GOVERNODODISTRITOFEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Subsecretaria de Administração Geral

\

Unidadedo Ucitações
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO01/2019-SEDES.DF

PROCESSO No: 00431-00002015/2019-1 3
PREGÃO ELETRÓNICO SRP No: 02/2019

VALIDADE: 12 (doze) meses. a partir da publicação no DODF. não podendo ser superior a um ano. incluindo
as prorrogaçóes possíveis.

Aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2019. o DISTRITO FEDERAL. por intermédio da Secretaria de Estado
de DesenvolvimentoSocial do Distrito Federal. situado no Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte - SEPN
Quadra 515. Bloco 'A' - Edifício Banco do Brasil - 2' Andar. Asa Norte. CEP: 70.770.501 -- Brasilia -- DF.
Telefone: 3348-3520. inscrito nQ CNPJ sob O Ro04.251.080/0001-09.representado pela ORDENADORA DE

DESPESASr. Gllvanete Mesquita da Fonseca e o Gerenciadordo Sistema de Registro de Preços da
SEDES/DF.nQStermosda Lei Ro8.666,de 21 de junho de 1993.e da Lei no l0.520. de 17 de julho de 2002.e
dos Decretos Ro 5.450/ 2005 e Distrital 39.103/2018. e demais normas legais aplicáveis. de acordo com o

resultado da classificação das propostas apresentadasno PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Ro
02/2019, publicado no DODF n' 155. de 16 de agosto de 2019. e a respectiva homologação. RESOLVEM
registrar os preços da empresa THB DISTRIBUIDORA

DE URNAS

MORTUÁRIAS

EIRELL

CNPJ/CPF: 06.969.816/0001-04, nas quantidadesestimadas.de acordo com a classificação por ela
alcançadas nos itens. observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas
enunciadasnas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA1- DO OBJETO
1.1. A presente Ab tem por objeto o registro de preços dos materiais especificados no Anexo l do Edital dé
Pregão Eletr6nioo SRP n' 02/2019. que passa a fazer parte. para todos os efeitos. desta Ata. juntamente
processo Ro00431.00002015/2019-13 preços apresentada pelo licitante. conforme consta nos autos do
1.2. . que está sintetizado no quadro abaixo:

h
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Item

Descrição do Item

QTD

l M,.ca

Valor
Unitário

Valoríotal

R$ 143,00

l R$ 72.358,00 l

.R

URNAMORTUÁÊ

espessurasMaterial forro interior urna: tecido TNT;
Acabamento: verniz auto brilho: Apresentação: com 4
chavetas. com 6 alças articuladas tipo parreira. com visor

e tampas Dimensões visor: abertura superior 13 cm.
abertura inferior 22 cm. altura 29 cm=Dimensões urna:
largura parte inferior ombro 58 cm, largura parte superior 506
ombro 29 cm. largura parte inferior ombro 58 cm; largura
parte superior ombro 29 cm. comprimentoparte inferior

.1

THB

.3

1.90cm na parte superior 1.96 m; altura 22 cm; com fundo

em madeira ou MDF ou chapa de madeira prensada de

{

eucalipto ou misto; Padrão popular; Aplicação:adulto.
Modelo:sextavado.
URNA MORTUÁRIA. Material Urna: madeira pinus 18 mm

espessura; Material forro interior urna: tecido TNT;
Acabamento: verniz auto brilho; Apresentação: com 4
chavetas. com 6 alças articuladas tipo parreira,com visor

e tampa; Dimensões visor: abertura superior 13 cm,
abertura inferior 22 cm. altura 29 cml Dimensõesurna:
largura parte inferior ombro 58 cm. largura parte superior 169
ombro 29 cm. largura parte inferior ombro 58 cml largura
parte superior ombro 29 cm. comprimento parte inferior
1.90cmna parte superior 1.96 ml altura 22 cm; com fundo
em madeira ou MDF ou chapa de madeira prensada de
eucalipto ou mistos Padrão popularl Aplicação: adulto.
Modelo:sextavado.
URNA MORTUÁRIA. Material Urna: madeira pinus 18 mm
espessura; Material forro interior urna: tecido TNT;
Acabamento: verniz auto brilho; Apresentação: com 4
chavetas. com alça dura; Dimensões Urna: largura parte
inferior ombro 23 cm. largura parte superior ombro 25 cml 295
comprimento parte inferior 60 cm, comprimento.parte
superior ombro 64 cml altura 10 cm;. com fundo em

l

Ü

R$ 143,00 l n$ 24.167,00 l

R$ 80,00 ' l R$ 23 600,00

THB

THB

madeiraou MDF ou chapade madeiraprensada
de
eucalipto ou misto ; Padrão: popular; Aplicação: infantil;
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Item

+

Descrição do Item

QTD

Valor
Unitário

i

R$ 2.980,00

l

THB

R$ 5.545,89

l

THB

5

sextavado
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CLÁUSULA ll - DO OBJETO DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRODE PREÇO:
2.1. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.

l

2.1.3. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de .Registro de Preços será definida non ; -'-. .--.-...
convocatórias. obsewado o disposto no art 57 da Lei n' 8.666. de 1993.
'' ' 'vo ---ouullieinu
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2.1.4. Os contratos decorrentes do Sistemade Reglstro de Preços poderão ser alterados.observadoo disposto
no ad. 65 da L ei Ro8 666. de 1993.stema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da

ata deregistro de preços

EXIGIR
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dassificação das empresas constantesda Ab

ra.egistro de preços deverá ser respeitada a ordem de
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' O1/2019-SEDES DF

CLÁUSULA IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:
4.1. A SUAG/SEDES/DF será a unidade responsável pelos ates de controle Q administração da Ata de Registra

de Preço decorrentes desta licitação Q Indicará.sempre que solicitado pelos órgãos Interessados.respeitada a
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, o fornecedor para o qual será emitido o pedido.
4.2. A convocação do fornecedor beneficiário pelo contratante será formalizada 8 conterá o endereço e o prazo
L

máximoem que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.
4.3. O fornecedor beneficiário convocado na forma do item anterior que não comparecer, não retirar o pedido
no prazo estipulado ou não cumprir as obrigaçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços. estará sujeitoàs
sanções previstas neste Edital e seus anexos.
4.4. Quando comprovada a hipótese acima. a SUAG/SEDES/DFpoderá indicar o próximo fornecedor ao qual
será destinado o pedido. sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.

CLÁUSULA V - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS:
5.1. Os preços registrados poderão ser nvistos emdecorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados. cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto aos fornecedores.observadas as disposições contidas na alínea 'd" do incisa ll
docaputdo art. 65da Lei n'8.666. de 1993 '
''' '''"
-' -''''
''
5 2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo supervenlente, o

r

órgão gerenciador convocará os fornecedorespara negmiarem a reduçãodos preços aos valores praticados
pelo mercado.
5.2.1. Os fornecedoresque não aceitaremreduzirseus preçosaos valores praticadospelo mercado serão
liberados do.compromisso assumido. sem aplicação de penalidade.
5.2.2. A ordem de classificação dos fomecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observaráa classificação original.
5.3. Quando o preço de mercado se tomar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso. o órgão gerenciador poderá:
l - liberar o fornecedor do compromisso assumido. caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento. e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados;e
11- convocar os demais fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.4. Não havendo êxito nas negociações.o órgão gerenciadordeverá proceder ao cancelamento da ata de
registro de preços. aditando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa
5.5. Náo se aplica a ata de registro de preços.os acréscimosde. até 25% (vinte e cinco' por cento) do valor
inicial.de que trata a os $$ 1' e 2'. do art.65 da Lei R.e8.666/93.
'
''
CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO:

ocorrente de caso

or nzão de Interesse público ou a pedido dalolneçedeb
6.2. O fornecedor

beneficiário terá seu registro do preço.cancelado

na Ata. por intermédio de processo

administrativo específico. asseguradoocontraditório e a ampladefesa:
'''
-' '
6.2.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:
1- descumprir as condições da ata de registro de preçosl
11- não retirar a nota de empenho ou Instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração.
semjustificativa aceitável;
. . ..
.
' ' ' """-''
lll
+ llããl..J Cl\.fC'll.al IC;\JLaaii V 0UU }/iU'brV luUivbl''=-'1 -'w '''r'
111
- não aceitar reduzir o seu preço registrado. na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercador ou

l

da Lei Ro10 520 derev sta nos incisos 111
ou IV do caput do art. 87 da Lei Ro8.666, de 1993. ou no art. 7o
6.2.2. O cancelamento de reglstros nas hipóteses previstas nos incisos 1.11e IV do item 6.2.1 será formalizado
pordespachodo órgão gerenclador.asseguradoo contraaltorioe a amplaaetesa.
' ' ' 'v- ' - -a"'--r
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' O1/2019-SEDES-DF

6.3.. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato supervenlento.. decorrente de caso fortuito
ou força maior. que prejudique o cumprimento da ata. devidamente comprovados e Justificados:
1- por razão de interesse público; ou

11- a pedido do fomecedor.
CLÁUSULAVll

-DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

. .

...

.....

..

7.1. O local de entrega/execução será de acordo com Anexo l do Edital de Pregão EletrOnico ÕKP n uuzu19.

em até 20 (vinte) dias. a contar da data de ncebimento e/ou retirada da Nota de Empenho. e/ou pedido de
fomecimento ao detentor/representante legal.

CLÁUSULAVlll-DOCONTRATO
8.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a amar
contratações de fornecimento. mediante autorização da SEDES/DF. observadas as condições fixadas neste

instrumento.no Edital e as determinaçõescontidasna legislação pertinente.principalmente o Decreto Distrital

n' 39.103e018:
'
'
8.2. O (s) fornecedor (es) se obriga (m) a manter.durante o prazo de vigência do Regi.strode Preços. todas as
condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão Eletrónico SRP no 02/201. especialmente às
especificadasno Anexo l do referido Edital.
8.3. .Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que tiver (em) seu (s) preço (s) registrado (s) o ónus
resultante de quaisquer ações. demandas. custos e despesas decorrentes de danos, ocorHdos por culpa de
qualquer de seus empregados e/ou prepostos. obrigando-sepor quaisquer responsabilidades decorrentes de
açóes judiciais que Ihe venham a ser atribuídospor força da lei. relacionados com o cumprimento do presente
edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES

9.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão. serão aplicadas as sanções
estabelecidas no Decreto no 26.851/2006. publicado no Diário Oficial do Distrito Federal Ro 103 de 31 de maio

de 2005. pág. 05 a 07. que regulamentoua aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais
Lei n' 8.666/93 e n' 10.520/2002 e alterações posteriores.
9.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das normas

previstasno Edital e nesta Ata ou nos contratosdecorrentesde sua adesão.em face do disposto nos artigos

81. 86. 87 e 88 da Lei n' 8.666/93e do art. 7' da Lei n' l0.520/2002.
serãoobedecidasno âmbitoda

Administração Direta. Autárquica. Fundacionale das Empresas Públicas do Distrito Federal. às normas
estabelecidas no referido Decreto Distrital e suas alterações.
consta do $ 1' do art. 65 da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕESFINAIS
lO.l. Integram esta Ata o Edital de Pregão.Eletrónico SRP n' 02/2019 e seus anexos. as propostas com
preços. especificação. consumo médio semestral. por item.

l0.2. O(s) caso(s) omisso(s) será(ão) resolvido(s)de acordo com a Lei Federal n' 8.666/93 e alterações
posteriores. alterada pela Lei Federal n' 8.883/94 e pela Lei Federal n' 9.648/98, e, com as demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente. aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

l0.3.!Í3y9nd

!ia de i9Dbate a Corrupção

ççerdenada pel
0800-6449060. fDecreto Dist

dêrat

[0.4. Este Registro de Preço tem vigência de ]Z..lgezeLm!:gg

contado da data da. com publicação do seu
extinto no Diário Oficial do DistHtoFederal ou da União, tendo inicio e vencimento em dia de expediente.
devendo-seexcluir o primeiro e incluir o último.
'' ''''
l0.5. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo Ro o0431-00002015/2019-13 e nQ
Edital de Pregão Eletrõnico SRP n' 02/2019 integram esta Ata de Registro de Preço. independentemente de
transcrição
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN' O1/2019-SEDES-DF
.
E por estarem assim Justos e compromlssados fol lavrado este Instrumento que. após lida e achada
conforme. é.assinada pelos representantes legais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e do
Fornecedor Beneficiário.
Rege esta ata de registro de preços o edital de licitação.

d

Josemar

Gerenciadordo Sistema

6vlano

iiã'ãiiiã

Gilvanete Mesquita da Fonseca

Registrode Preços

Subsecretariade Administração Geral
Subsecretária

DISTRIBUIDOR
CNPJ

ci:34.691.073-2
ssp ép
CPF:304.168.448-98
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