.2.1.
a solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos
preços registrados deverá ser dirigida à Subsecretaria de Compras

Governamentais, facultada a ela a aplicação das penalidades previstas, caso
não aceitas as razões do pedido.
13.3.
Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta Ata, a
empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de
recebimento, devendo este ser anexado ao processo que tiver dado origem
ao registro de preços.
13.3.1.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o
endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado, 03 (três) dias úteis contados
a partir da última publicação.
13.3.2.
Fica estabelecido que as detentoras da Ata, deverão
comunicar imediatamente à Coordenação de Gestão de Suprimentos da
Subsecretaria de Compras Governamentais, qualquer alteração ocorrida no
endereço, conta bancária e outros necessários para recebimento de
correspondência.
CLÁUSULA XIV - DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE
NOTA DE EMPENHO
14.1.
As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços
serão solicitadas pelos órgãos participantes do sistema de Registro de
Preços, bem como as demais entidades da Administração Pública do Distrito
Federal e autorizadas, caso a caso, pela Subsecretaria de Compras
Governamentais, após manifestação favorável da Coordenação de Gestão
de Suprimentos, sendo posteriormente devolvidas aos Órgãos para
respectiva emissão da correspondente Nota de Empenho.
CLÁUSULA XV - DAS ALTERAÇÕES
15.1.
Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas
por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de
Preços.
CLÁUSULA XVI - DA ADESÃO
16.1.
A Adesão à Ata de Registro de Preços poderá ser admitida
mediante prévia consulta à Subsecretaria de Compras Governamentais,
desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas as
condições e as regras estabelecidas no Decreto Distrital n.º 39.103/2018.

16.1.1.
Fica assegurada a preferência das adesões aos órgãos e
entidades do Distrito Federal.
16.2.
As contratações adicionais decorrentes das adesões à ata de
registro de preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100%
(cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes (§3º, art. 22, Decreto
Distrital n.º 39.103/2018).
16.3.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços,
na sua totalidade, não poderá exceder a (ao) quíntuplo do quantitativo
registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que venham
aderir (§4º, art. 22, Decreto Distrital n.º 39.103/2018).
16.4.
O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após
a primeira contratação por órgão integrante da ata, com exceção dos órgãos
e entidades do Distrito Federal.
16.5.
Nas adesões à Ata de Registro de Preços os fornecedores serão
indicados a partir dos seguintes critérios:
16.5.1.
Serão verificados os itens cujas características atendam
às necessidades do solicitante da adesão, e;
16.5.2.

Após, será escolhido o lote de menor preço.

16.6.
Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão
aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor
faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.
16.7.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante
deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (sessenta) dias,
observado o prazo de vigência da ata (§6º, art. 22, Decreto Distrital n.º
39.103/2018).
CLÁUSULA XVII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1.
Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico n. º 0022/2020 e
seus anexos, as propostas com preços, especificação, consumo médio anual
por item.
17.2.
O(s) caso(s) omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal
n.º 8.666/93 e demais normas aplicáveis.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrada a presente Ata
que, após conferida e achada conforme, será assinada pelas partes, na
presença das testemunhas abaixo.

Analice Marques da Silva
Subsecretária Interina de Compras Governamentais

Whesley Fernandes Henrique
Coordenador de Gestão de Suprimentos

Licitantes vencedores:

MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

Testemunha:

Rodrigo Nunes Machado
Diretor de Sistema de Registro de Preços

Lívia Maria da Silva Lima
Gerente de Gestão de Atas

LICITANTES VENCEDORES
Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

1

Quan
tidad
e

1000
0

CPF: 450.098.131-49

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

metro
linear

ALAMBRADO,
Descrição: loc
ação,
montagem,
manutenção
e
desmontage
m
de
alambrado
disciplinador
de público,
estrutura de
grade
em
módulo
medindo no
mínimo
200x100cm,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe

3.3.90.39.2
2.111.0001

SER
VIÇ
O

R$1,
00

R$10.00
0,00

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

BALCÃO,
Descrição: loc
ação, entrega
e
recolhimento
de balcão em
alumínio,
com frente
fechada,
medindo no
mínimo
100x100x50c
m,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

3.3.90.39.2
2.111.0002

SER
VIÇ
O

R$75
,00

R$7.500
,00

BOX TRUSS,
Descrição:
locação
de

3.3.90.39.2
2.111.0003

SER
VIÇ
O

R$6,
50

R$65.00
0,00

Descrição do
item
s conforme
Termo
de
Referência.

2

100

unidad
e

3

1000
0

metro
linear

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0032

SER
VIÇ
O

R$1.
585,0
0

R$1.585
,00

Box
Truss
Q30,
estrutura de
duralumínio,
com
instalação das
lonas
de
plotagem
e/ou telas de
projeção
e
similares,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

4

1

diária

PALCO,
Descrição:
locação,
montagem,
manutenção
e
desmontage
m de palco
com
cobertura,

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item
piso
com
carpete, dois
acessos
sendo uma
escada com
guarda corpo
e corrimão e
uma rampa
de acesso
para
cadeirante,
medindo
1000x600x10
0cm, Unidade
de
Fornecimento
: diária de 12
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

5

Quan
tidad
e

50

CPF: 450.098.131-49

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

diária

PÓDIO,
Descrição:
locação,
montagem,
manutenção
e
desmontage
m
de
conjunto de
pódio
modular, tipo
prisma, com
colocações do
1º ao 5º lugar,
cada módulo
medindo no
mínimo
25x60cm,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 12
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme

3.3.90.39.2
2.111.0033

SER
VIÇ
O

R$95
,00

R$4.750
,00

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0034

SER
VIÇ
O

R$47
5,00

R$47.50
0,00

Termo
de
Referência.

6

100

diária

TENDA,
Descrição:
locação,
montagem,
manutenção
e
desmontage
m de tenda
branca, tipo
piramidal,
estrutura em
tubo
galvanizado
com
fechamento
lateral
e
fundo,
afixada com
cabo de aço,
com
aterramento,
medindo 100
0x1000cm,
altura mínima
de
2,5m,
Unidade de

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0035

SER
VIÇ
O

R$19
5,00

R$19.50
0,00

Fornecimento
: diária de 12
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

7

100

diária

TENDA,
Descrição: loc
ação,
montagem,
manutenção
e
desmontage
m de tenda
branca, tipo
piramidal,
estrutura em
tubo
galvanizado
sem
fechamento
lateral,
afixada com
cabo de aço,

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0036

SER
VIÇ
O

R$30
5,00

R$30.50
0,00

com
aterramento,
medindo 400
x400cm,
altura mínima
de
2,5m,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 12
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

8

100

diária

TENDA,
Descrição: loc
ação,
montagem,
manutenção
e
desmontage
m de tenda
branca, tipo
piramidal,
estrutura em

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0037

SER
VIÇ
O

R$1.
500,0
0

R$75.00
0,00

tubo
galvanizado
sem
fechamento
lateral,
afixada com
cabo de aço,
com
aterramento,
medindo 600
x600cm,
altura mínima
de
2,5m,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 12
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

9

50

diária

PALCO,
Descrição:
locação,
montagem,

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item
manutenção
e
desmontage
m de palco
com
cobertura,
piso
com
carpete, dois
acessos
sendo uma
escada com
guarda corpo
e corrimão e
uma rampa
de acesso
para
cadeirante,
medindo
600x400x60c
m, Unidade
de
Fornecimento
: diária de 12
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0038

SER
VIÇ
O

R$15
0,00

R$7.500
,00

Termo
de
Referência.

1
0

50

diária

PÓDIO,
Descrição:
locação,
montagem,
manutenção
e
desmontage
m
de
conjunto de
pódio
modular, tipo
prisma, para
pessoas com
mobilidade
reduzida, com
colocações do
1º ao 5º lugar,
cada módulo
medindo no
mínimo
25x60cm,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 12
horas,
Característica

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0004

SER
VIÇ
O

R$10
0,00

R$10.00
0,00

s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

1
1

100

diária

APOIO
DE
SERVIÇOS
GERAIS,
Descrição:
carregador
para
evento, respo
nsável pelo
deslocament
o de materiais
diversos,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 8
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

diária

COORDENAD
OR,
Descrição:
coordenador
geral
para
execução do
evento,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 8
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

3.3.90.39.2
2.111.0005

SER
VIÇ
O

R$17
0,00

R$3.400
,00

diária

COORDENAD
OR,
Descrição: co
ordenador
administrativ
o
para

3.3.90.39.2
2.111.0006

SER
VIÇ
O

R$18
0,00

R$1.800
,00

Descrição do
item
Termo
de
Referência.

1
2

1
3

20

10

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0007

SER
VIÇ
O

R$78
,00

R$31.20
0,00

execução do
evento,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 8
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

1
4

400

diária

EQUIPE
DE
AUXÍLIO,
Descrição:
apoio
operacional,
montagem,
desmontage
m,
armazename
nto e entrega
de kit atleta
durante
o
evento,
Unidade de
Fornecimento

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0008

SER
VIÇ
O

R$18
5,00

R$5.550
,00

: diária de 8
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

1
5

30

diária

FOTÓGRAFO,
Descrição: fot
ógrafo para
atuar
em
eventos
esportivos,
com
comprovação
via portfólio,
entrega
do
material
fotográfico
em versões
de baixa e alta
resolução,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 6
horas,

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0009

SER
VIÇ
O

R$28
0,00

R$1.120
,00

Unidade de
Fornecimento
: diária de 8
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

1
6

4

diária

LOCUTOR,
Descrição:
serviço
de
locução em
eventos
esportivos,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 8
horas,
Fornecimento
: diária de 8
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0010

SER
VIÇ
O

R$10
0,00

R$5.000
,00

s conforme
Termo
de
Referência.

1
7

50

diária

DJ, Descrição:
operação do
sistema
de
som
com
playlist à ser
aprovada
previamente
pela
organização
do
evento,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 8
horas,
Fornecimento
: diária de 8
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

1
8

Quan
tidad
e

70

CPF: 450.098.131-49

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

diária

SERVIÇO DE
LIMPEZA
E
CONSERVAÇÃ
O, Descrição:
profissional
capacitado
para
realização de
serviços de
limpeza,
devidamente
identificado e
com material
para limpeza
e
manutenção
geral
do
evento,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 8
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme

3.3.90.39.2
2.111.0011

SER
VIÇ
O

R$90
,00

R$6.300
,00

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

diária

CERIMONIALI
STA,
Descrição: cer
imonial para
execução do
evento,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 8
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

3.3.90.39.2
2.111.0012

SER
VIÇ
O

R$23
0,00

R$5.750
,00

diária

RECEPCIONIS
TA, Descrição:
recepcionista
para
execução do
evento,
Unidade de

3.3.90.39.2
2.111.0013

SER
VIÇ
O

R$12
0,00

R$6.000
,00

Descrição do
item
Termo
de
Referência.

1
9

2
0

25

50

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0014

SER
VIÇ
O

R$40
0,00

R$6.000
,00

Fornecimento
: diária de 8
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

2
1

15

diária

MESTRE DE
CERIMÔNIA,
Descrição:
serviço
de
narração,
informação e
condução em
eventos,
Fornecimento
: diária de 8
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

diária

GARÇOM,
Descrição: ser
viço
de
garçom para
integrar
a
equipe
de
atendimento
ao buffet dos
eventos,
Fornecimento
: diária de 8
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

3.3.90.39.2
2.111.0015

SER
VIÇ
O

R$90
,00

R$4.500
,00

diária

ELETRICISTA,
Descrição:
profissional
capacitado
com

3.3.90.39.2
2.111.0019

SER
VIÇ
O

R$85
,00

R$25.50
0,00

Descrição do
item
Termo
de
Referência.

2
2

3
8

50

300

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0039

SER
VIÇ
O

R$1.
200,0
0

R$60.00
0,00

experiência
comprovada,
com
equipamento
s e materiais
para
instalação e
manutenção
elétrica em
eventos,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 8
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

3
9

50

diária

GERADOR DE
ENERGIA,
Descrição:
locação,
montagem,
manutenção
e

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item
desmontage
m de grupo
gerador,
super
silenciado,
com motor de
400 KVA, 60
HZ,
microprocess
ador e quadro
de
transferência,
para
funcionament
o em regime
contínuo,
com
todo
material
e
insumo para o
funcionament
o, Unidade de
Fornecimento
: diária de 12
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0040

SER
VIÇ
O

R$51
,00

R$510,0
0

Termo
de
Referência.

4
0

10

diária

REFLETOR,
Descrição:
locação,
montagem,
manutenção
e
desmontage
m de refletor
de LED PAR 64
LED RGBW,
com 54 LEDS
de 3w, base
em alumínio,
com até 4000
watts
de
potência,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 12
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0041

SER
VIÇ
O

R$1.
400,0
0

R$14.00
0,00

Termo
de
Referência.

4
1

10

diária

TORRE
DE
ILUMINAÇÃO,
Descrição:
locação,
montagem,
manutenção
e
desmontage
m de torre de
iluminação
móvel,
a
diesel, com 4
refletores,
incluído
combustível,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 12
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0042

SER
VIÇ
O

R$1.
400,0
0

R$1.400
,00

Termo
de
Referência.

4
2

1

diária

SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO,
Descrição:
locação,
montagem,
manutenção
e
desmontage
m de sistema
de iluminação
para palco,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 12
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

4
3

Quan
tidad
e

2

CPF: 450.098.131-49

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

diária

SERVIÇO DE
SONORIZAÇÃ
O, Descrição:
locação,
montagem,
manutenção
e
desmontage
m de sistema
de
sonorização
de
grande
porte, para
evento ao ar
livre, Unidade
de
Fornecimento
: diária de 8
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

3.3.90.39.2
2.111.0043

SER
VIÇ
O

R$1.
500,0
0

R$3.000
,00

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

4
4

Quan
tidad
e

50

CPF: 450.098.131-49

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

diária

SERVIÇO DE
SONORIZAÇÃ
O, Descrição:
locação,
montagem,
manutenção
e
desmontage
m de sistema
de
sonorização
de
médio
porte, com
mesa de som
digital 16/32
canais,
4
microfones e
4 pedestais,
para evento
externo, com
público
de
1.000
pessoas,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 12
horas,
Característica

3.3.90.39.2
2.111.0044

SER
VIÇ
O

R$1.
000,0
0

R$50.00
0,00

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

caixa

ÁGUA,
Descrição: ág
ua mineral,
sem
gás,
Unidade de
Fornecimento
: caixa com 48
copos
de
200ml cada.

3.3.90.39.2
2.111.0020

SER
VIÇ
O

R$12
,00

R$21.60
0,00

saco

GELO,
Descrição:
gelo
triturado,
Unidade de
Fornecimento
: saco com
10kg.

3.3.90.39.2
2.111.0021

SER
VIÇ
O

R$6,
535

R$2.614
,00

Descrição do
item
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

4
5

4
6

1800

400

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

4
7

4
8

Quan
tidad
e

2500
0

3500

CPF: 450.098.131-49

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

kit

KIT LANCHE,
Descrição:
fornecimento
de kit lanche,
tipo
1,
composto por
1 fruta, 1
isotônico e 1
barra
de
cereal,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

3.3.90.39.2
2.111.0022

SER
VIÇ
O

R$4,
75

R$118.7
50,00

kit

KIT LANCHE,
Descrição:
fornecimento
de kit lanche,
tipo
2,
composto por
1
mini
bolinho
de
40g
recheado, 1

3.3.90.39.2
2.111.0023

SER
VIÇ
O

R$4,
50

R$15.75
0,00

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0045

SER
VIÇ
O

R$10
,00

R$15.00
0,00

suco integral
de 200ml e 1
fruta,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

4
9

1500

por
pessoa

COFFEE
BREAK,
Descrição:
serviço
de
coffee break
para
100
pessoas,
composto de
no mínimo 30
litros
de
bebida não
alcóolica, 30
litros de café
ou água, 100
unidades de
iogurte
de
100g
cada,
800 salgados

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
3.111.0002

SER
VIÇ
O

R$43
0,00

R$4.300
,00

sortidos, 250
mini
sanduíches,
100 unidades
de salada de
frutas
de
250ml cada,
com
fornecimento
de insumos,
Unidade de
Fornecimento
:
duração
mínima de 4
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

5
0

10

diária

LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS,
Descrição: veí
culo
tipo
caminhão
baú,
com

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item
carroceria
fechada,
cabine
simples, com
dimensões
mínimas de
430x240x230
cm, ano de
fabricação
2009
ou
superior, com
quilometrage
m
livre,
combustível,
seguro total e
despesa com
o motorista,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 8
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

5
1

5
2

Quan
tidad
e

10

1620

CPF: 450.098.131-49

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

diária

LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS,
Descrição:
veículo tipo
van, com 15
lugares, com
quilometrage
m
livre,
combustível,
seguro total e
despesa com
o motorista,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 8
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

3.3.90.39.2
3.111.0003

SER
VIÇ
O

R$30
1,00

R$3.010
,00

diária

BANHEIRO
QUÍMICO,
Descrição:
locação,

3.3.90.39.2
2.111.0046

SER
VIÇ
O

R$80
,00

R$129.6
00,00

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item
montagem,
manutenção
e
desmontage
m
de
banheiro
químico
individual,
portátil, em
polietileno ou
material
similar, teto
translúcido,
medindo no
mínimo
116x122x210
cm, Unidade
de
Fornecimento
: diária de 12
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

5
3

Quan
tidad
e

520

CPF: 450.098.131-49

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

diária

BANHEIRO
QUÍMICO,
Descrição:
locação,
montagem,
manutenção
e
desmontage
m
de
banheiro
químico
individual
para
portadores de
necessidades
especiais
PNE, portátil,
em
polietileno ou
material
similar, teto
translúcido,
medindo no
mínimo
130x150x220
cm, Unidade
de
Fornecimento

3.3.90.39.2
2.111.0047

SER
VIÇ
O

R$80
,00

R$41.60
0,00

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0048

SER
VIÇ
O

R$1,
10

R$5.500
,00

: diária de 12
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

6
0

5000

diária

CADEIRA,
Descrição:
locação,
entrega
e
recolhimento
de cadeira em
plástico PVC,
sem braço,
cor branca,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 12
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0049

SER
VIÇ
O

R$3,
00

R$7.500
,00

Termo
de
Referência.

6
1

2500

diária

MESA,
Descrição:
locação,
entrega
e
recolhimento
de mesa em
plástico PVC,
cor branca,
medindo no
mínimo
68x68cm
,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 12
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

6
2

Quan
tidad
e

360

CPF: 450.098.131-49

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

unidad
e

RÁDIO
TRANSCEPTO
R, Descrição:
portátil, VHF
ou
UHF, alcance
máximo de
25km
em
campo
aberto,
mínimo
22
canais
de
frequência,
no mínimo 38
códigos
privativos,
funcionament
o com bateria
ou
pilha,
carregador
duplo
de
mesa bivolt,
fonte bivolt, 2
clips de cinto,
manual em
português,
Característica
s Adicionais:

3.3.90.39.2
2.111.0027

SER
VIÇ
O

R$38
,00

R$13.68
0,00

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0057

SER
VIÇ
O

R$22
,00

R$3.300
,00

3.3.90.39.2
2.111.0028

SER
VIÇ
O

R$12
,00

R$1.440
,00

demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

6
3

6
4

150

unidad
e

TINA,
Descrição:
locação
de
Tina
em
polietileno,
horizontal,
capacidade
mínima
de
140
litros,
com suporte,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

120

unidad
e

ORGANIZADO
R DE FILA,
Descrição: loc
ação, entrega

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0050

SER
VIÇ
O

R$10
,00

R$16.00
0,00

e
recolhimento
de pedestal
organizador
de fila, em
ferro
cromado,
com
no
mínimo 90cm
de altura e
fita retrátil de
no mínimo 2
metros
de
comprimento
,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

6
5

1600

diária

LIXEIRA,
Descrição:
locação,
entrega
e
recolhimento
de lixeira em

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0051

SER
VIÇ
O

R$2,
48

R$16.12
0,00

PVC,
tipo
balde,
capacidade
mínima
de
100
litros,
sem tampa,
com alças nas
duas laterais,
com sacos de
lixo inclusos,
Unidade de
fornecimento
: diária de 12
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

6
6

6500

diária

CONE,
Descrição: loc
ação de cone
para
sinalização,
em
PVC
flexível, cor

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0029

SER
VIÇ
O

R$22
,00

R$55.00
0,00

laranja com
faixas na cor
branca, com
altura mínima
de
75cm,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 12
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

6
7

2500

metro
quadra
do

LONA,
Descrição:
confecção,
instalação,
manutenção
e
desinstalação
de lona de
sinalização
sem emenda,
440
g/m²,
impressão

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
3.111.0004

SER
VIÇ
O

R$4.
985,0
0

R$9.970
,00

colorida em
qualidade
fotográfica
em uma face,
acabamento
em ilhós e
reforçado
com cordão,
resistência
UV,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

6
9

2

diária

LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS,
Descrição:
veículo tipo
trio elétrico,
de
médio
porte, com
microfone,
quilometrage
m
livre,
combustível,

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
3.111.0005

SER
VIÇ
O

R$1.
550,0
0

R$155.0
00,00

seguro total e
despesa com
o motorista,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 8
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

7
0

100

diária

LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS,
Descrição:
veículo tipo
ambulância,
com UTI e
equipe
médica
composta de
1 médico e 1
enfermeiro,
com
motorista,
dotada
de

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.31.0
4.111.0010

STA
R

R$48
5,00

R$24.25
0,00

equipamento
s, utensílios e
medicamento
s
de
emergência/a
mbulatorial
para resgate,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 12
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

7
1

50

unidad
e

BICICLETA,
Descrição:
aro
26,
quadro cano
reto de aço,
freios
Vbreak, aros de
alumínio,
guidão
de
ferro
alto,

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0052

SER
VIÇ
O

R$24
5,00

R$4.900
,00

pedal
de
plástico com
refletor,
protetor
cobre
corrente,
roda
fina,
acento MTB
de espuma,
descanso
central,
no
mínimo
21
marchas, cor
a
escolher,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

7
2

20

diária

EQUIPE
DE
MOTOCICLET
A, Descrição:
serviço
de
batedor em
eventos, com
moto
de

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

3.3.90.39.2
2.111.0031

SER
VIÇ
O

R$6,
00

R$31.20
0,00

quilometrage
m
livre,
combustível,
equipamento
de segurança
e habilitação
tipo
A,
Unidade de
Fornecimento
: diária de 6
horas,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.

7
3

5200

metro
quadra
do

CARPETE,
Descrição:
locação,
montagem,
manutenção
e
desmontage
m de carpete
para corrida,
medindo

Empresa: STAR LOCAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
Endereço: SRES Área Especial Bloco D20 Sala 303 Cruzeiro - Brasília-DF
CEP: 70.640-513

Telefone: (61)3362-8861

Email: starlocacao@gmail.com
Banco: 70 C/C: 033589-0

Banco

Regional

de

Brasília

Agência: 0103

Representante: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA
RG: 00606796957DETRAN/GO
It
e
m

Quan
tidad
e

Unida
de de
forneci
mento

Descrição do
item

CPF: 450.098.131-49

Código do
item

Ma
rca

Valor
unitá
rio

Valor
total

2000x200cm,
Característica
s Adicionais:
demais
especificaçõe
s conforme
Termo
de
Referência.
TOTAL

R$1.205
.949,00

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0047/2020
R$1.205.949,00
Documento assinado eletronicamente por MIGUEL MENDONCA DE SOUSA, Usuário
Externo, em 06/05/2020, às 10:34, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quintafeira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_a
cesso_externo=0
verificador= 39523385 código CRC= 43634B1B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Praça do Buriti - Anexo do Palácio do Buriti, 5º Andar, Sala 506/508 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075900 - DF
3313-8457

00220-00003396/2019-06

Doc. SEI/GDF 39523385

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no

Contrato
de
Prestação
de
Serviços nº 13/2021SEJUS, nos termos do
Padrão nº 04/2002
Processo nº 0040000016999/2021-66
SIGGO nº 43486
Cláusula Primeira – Das Partes
O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, inscrita no CNPJ nº 08.685.528/000153, com sede em SAAN, Comércio Local - Quadra 01, Lote C, – Brasília –
DF, CEP 70.632-100, representado por PAULO CÉSAR GOMES DE
MEDEIRO, Secretário-Executivo, inscrito no CPF nº 653.556.019-87,
Documento de Identidade nº 6.694.190 - SSP/SC, com delegação de
competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil do Distrito Federal, e fundamento na Portaria da SEJUS nº 141, de
05 de Julho de 2019, publicada no DODF nº 127, de 09 de Julho de 2019, e a
empresa STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA, doravante
denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ n° 37.131.539/0001-90, com
sede no endereço Q SRES AREA ESPECIAL BLOCO D nº 20, SALA 303,
CRUZEIRO VELHO, BRASILIA-DF, CEP 70.640-008, neste ato representada
por MIGUEL MENDONCA DE SOUSA, inscrito no CPF n° 450.098.13149, Documento de Identidade nº 00606796957 DETRAN/GO; E/OU ELIANE
MARIA DA COSTA, inscrito no CPF n° 001.478.791-16, Documento de
Identidade
nº
4.423.439 SSP/GO;
na
qualidade
de
Sócios Administradores, firmam o que se segue.
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº
22/2020-SEEC-DF(60081273), da Ata de Registro de Preços n.º 0047/2020SEEC-DF (60082797), do Termo de Referência - SEJUS/SECEX/UNIP
(60078891), da Proposta (60118946), da Lei nº 8.666/93, da Lei 10.520/2002

e do Decreto Federal n° 10.024/2019, e demais normas pertinentes
aplicáveis ao objeto.
Cláusula Terceira – Do Objeto
3.1. O Contrato tem por objeto a prestação de serviços, sob demanda, de
organização de eventos e serviços correlatos, com vistas a atender aos
projetos e ações no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania do Distrito Federal, compreendendo o planejamento, a
organização, a execução, a operacionalização, a recepção, a produção e
assessoria de eventos, mobiliário adequados, equipamentos, acessórios,
insumos e todos os demais materiais e serviços indispensáveis à plena
execução, com vistas ao atendimento das necessidades da SEJUS, conforme
condições e exigências estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº
22/2020-SEEC-DF(60081273), na Ata de Registro de Preços n.º 0047/2020SEEC-DF (60082797), no Termo de Referência - SEJUS/SECEX/UNIP
(60078891) e na Proposta (60118946), que passam a integrar o presente
Termo, conforme quadro detalhado:

ITEM

DESCRIÇÃO

UN.

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALO

1

ALAMBRADO, Descrição: locação, montagem,
manutenção e desmontagem de alambrado disciplinador
de público, estrutura de grade em módulo medindo no
mínimo 200x100cm.

Metro
linear

10.000

R$ 1,00

R$ 10

3

BOX TRUSS, Descrição: locação de Box Truss Q30,
estrutura de duralumínio, com instalação das lonas de
plotagem e/ou telas de projeção e similares.

Metro
linear

10.000

R$ 6,50

R$ 65

4

PALCO, Descrição: locação, montagem, manutenção e
desmontagem de palco com cobertura, piso com carpete,
dois acessos sendo uma escada com guarda corpo e
corrimão e uma rampa de acesso para cadeirante,
medindo 1000x600x100cm, Unidade de Fornecimento:
diária de 12 horas.

Diária

1

R$ 1.585,00

R$ 1

6

TENDA, Descrição: locação, montagem, manutenção e
desmontagem de tenda branca, tipo piramidal, estrutura
em tubo galvanizado com fechamento lateral e fundo,
afixada com cabo de aço, com aterramento, medindo
1000x1000cm, altura mínima de 2,5m, Unidade de
Fornecimento: diária de 12 horas.

Diária

100

R$ 475,00

R$ 47

7

TENDA, Descrição: locação, montagem, manutenção e
desmontagem de tenda branca, tipo piramidal, estrutura
em tubo galvanizado sem fechamento lateral, afixada
com cabo de aço, com aterramento, medindo

Diária

100

R$ 195,00

R$ 19

400x400cm, altura mínima de 2,5m, Unidade de
Fornecimento: diária de 12 horas.

8

TENDA, Descrição: locação, montagem, manutenção e
desmontagem de tenda branca, tipo piramidal, estrutura
em tubo galvanizado sem fechamento lateral, afixada
com cabo de aço, com aterramento, medindo
600x600cm, altura mínima de 2,5m, Unidade de
Fornecimento: diária de 12 horas.

Diária

100

R$ 305,00

R$ 30

9

PALCO, Descrição: locação, montagem, manutenção e
desmontagem de palco com cobertura, piso com carpete,
dois acessos sendo uma escada com guarda corpo e
corrimão e uma rampa de acesso para cadeirante,
medindo 600x400x60 cm, Unidade de Fornecimento:
diária de 12 horas.

Diária

50

R$ 1.500,00

R$ 75

11

APOIO DE SERVIÇOS GERAIS, Descrição: carregador para
evento, responsável pelo deslocamento de materiais
diversos, Unidade de Fornecimento: diária de 8 horas.

Diária

100

R$ 100,00

R$ 10

15

FOTÓGRAFO, Descrição: fotógrafo para atuar em eventos
esportivos, com comprovação via portfólio, entrega do
material fotográfico em versões de baixa e alta
resolução, Unidade de Fornecimento: diária de 6 horas.

Diária

30

R$ 185,00

R$ 5

17

DJ, Descrição: operação do sistema de som com playlist
a ser aprovada previamente pela organização do evento,
Unidade de Fornecimento: diária de 8 horas,
Fornecimento: diária de 8 horas.

Diária

50

R$ 100,00

R$ 5

18

SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição:
profissional capacitado para realização de serviços de
limpeza, devidamente identificado e com material para
limpeza e manutenção geral do evento, Unidade de
Fornecimento: diária de 8 horas.

Diária

70

R$ 90,00

R$ 6

19

CERIMONIALISTA, Descrição: cerimonial para execução
do evento, Unidade de Fornecimento: diária de 8 horas.

Diária

25

R$ 230,00

R$ 5

20

RECEPCIONISTA, Descrição: recepcionista para execução
do evento, Unidade de Fornecimento: diária de 8 horas.
Características Adicionais: demais especificações
conforme Termo de Referência.

Diária

50

R$ 120,00

R$ 6

21

MESTRE DE CERIMÔNIA, Descrição: serviço de narração,
informação e condução em eventos, Fornecimento:
diária de 8 horas. .

Diária

15

R$ 400,00

R$ 6

22

GARÇOM, Descrição: serviço de garçom para integrar a
equipe de atendimento ao buffet dos eventos,
Fornecimento: diária de 8 horas.

Diária

50

R$ 90,00

R$ 4

38

ELETRICISTA, Descrição: profissional capacitado com
experiência comprovada, com equipamentos e materiais
para instalação e manutenção elétrica em eventos,
Unidade de Fornecimento: diária de 8 horas.

Diária

300

R$ 85,00

R$ 25

39

GERADOR DE ENERGIA, Descrição: locação, montagem,
manutenção e desmontagem de grupo gerador, super

Diária

50

R$ 1.200,00

R$ 60

silenciado, com motor de 400 KVA, 60 HZ,
microprocessador e quadro de transferência, para
funcionamento em regime contínuo, com todo material e
insumo para o funcionamento, Unidade de
Fornecimento: diária de 12 horas.
40

REFLETOR, Descrição: locação, montagem, manutenção e
desmontagem de refletor de LED PAR 64 LED RGBW, com
54 LEDS de 3w, base em alumínio, com até 4000 watts de
potência, Unidade de Fornecimento: diária de 12 horas.

Diária

10

R$ 51,00

41

TORRE DE ILUMINAÇÃO, Descrição: locação, montagem,
manutenção e desmontagem de torre de iluminação
móvel, a diesel, com 4 refletores, incluído combustível,
Unidade de Fornecimento: diária de 12 horas.

Diária

10

R$ 1.400,00

R$ 14

42

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO, Descrição: locação,
montagem, manutenção e desmontagem de sistema de
iluminação para palco, Unidade de Fornecimento: diária
de 12 horas.

Diária

1

R$ 1.400,00

R$ 1

44

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, Descrição: locação,
montagem, manutenção e desmontagem de sistema de
sonorização de médio porte, com mesa de som digital
16/32 canais, 4 microfones e 4 pedestais, para evento
externo, com público de 1.000 pessoas, Unidade de
Fornecimento: diária de 12 horas.

Diária

50

R$ 1.000,00

R$ 50

45

ÁGUA, Descrição: água mineral, sem gás, Unidade de
Fornecimento: caixa com 48 copos de 200ml cada.

Caixa

1.800

R$ 12,00

R$ 21

46

GELO, Descrição: gelo triturado, Unidade de
Fornecimento: saco com 10kg.

Saco

400

R$ 6,53

R$ 2

48

KIT LANCHE, Descrição: fornecimento de kit lanche, tipo
2, composto por 1 mini bolinho de 40g recheado, 1 suco
integral de 200ml e 1 fruta.

Kit

3.500

R$ 4,50

R$ 15

49

COFFEE BREAK, Descrição: serviço de coffee break para
100 pessoas, composto de no mínimo 30 litros de bebida
não alcóolica, 30 litros de café ou água, 100 unidades de
iogurte de 100g cada, 800 salgados sortidos, 250 mini
sanduíches, 100 unidades de salada de frutas de 250ml
cada, com fornecimento de insumos, Unidade de
Fornecimento: duração mínima de 4 horas.

Por
Pessoa

1.500

R$ 10,00

R$ 15

50

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, Descrição: veículo tipo caminhão
baú, com carroceria fechada, cabine simples, com
dimensões mínimas de 430x240x230cm, ano de
fabricação 2009 ou superior, com quilometragem livre,
combustível, seguro total e despesa com o motorista,
Unidade de Fornecimento: diária de 8 horas.

Diária

10

R$ 430,00

R$ 4

51

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, Descrição: veículo tipo van, com
15 lugares, com quilometragem livre, combustível,
seguro total e despesa com o motorista, Unidade de
Fornecimento: diária de 8 horas.

Diária

10

R$ 301,00

R$ 3

R$ 5

52

BANHEIRO QUÍMICO, Descrição: locação, montagem,
manutenção e desmontagem de banheiro químico
individual, portátil, em polietileno ou material similar,
teto translúcido, medindo no mínimo 116x122x210cm,
Unidade de Fornecimento: diária de 12 horas.

Diária

1.620

R$ 80,00

R$ 12

53

BANHEIRO QUÍMICO, Descrição: locação, montagem,
manutenção e desmontagem de banheiro químico
individual para portadores de necessidades especiais PNE, portátil, em polietileno ou material similar, teto
translúcido, medindo no mínimo 130x150x220cm,
Unidade de Fornecimento: diária de 12 horas.

Diária

520

R$ 80,00

R$ 41

60

CADEIRA, Descrição: locação, entrega e recolhimento de
cadeira em plástico PVC, sem braço, cor branca, Unidade
de Fornecimento: diária de 12 horas.

Diária

5.000

R$ 1,10

R$ 5

61

MESA, Descrição: locação, entrega e recolhimento de
mesa em plástico PVC, cor branca, medindo no mínimo
68x68cm , Unidade de Fornecimento: diária de 12 horas.

Diária

2.500

R$ 3,00

R$ 7

62

RÁDIO TRANSCEPTOR, Descrição: portátil, VHF ou UHF,
alcance máximo de 25km em campo aberto, mínimo 22
canais de frequência, no mínimo 38 códigos privativos,
funcionamento com bateria ou pilha, carregador duplo
de mesa bivolt, fonte bivolt, 2 clips de cinto, manual em
português.

Unidade

360

R$ 38,00

R$ 13

63

TINA, Descrição: locação de Tina em polietileno,
horizontal, capacidade mínima de 140 litros, com
suporte.

Unidade

150

R$ 22,00

R$ 3

64

ORGANIZADOR DE FILA, Descrição: locação, entrega e
recolhimento de pedestal organizador de fila, em ferro
cromado, com no mínimo 90cm de altura e fita retrátil de
no mínimo 2 metros de comprimento.

Unidade

120

R$ 12,00

R$ 1

65

LIXEIRA, Descrição: locação, entrega e recolhimento de
lixeira em PVC, tipo balde, capacidade mínima de 100
litros, sem tampa, com alças nas duas laterais, com sacos
de lixo inclusos, Unidade de fornecimento: diária de 12
horas.

Unidade

1.600

R$ 10,00

R$ 16

67

LONA, Descrição: confecção, instalação, manutenção e
desinstalação de lona de sinalização sem emenda, 440
g/m², impressão colorida em qualidade fotográfica em
uma face, acabamento em ilhós e reforçado com cordão,
resistência UV.

Metro
quadrado

2.500

R$ 22,00

R$ 55

R$ 785.489,00 (setecentos e oitenta e cin
quatrocentos e oitenta e nove reais
Características Adicionais e demais especificações conforme Termo de Referência (60078891)
e Edital (60081273).
VALOR TOTAL

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

4.1 O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de
empreitada por preço unitário, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei
nº 8.666/1993.
Cláusula Quinta – Do Valor
5.1 O valor total do Contrato é de R$ 785.489,00 (setecentos e oitenta e
cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais), devendo a importância ser
atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento da
corrente – Lei Orçamentária Anual nº 6.778, de 06 de Janeiro de 2021,
enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a
serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).
5.2 Para o caso de serviços não contínuos e/ou continuados quando
preponderantemente formados pelos custos de insumos, o critério de
reajuste, quando couber, deverá retratar a variação efetiva do custo de
produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, que
reflitam a variação dos insumos utilizados, desde a data prevista para
apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela.
5.2.1 A variação de preços para efeito de reajuste anual será medida por
índice adequado, legalmente criado e relacionado ao objeto do certame, ou
na falta de previsão específica, pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA, devendo a contratada para tanto, apresentar
Planilha de Custos e Formação de Preços, com demonstração analítica.
Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária
6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: 44.101
II – Programa de Trabalho: 14.422.6211.3678.0162
III – Natureza da Despesa: 3.3.90.39
IV – Fonte de Recursos: 120/ 100
6.2 O empenho inicial é de R$ 5.885,00 (cinco mil oitocentos e oitenta e
cinco reais), conforme Nota de Empenho nº 2021NE00564, emitida em
07/05/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo.
Cláusula Sétima – Do Pagamento
7.1 O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s),

mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de
sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
7.1.1 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os
seguintes comprovantes:
a) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social — CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITOS - demonstrando situação regular no cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei;
b) Prova de regularidade relava ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
— FGTS - demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei;
c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante a
apresentação de certidão conjunta emitida pela Secretaria da Receita
Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
d) Prova de regularidade fiscal perante a Secretaria de Estado de Fazenda
local ou Órgão similar — CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
e) Prova de regularidade fiscal perante o Superior Tribunal do Trabalho —
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - demonstrando situação
regular no cumprimento dos direitos trabalhistas;
f) As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da
Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de
valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições
administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada
pagamento, declaração em duas vias, assinadas pelo seu representante
legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.
7.2 O atraso na entrega da Nota Fiscal ou Fatura e dos documentos
elencados na Cláusula 7.1.1, constituirá fato impeditivo do pagamento
correspondente.
7.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou ocorrência de
fato impeditivo para a liquidação da despesa, o pagamento ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.
7.4 Para fins de pagamento, deverá ser observado o Decreto n.º
32.767/2011, o qual exige que pagamentos referentes a créditos de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sejam feitos através de

conta corrente em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A BRB.
7.5 Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da
Administração Pública, a parcela devida será atualizada monetariamente,
desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de
acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA, nos termos do Art. 3º
do Decreto n.º 37.121/2016.
Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência
8.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.
Cláusula Nona - Das Garantias
9.1 A contratada, no prazo de prazo de 10 (dez) dias corridos após a
assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no valor
correspondente a 3% (três por cento) do valor do contrato, que
corresponde a R$ 23.564,67 (vinte e três mil quinhentos e sessenta e
quatro reais e sessenta e sete centavos), podendo optar por qualquer das
modalidades previstas no art. 56 da Lei 8.666/93.
Cláusula Décima – Da Responsabilidade do Distrito Federal (Contratante)
10.1 O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo e de culpa.
10.2 Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa
desempenhar normalmente os serviços.
10.3 Prestar aos funcionários da contratada todas as informações e
esclarecimentos necessários que eventualmente venham a ser solicitados
sobre os serviços
10.4 Aplicar as penalidades cabíveis, previstas no respectivo Edital,
garantida à prévia defesa.
10.5 Solicitar por escrito, durante o período de execução do objeto, a
substituição dos serviços que apresentarem defeito ou não estiverem de
acordo com a proposta.
10.6 Enviar à contratada as Ordens de Serviço, por e-mail, assegurando-se
de que a contratada recebeu o documento.

10.7 Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente
designados, na forma prevista na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.
10.8 Fazer vistoria criteriosa no ato da entrega (laudo de recebimento), para
que seja constatado se o material/serviço está de acordo com o que foi
contratado, bem como as condições físicas do material entregue,
identificando possíveis danos.
10.9 Fazer vistoria criteriosa no ato da devolução (laudo de devolução), para
que seja constatado o estado físico do material que será devolvido, bem
como eventuais danos que tenham ocorrido no período de locação.
10.10 Efetuar o pagamento à Contratada, conforme estipulado neste
instrumento.
10.11 Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da administração,
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento
dos serviços.
10.12 Documentar as ocorrências havidas firmado juntamente com o
preposto da Contratada.
10.13 Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato,
em especial aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato.
10.14 Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada para execução
dos serviços.
10.15 Indicar as áreas onde serão instalados.
Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da
Contratada
11.1 A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:
I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento
dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;
II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais.
11.2 Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais
verbas decorrentes da prestação de serviço.
11.3 A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.
11.4 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência
e do Instrumento Convocatório, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais.

11.5 Arcar com todos os custos necessários para a execução dos serviços,
incluindo despesas dos tributos, encargos trabalhistas e previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, garantia
e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir.
11.6 A Contratada fica obrigada a possuir todos os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução do objeto deste
Termo de Referência.
11.7 Substituir todo e qualquer material defeituoso em razão de ação ou de
omissão involuntária, negligência, imprudência, imperícia ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior sem ônus para a Contratante
e sem implicar alterações nos prazos estipulados no presente Termo de
Referência.
11.8 Manter permanentemente entendimentos com a Contratante,
objetivando evitar interrupções ou paralisações na entrega dos materiais.
11.9 Responsabilizar-se civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que
cause à Contratante, a seu preposto ou a terceiros, por ação ou omissão, em
decorrência da execução dos serviços, objeto deste termo, não cabendo à
Contratante, em hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos,
indiretos ou lucros cessantes decorrentes.
11.10 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais, tais como taxas, impostos, e multas, resultantes da execução
dos serviços, bem como assumir todos os ônus decorrentes do possível
chamamento da Contratante em juízo como litisconsorte em ações
trabalhistas ou de reparação civil, em decorrência da execução dos serviços.
11.11 Responsabilizar-se perante a Contratante, pelos eventuais danos ou
desvios causados aos bens que lhe forem confiados ou ao seu preposto,
devendo efetuar o ressarcimento correspondente, assegurado o exercício
do contraditório e da ampla defesa pela Contratada.
11.12 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no
montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicialmente
contratado, nos termos do Art. 65, §1° da Lei n° 8.666/1993.
11.13 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos
materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao
Distrito Federal ou a terceiros.
11.14 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos
serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor.

11.15 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestação dos serviços.
11.16 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.
11.17 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
11.18 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do Art. 57 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
11.19 A Contratada fica obrigada a respeitar os termos estipulados no
Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de
27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de
2015, que proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher.
11.20 A Contratada fica obrigada a respeitar os termos estipulados na Lei
Distrital nº 5.375/2014, que institui a Política Distrital para Integração da
Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras
providências.
11.21 Conforme o disposto no Art. 2° da Lei nº. 5.061 de 8 de março de 2013,
o uso ou emprego da mão de obra infantil constitui motivo para a rescisão
do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual
12.1 Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a
celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93,
vedada a modificação do objeto.
12.2 A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço,
compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o
empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do
respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.
12.3. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do
objeto deste contrato.

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades
13.1 O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou
parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital,
descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito
Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.
Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão amigável
14.1 O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as
partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração, nos termos do Art. 79, II, da Lei n.º
8.666/93, mediante manifestação escrita de uma das partes, com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso
normal da execução do Contrato.
Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão
15.1 O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração,
reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital,
observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a
Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
15.2 Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na
execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do
salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo
à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da
declaração de impedimento de licitar e contratar com o Distrito Federal.
15.3 O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção
das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão
contratual, sem prejuízo das demais sanções.
15.3.1 A Administração poderá conceder um prazo para que a contratada
regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob
pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade
da empresa de corrigir.
15.4 . Fica proibida o uso de mão de obra infantil, sob pena de rescisão do
contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

Cláusula Décima Sexta – Dos Débitos para com a Fazenda Pública
16.1 Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou
não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante
execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso,
ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
Cláusula Décima Sétima – Do Executor
17.1 O Distrito Federal, por meio de Ordem de Serviço, designará um
Executor ou Comissão para o Contrato, que desempenhará as atribuições
previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
17.2 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições
previdenciárias, os gestores de contratos de serviços com regime de
dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do
Brasil (RFB).
17.3 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição
para o FGTS, os gestores de contratos de serviços com regime de dedicação
exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.
Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro
18.1 A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do
instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do
instrumento no órgão interessado, de acordo com o art. 60 da Lei nº
8.666/1993.
18.2 A súmula do contrato deverá ser publicada no Portal da Transparência,
conforme estabelecido pela Lei nº 5.575/2015.
Cláusula Décima Nona - Do Cumprimento aos Decretos 7.746/2012,
34.031/2012 e 5.448/2015
19.1 A contratada deverá declarar que atende aos requisitos da
sustentabilidade previstos no artigo 2º da Lei Distrital nº. 4.770/2012, em
conformidade com o Decreto nº. 7.746/2012, que regulamenta o artigo 3º
da Lei 8.666/93, que estabelece a implementação de critérios, práticas e
ações de logística sustentável no âmbito da Administração Pública do
Distrito Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais

dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor
impacto ambiental em relação aos seus similares.
19.2 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a
Ouvidoria de Combate à Corrupção, pelo telefone 0800-6449060 (Decreto
nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012). (Parecer nº 330/2014PROCAD/PGDF).
19.3 Nos termos da Lei Distrital nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, é
estritamente proibido o uso ou emprego de conteúdo discriminatório,
relativo às hipóteses previstas no art. 1º do mencionado diploma legal,
podendo sua utilização ensejar a rescisão do contrato e aplicação de multa,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
Cláusula Vigésima – Do Foro
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas
relativas ao cumprimento do presente Contrato.
Brasília, na data da assinatura eletrônica.
Pelo Distrito Federal:
PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO
Secretário-Executivo
Pela Contratada:
MIGUEL MENDONCA DE SOUSA

ELIANE MARIA DA COSTA

Sócio Administrador

Sócia Administradora
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 21/2020 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O DISTRITO
FEDERAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL – SEDUH, E MV EVENTOS ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS EIRELI, NOS TERMOS DA
MINUTA PADRÃO Nº 01/2002, INSTITUÍDA PELO DECRETO DISTRITAL Nº 23.287/2002
PROCESSO Nº 00390-00009012/2019-53
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEDUH, com sede no Setor
Comercial Sul, Quadra 06, Bloco A, Lotes 13/14, Brasília - DF, CEP 70.036-918, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.342.553/0001-58, neste ato representada por MATEUS
LEANDRO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 285.960.208-96, na qualidade de Secretário de Estado da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do
Distrito Federal, doravante denominada CONTRATANTE, e MV EVENTOS ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS EIRELI, estabelecida no endereço Rua Presidente Getúlio Vargas,
nº 307, Loja 1, Centro, Bicas/MG, CEP: 36.600-000, telefone (32) 3212-6487 e (32) 99104-0537, endereço eletrônico contatop3@hotmail.com, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 07.851.262/0001-09, neste ato representada por VINÍCIUS CERDEIRA GUARNIERI, na qualidade de sócio administrador, brasileiro, solteiro, inscrito no
CPF sob o nº 029.229.356-98 e no RG sob o nº 5.328.329 SSP/MG (49491784, ﬂ. 20), doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente instrumento
de Contrato, consoante as disposições da Lei nº 8.666 de 21/06/93 e mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico para SRP nº 001/2019 - SEDUH (31976017), da Proposta (31977658, ﬂs. 01
e 02), posteriormente renovada (49491784), da Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, recepcionado no âmbito do Distrito Federal pelo
Decreto nº 25.966/2005, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, Lei nº 4.611/2011, Regulamentada pelo Decreto Distrital nº 35.592/2014, Lei
Distrital nº 2.340/1999, Decretos Distritais nºs: 26.851/2006 e alterações posteriores, 39.103/2018, 36.520/2015, 37.121/201, aplicando-se subsidiariamente as
disposições constantes da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, des nados ao
atendimento das necessidades desta Pasta, consoante especiﬁcações e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para
SRP nº 001/2019 - SEDUH (31976017), na Proposta (31977658, ﬂs. 01 e 02), posteriormente renovada (49491784) e Ata de Registro de Preços 001/2019 (29901018)
que passam a integrar o presente Contrato, assim como descrito na tabela abaixo, veja-se:
LOTE 01 - MV EVENTOS ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS EIRELI
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DESCRIÇÃO
Locação de Alambrados para Evento - Fabricados com estrutura em aço galvanizado com ou sem
bequadro de ferro redondo ou cantoneira.
Locação Aparador reto de ferro com tampo de vidro para Evento - Aparador retangular, reto, de
ferro com tampo de vidro.
Locação de Bancada recep va - sistema modular de alumínio para Evento - Bancada recep va,
altura aproximada de 1,20 m, em sistema modular de alumínio (cores diversas).
Locação de Bandeiras com mastro - Bandeiras países/estados/municípios - tamanho 2, 3 e 4
panos.
Locação de Box Truss para Evento - Box Truss Q30 linha pesada de alumínio com cubo para para
sustentação de equipamentos de luz, som, sinalização e projeção.
Locação de Estande para Evento - Formato básico. Sistema modular de alumínio com painéis,
placas e pisos simples.
Locação de Fundo de palco para Evento -Fundo de palco em lona impressão em 4 cores, com
acabamento em ilhós.
Locação de Palco para Evento - Com suporte de até 1000/1500kg, com autorização ART e CBMDF.
Com piso estruturado em madeira nivelado, forrado com carpete com 0,90 ou 1,10 m de altura,
com 02 escadas e 01 rampa, com protetores laterais ou corrimão, com acabamento e rodapés.
Locação de Púlpito para Evento - Púlpito em acrílico com suporte para microfone e água. 8mm
medindo 50x35cm e altura de 1.15cm.
Locação de Tenda com bandô e saia lateral para Evento - Tenda medindo 10m x 10m.
Locação de Tenda com bandô e saia lateral para Evento - Tenda medindo 6m X 6m.
Locação de Tenda com bandô e saia lateral para Evento - Tenda medindo 4m X 4m.

UNIDADE DE MEDIDA

QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR UNITÁRIO

M²/Diária

200

R$ 5,00

R$ 1.000,0

Unidade/Diária

20

R$ 35,00

R$ 700,00

Módulo/Diária

50

R$ 35,00

R$ 1.750,0

Unidade/Diária

20

R$ 20,00

R$ 400,00

Metro linear/Diária

740

R$ 8,00

R$ 5.920,0

M²/Diária

100

R$ 55,00

R$ 5.500,0

M²/Diária

790

R$ 20,39

R$ 16.108,

M²/Diária

106

R$ 32,27

R$ 3.420,6

Unidade/Diária

50

R$ 66,49

R$ 3.324,5

Unidade/Diária
Unidade/Diária
Unidade/Diária

10
10
10

R$ 700,00
R$ 370,00
R$ 280,00
TOTAL GERAL:

R$ 7.000,0
R$ 3.700,0
R$ 2.800,0
R$51.623,2

VALOR TOT

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO
4.1. O Contrato será executado sob demanda conforme especiﬁcações do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para SRP nº 001/2019 - SEDUH
(31976017), da Proposta (31977658, ﬂs. 01 e 02) descrições abaixo e as necessidades apontadas para a execução da proposta efetuada por meio presencial em tempo
real, in loco.
4.1.1. Os serviços consistem das seguintes a vidades:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57188325&infra_sistema=1…
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a) Fornecimento de toda a infraestrutura necessária para a realização dos referidos serviços em cada evento, quando em local fora de ambiente hoteleiro,
incluindo o serviço de transporte do material serão de responsabilidade da CONTRATADA;
b) As estruturas deverão estar montadas no dia ú l que antecede o evento para vistoria e alvará, sendo a desmontagem no máximo em até 12 (doze) horas após
a conclusão do evento.
4.1.2. Solicitação dos serviços e do local de execução:
a) A solicitação dos serviços deverá ser efetuada em tempo hábil, mediante emissão e encaminhamento de Ordem de Serviço à CONTRATADA, com comunicação
prévia de, no mínimo, 24h (vinte e quatro horas) corridas antes do evento;
b) A Ordem de Serviço deverá conter a data, o local e o horário de realização de evento deﬁnido pela SEDUH e/ou suas Unidades, localizadas no Distrito Federal;
c) Caso haja necessidade de alteração de local, data e/ou horário, cancelamento e adiamento de evento previamente marcado, referido fato deverá ser
comunicado à CONTRATADA com pelo menos 8 (oito) horas de antecedência, não sendo imputado qualquer ônus ﬁnanceiro à SEDUH;
d) O local de entrega dos serviços, objeto deste Contrato, deverá ser efetuado, das 08h às 18h, na sede da SEDUH, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 06,
Bloco A, Lote 13/14, CEP: 70.036-918, em Brasília, DF, e/ou em qualquer outro endereço que for solicitado por esta Secretaria, dentro das condições es puladas
nos contratos a serem ﬁrmados; e
e) Caberá à CONTRATADA instalar os equipamentos em caso de necessidade, no prazo máximo de até 1 (uma) hora antes do início do evento, devendo ser
observado o horário de funcionamento do local da execução do serviço.
CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO
5.1. Com o obje vo de veriﬁcar sua conformidade com as especiﬁcações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para SRP
nº 001/2019 - SEDUH (31976017), da Proposta (31977658, ﬂs. 01 e 02), posteriormente renovada (49491784), o recebimento do serviço será realizado:
I - Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior veriﬁcação da conformidade dos serviços ou materiais com as especiﬁcações constantes neste documento;
II - Deﬁni vamente, no prazo máximo de 2h (duas horas) após o evento, contados a par r do recebimento provisório, após veriﬁcação de sua compa bilidade
com as especiﬁcações descritas no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2019 – SEDUH (31976017) e sua consequente aceitação
mediante emissão de Termo de Recebimento Deﬁni vo, assinado pelas partes.
5.2. Os bens ou materiais que forem entregues em desacordo com o especiﬁcado deverão ser subs tuídos pela CONTRATADA em até 3h (três) horas antes do
evento e o seu descumprimento poderá acarretar sanções conforme previsto na legislação vigente;
5.3. Caso após o recebimento provisório constatar-se que os bens ou materiais possuem vícios aparentes ou redibitórios ou estão em desacordo com as
especiﬁcações ou a proposta, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanado o problema;
5.4. O recebimento provisório ou deﬁni vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço e/ou bem, nem a é co-proﬁssional pela perfeita
execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR
O valor total do Contrato é de R$ 51.623,22 (cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e três centavos e vinte e dois reais), procedentes do Orçamento do Fundo de
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual nº 6.482, de 09 de janeiro de
2020, enquanto as parcelas remanescentes serão custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: 28.901
II – Programa de Trabalho: 15.127.6208.3678.0003
III – Natureza da Despesa: 33.90.39
IV – Fonte de Recursos: 169
7.2. O empenho inicial é de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme Nota de Empenho nº 2020NE00026 (48758429), emi da em 09/10/1010, sob o evento
nº 400091, na modalidade modalidade es ma vo, com registro no SIGGO nº 041964.
7.3. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada
exercício ﬁnanceiro.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será feito de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante a apresentação de Nota
Fiscal/Fatura, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
8.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
I – Cer dão Nega va de Débitos Rela vos aos Tributos Federais e à Dívida A va da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14, observado o Decreto Federal nº 8.302/14;
II –Cer ﬁcado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado,
conforme art. 27 da Lei Federal nº 8.036/90 e alterações posteriores;
III – Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal/Estadual;
IV – Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Cer dão Posi va com efeitos de Nega va, em cumprimento à Lei Federal nº 12.440/11, visando
comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho;
V - Consulta ao Cadastro Nacional das Empresa Inidôneas e Suspensas - CEIS, Decreto nº 8.420/15;
8.2.1. As cer dões indicadas nos incisos I, II, III e IV poderão ser subs tuídas, total ou parcialmente, por extrato válido e atualizado do SICAF;
8.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da
obrigação até a data do efe vo pagamento de acordo com a variação proporcional ao período de atraso do IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo), por força do
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57188325&infra_sistema=1…
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que dispõe os arts. 2º e 3º do Decreto Distrital nº 37.121/16;
8.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária;
8.5. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo vada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a par r da data de sua reapresentação;
8.6. As empresas com sede, ﬁliais ou representações no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão
os pagamentos efetuados, exclusivamente, mediante crédito em conta corrente nominada ao beneﬁciário junto ao Banco de Brasília S/A - BRB, sendo necessária a
apresentação do número da conta corrente e da agência onde desejará receber seus créditos, ou tratando-se de empresa de outro Estado que não tenha ﬁlial
ou representação no Distrito Federal, junto ao banco indicado, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação pela CONTRATADA da
documentação ﬁscal correspondente e após o atestado da ﬁscalização da SEDUH/DF, de acordo com o Decreto Distrital nº 32.767/2011.
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a par r da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL
10.1. Para o ﬁel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida da CONTRATADA a prestação de garan a no prazo de 10 (dez) dias corridos após assinatura do
instrumento contratual, com validade durante a execução do Contrato e 90 (noventa) dias após o término de sua vigência, no valor correspondente a 3% (três por
cento) do valor constante no instrumento contratual, de acordo com o art. 56, §1º, incisos I (caução em dinheiro ou em tulos da dívida pública, devendo estes ter
sido emi dos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme deﬁnido pelo Ministério da Fazenda), II (seguro garan a) e III (ﬁança bancária), da Lei Federal nº 8.666/93 e item 19 do Edital de
Pregão Eletrônico por SRP nº 001/2019 - SEDUH (31976017).
10.2. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, neste Contrato e no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2019 –
SEDUH (31976017), a não prestação da garan a exigida será considerada recusa injus ﬁcada em assinar o Contrato e implicará na imediata anulação da Nota de
Empenho emi da;
10.3. Quanto à garan a contratual, cabe esclarecer ainda que:
I - Somente poderá ser levantada após a ex nção do Contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA;
II - Poderá, a critério da CONTRATANTE, ser u lizada para cobrir eventuais multas e/ou para 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 no ﬁcação regularmente expedida, a
garan a deverá ser recons tuída;
III - Ficará re da no caso de rescisão contratual, até deﬁni va solução das pendências administra vas ou judiciais.
10.4. A garan a contratual deverá ser prestada no prazo de 10 (dez) dias corridos pela CONTRATADA, conforme disposto no item 19.1 do Termo de Referência, Anexo
I do Edital de Pregão Eletrônico 001/2019 – SEDUH (31976017).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
11.1. Assinar, via Sistema Eletrônico de Informações – SEI-GDF, o Contrato e seus Termos Adi vos, se o caso, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a
par r da in mação para tanto, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato;
11.2. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela futura CONTRATADA durante o seu
transcurso, desde que ocorra mo vo jus ﬁcado e aceito pela CONTRATANTE, de acordo com o § 1º do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93;
11.3. Executar os serviços conforme especiﬁcações do Contrato e do Termo de Referência, do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2019 – SEDUH
(31976017), com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
11.4. Assessorar a CONTRATANTE no planejamento e levantamento de todos os serviços e necessidades para a realização dos eventos, detalhando todos os subitens
constantes do Contrato e do Termo de Referência, do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2019 – SEDUH (31976017) e quan ta vos indispensáveis à
realização dos mesmos;
11.5. Arcar com todos os custos necessários para a execução dos serviços, incluindo despesas dos tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, ﬁscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, garan a e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir;
11.6. Indicar o número de telefone e endereço eletrônico para envio dos pedidos de prestação de serviços;
11.7. Apresentar relatórios dos serviços prestados com fotos e ocorrências dos eventos em no máximo 72h (setenta e duas horas) úteis, após a realização do evento;
11.8. A CONTRATADA ﬁca obrigada a possuir todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução do objeto do do Contrato e
do Termo de Referência, do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2019 – SEDUH (31976017);
11.9. Manter limpo o local em que foram realizados os serviços de instalação de qualquer dos itens contratados;
11.10. U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
11.11. Subs tuir todo e qualquer material/equipamento defeituoso em razão de ação ou de omissão involuntária, negligência, imprudência, imperícia ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior sem ônus para a CONTRATANTE e sem implicar alterações nos prazos es pulados no presente do Contrato e do Termo
de Referência, do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2019 – SEDUH (31976017);
11.12. Providenciar a imediata troca de todo equipamento que vier a apresentar defeito durante a realização de qualquer evento;
11.13. Instruir os seus proﬁssionais, quanto à prevenção de acidentes e incêndios, assumindo, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação especíﬁca de acidentes do trabalho, quando forem ví mas os seus empregados na execução dos serviços contratados ou em conexão com
eles, independentemente do local do evento;
11.14. Subs tuir, qualquer proﬁssional vinculado à CONTRATADA, cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insa sfatórios à disciplina da repar ção ou ao interesse da CONTRATANTE;
11.15. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Distrito Federal ou a terceiros;
11.16. Arcar com os pagamentos de salários, seguros, taxas, encargos sociais, inclusive, os previstos nas legislações trabalhista, previdenciária, civil e ﬁscal;
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11.17. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação especíﬁca, cuja inadimplência
não transfere responsabilidade à CONTRATANTE.
11.18. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade veriﬁcada no decorrer da prestação dos serviços;
11.19. Abster-se de veicular publicidade ou divulgar qualquer informação acerca das a vidades objeto do do Contrato e do Termo de Referência, do Anexo I do Edital
de Pregão Eletrônico nº 001/2019 – SEDUH (31976017), sem prévia autorização da SEDUH;
11.20. A CONTRATADA deverá manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administra va, sobre todo e qualquer assunto de interesse da SEDUH ou de
terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do Contrato, devendo orientar seus empregados nesse sen do;
11.21. Manter durante toda a vigência do Contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na
licitação;
11.22. A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se ﬁzerem necessários, no montante de até 25%
(vinte e cinco por cento), do valor inicialmente contratado, nos termos do art. 65, §1° da Lei nº 8.666/93;
11.23. Não permi r a u lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi r a
u lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
11.24. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento ao objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93;
11.25. Não transferir, total ou parcialmente, os direitos e obrigações vinculados a este Contrato;
11.26. Quando da assinatura do presente Contrato declarar a disponibilização de proﬁssionais responsáveis técnicos, devidamente registrados nos respec vos
conselhos de proﬁssionais correspondentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
12.1. Comunicar a demanda dos serviços à CONTRATADA mediante Ordem de Serviço, que conterá data, local e horário da execução dos serviços contratados em
razão de realização dos eventos, encaminhada via e-mail ins tucional com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro horas) corridas;
12.2. Veriﬁcar a preparação dos ambientes e a disponibilização dos equipamentos antes do início dos eventos;
12.3. Exercer a ﬁscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
12.4. Permi r, durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes ou prepostos da empresa CONTRATADA ao local de prestação dos serviços, desde que
devidamente iden ﬁcados;
12.5. Fazer vistoria criteriosa no ato da entrega (laudo de recebimento), para que seja constatado se o material/serviço está de acordo com o que foi contratado, bem
como as condições sicas do material entregue, iden ﬁcando possíveis danos;
12.6. Fazer vistoria no ato da devolução (laudo de devolução), para que seja constatado o estado sico do material que será devolvido, bem como eventuais danos
que tenham ocorrido no período de locação;
12.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme es pulado no Contrato e no Termo de Referência, do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2019 –
SEDUH (31976017);
12.8. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa contratada;
12.9. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da administração, tempes vamente, todas as providências necessárias ao bom andamento dos
serviços/eventos;
12.10. Emi r pareceres em todos os atos rela vos à execução do Contrato, em especial aplicação de sanções, alterações e repactuações do Contrato;
12.11. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
12.12. O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo e de culpa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
13.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo, com amparo no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, vedada a
modiﬁcação do objeto.
13.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização ﬁnanceira, prevista no Contrato, bem como o empenho de
dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec vo valor, dispensam a celebração de aditamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES
Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto 26.851, de 23 de maio de
2006, e alterações posteriores, que regula aplicação de sanções administravas das Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002 no âmbito da Administração Direta,
Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA RESCISÃO AMIGÁVEL
O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente em comum acordo, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração e não haja
movo para rescisão unilateral do ajuste, bastando para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem
interrupção do curso normal da execução do Contrato, devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO
O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec vo processo, na forma prevista no Contrato e do Termo
de Referência, do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2019 – SEDUH (31976017), observado o disposto nos arts. 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, sujeitandose a CONTRATADA às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
Os débitos da CONTRATADA para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A va e cobrados mediante execução na forma da
legislação per nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO EXECUTOR
O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH, designará um Executor para o Contrato,
que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eﬁcácia do Contrato ﬁca condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oﬁcial, até o 5° (quinto) dia ú l do mês seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela CONTRATANTE, de
acordo com o art. 60 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS DISTRITAIS Nº 34.031 /2012, Nº 32.751/2011, Nº 39.860/2019 E LEIS DISTRITAIS Nº 5.448/2015, Nº
5.061/2013 E Nº 4.770/2012 E DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, pelo telefone 0800-6449060, conforme Decreto
Distrital nº 34.031/12;
20.2. É vedada a u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de conﬁança na
CONTRATANTE, nos termos do § 2º do art. 3º, do Decreto Distrital nº 32.751/11, que dispõe sobre a vedação do nepo smo no âmbito da Administração Pública Direta
e indireta do Poder Execu vo do Distrito Federal;
20.3. É vedada a par cipação, direta ou indiretamente, de licitação, contratação ou execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, de
agente público de órgão ou en dade da Administração Pública Direta ou Indireta do Poder Execu vo do Distrito Federal CONTRATANTE ou responsável pela licitação,
nos termos do Decreto Distrital nº 39.860/19;
20.4. Fica proibida a adoção de qualquer prá ca discriminatória contra a mulher, que incen ve a violência contra a mulher, que exponha a mulher a constrangimento,
homofóbico ou que represente qualquer po de discriminação, podendo sua u lização ensejar a rescisão do Contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis, nos termos Lei Distrital nº 5.448/15, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de cláusula de proibição de conteúdo discriminatório contra a
mulher nos contratos de aquisição de bens e serviços pelo Distrito Federal, regulamentada pelo Decreto Distrital nº 38.365/17;
20. 5. Conforme o disposto no art. 2° da Lei nº 5.061/13, o uso ou emprego da mão de obra infan l cons tui mo vo para a rescisão do Contrato e a aplicação de
multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis;
20. 6. Consoante ao previsto no art. 2° da Lei Distrital nº 4.770/12, conforme com o Decreto Federal nº 7.746, que regulamenta o art. 3° da Lei Federal nº 8.666/93, a
CONTRATADA deve observar os requisitos ambientais com o menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
20.7. A execução do Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, suple vamente,
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma dos arts. 54 e 55, inciso XII, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– DO FORO
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento do presente Contrato.
Pelo Distrito Federal:
MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado
Pela Contratada:
VINÍCIUS CERDEIRA GUARNIERI
Sócio Administrador
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