
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria Jurídica

Ata de Registro de Preços n.º 01/2020

Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico PE nº 01/2020 que entre si celebram CEASA/DF e a STAR LOCAÇÃO DE
SERVIÇOS GERAIS LTDA

Processo nº 00071-00001034/2019-51

Cláusula Primeira – Das Partes

1.1  -  Pelo  presente  instrumento,  as  Centrais  de  Abastecimento  do  Distrito  Federal  S/A  –  CEASA/DF,  doravante
denominada CEASA/DF,  com sede no SIA Sul - Quadra 10/05, CNPJ/MF Nº 00.314.310/0001-80, representadas neste ato pelo seu Presidente
Sr. ONÉLIO ALVES TELES, brasileiro, administrador, RG nº 2.646.331 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 352.460.497-87, CRA-DF nº 011.231, e de
outro lado, doravante denominada(o) STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ n° 37.131.539/0001-90, com sede comercial em SER/S
ÁREA ESPECIAL, BLOCO D, Nº 20 SALA 303. TELEFONE/FAX Nº 61 3362-8861, CEP n° 70640-008, e-mail: starlocacao@gmail.com, representada
neste ato por MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA, brasileiro, casado, comerciante, com residência e domicílio no SRES Área Especial Bloco D nº 20
Sala 303, Cruzeiro Velho, Brasilia-DF CEP nº 70640-008, portador da CI nº 1940.058 SSP GO, inscrito no CPF/MF sob nº 450.098.131-49, resolvem
firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, o qual se regerá mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Segunda – Do Procedimento

2.1 - O presente instrumento de Ata de Registro de Preços obedece aos termos do art. 63, lei 13.303/22016 (insGtui normas para
licitações e contratos das estatais), do art. 15, inciso II e §2º, da lei nº 8.666/1993 (insGtui normas para licitações e contratos da Administração
Pública); lei nº 10.520/2002 (insGtui a modalidade de licitação denominada pregão); Decreto Distrital n. 39.103/2018 (regulamenta o sistema de
registro de preços no âmbito distrital); Decreto Federal nº 3.555/00 (regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão); Decreto Federal
n. 7.892/2013 (regulamenta o sistema de registro de preços); Decreto nº 5.450/2005 (regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão
na forma eletrônica), e demais normas legais aplicáveis, e de tudo o que consta no processo administraGvo de número em epígrafe, independente
de transcrição.

Cláusula Terceira – Do Objeto

3.1 – A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto registrar os preços para contratação de empresa especializada em
locação de tendas piramidais e laterais de tendas (com montagem e desmontagem) para uGlização nos eventos internos destas Centrais de
Abastecimento  do Distrito Federal  S/A – CEASA-DF, na forma de execução indireta,  conforme Termo de  Referência  8  id  SEI  (26937136),  da
Proposta id SEI (37938718), dos autos do processo administraGvo de número em epígrafe 00071-00001034/2019-51, sob regime de menor preço
unitário por item, que passam a integrar o presente instrumento;

3.2 – A existência de preços registrados não obriga as CEASA/DF a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba
direito de indenização de qualquer espécie;

3.3 – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições do Pregão de Registro de Preços, do Termo
de Referência e da proposta da contratada, prevalecendo os primeiros.

Cláusula Quarta – Dos Preços Registrados

4.1 - A esGmaGva de quanGdades a serem adquiridas durante o prazo de validade da ata de registro de preços consta no termo de
referência e no quadro com a descrição dos materiais, anexado ao presente instrumento.

Item
Descrição

detalhada
Unidade Quan7dade

Valor
(R$)

Valor
Subtotal (R$)

1

Locação
de Tenda Piramidal 10m
x  10m  com  estrutura
fabricada  em  tubos  de
ferros  em  chapas  com
espessuras  reforçadas,
montadas  com  um
sistema  de  encaixe  e
unidas com parafusos e
conexões  em  aço
inoxidável,  emendas
soldadas  através  do
sistema  mig,  com  a

Diária 20
R$

280,00 
 R$

5.600,00
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Lona da tenda piramidal
e  das  laterais
confeccionadas em PVC
de  alta  resistência  na
cor  branca  compostas
por  blackouts  solar  e
sistemas  anGchamas,
reforçadas  em  seus
pontos  de
tensionamento
evitando  assim
desgastes e rupturas.

2

Locação
de Tenda Piramidal 8m
x  8m  com  estrutura
fabricada  em  tubos  de
ferros  em  chapas  com
espessuras  reforçadas,
montadas  com  um
sistema  de  encaixe  e
unidas com parafusos e
conexões  em  aço
inoxidável,  emendas
soldadas  através  do
sistema  mig,  com  a
Lona da tenda piramidal
e  das  laterais
confeccionadas em PVC
de  alta  resistência  na
cor  branca  compostas
por  blackouts  solar  e
sistemas  anGchamas,
reforçadas  em  seus
pontos  de
tensionamento
evitando  assim
desgastes e rupturas.

Diária 05
 R$

250,00
R$

1.250,00

Valor
Total (R$)

R$
6.850,00 

Cláusula Quinta – Do Valor

5.1 - O valor total esGmado para todos os grupos, durante a vigência desta Ata, é de R$ 6.850,00 (seis mil oitocentos e cinquenta
reais), devendo tal importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente, enquanto eventuais parcelas
remanescentes serão custeadas à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) respecGvo(s);

5.2 - A despesa esGmada total do contrato de R$ 6.850,00 (seis mil oitocentos e cinquenta reais), de acordo com a necessidade da
demanda, ocorrerá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

I – Unidade Orçamentária: 14.202 – CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A.;

II – Fonte de Recursos: 51 – GERAÇÃO PRÓPRIA;

III – Programa de Trabalho: 04.122.6001.8517.6978;

IV – Projeto/AGvidade/Denominação: Manutenção de Serviços Gerais e Administra7vos - Centrais de Abastecimento do Distrito
Federal S.A.;

V – Grupo de Despesa: 33;

VI – Esfera: 04.

5.3  –  Nos  preços  esGmados  estão  inclusas  todas  as  despesas  concernentes  à  prestação  de  serviço,  tais  como  mão-de-obra,
materiais, equipamentos necessários à realização dos serviços, fornecimento de cerGdões e documentos, impostos, encargos sociais, taxas, etc.;

5.4 – Os preços registrados são fixos e irreajustáveis por 12 (doze) meses, contado a parGr da apresentação da proposta na licitação,
nos termos do Edital de Pregão Eletrônico.

Cláusula Sexta – Da Execução da Ata

6.1 - Durante a execução da ata deverá ser observado o disposto no Edital de Pregão Eletrônico por Registro de Preços , e seus
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anexos, e do Termo de Referência.

Cláusula Sé7ma – Do Prazo de Vigência da ata de Registro de Preços

7.1 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, observadas as demais disposições de Edital de
Pregão Eletrônico is  SEI  (37938647),  Termo de Referência  id SEI  (25975835),  da Proposta id  SEI  (37938718),  lei  federal  13.303/2016, Lei  nº
8.666/93, Decreto Distrital n. 39.103/2018, Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas e alterações.

Cláusula Oitava – Do Controle e das Alterações de Preços

8.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas,
de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65, da Lei n.º 8.666/93, art. 69, VI, e art. 72 da lei federal 13.303/2016, ou de
redução dos preços praGcados no mercado;

8.2 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 c/c art. 69 e art.
72 da lei federal 13.303/2016, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório;

8.3 - Comprovada a redução dos preços praGcados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo
a ser pago pela Administração, o detentor da Ata será convocado pela CEASA/DF para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

Cláusula Nona – Do Cancelamento do Registro de Preço

9.1 - O detentor da Ata terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administraGvo específico, assegurado o
contraditório e a ampla defesa (Edital de Pregão Eletrônico):

I) A pedido, quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; e

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado.

II) Por iniciaGva das CEASA/DF:

a) Quando o detentor da ata não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praGcados no
mercado;

b) Quando o detentor da ata não manGver as condições de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

c) Por razões de interesse público, devidamente moGvadas e jusGficadas;

d) Quando o detentor da ata não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

e) Quando o detentor da ata se recusar a fornecer os materiais nos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos;

f) Na ocorrência de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela
decorrentes.

g) Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, as CEASA/DF farão o devido aposGlamento na Ata de Registro de Preços
e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

Cláusula Décima - Do Cancelamento Automá7co do Registro de Preços

10.1 - A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada automaGcamente:

a) Por decurso de prazo de vigência, esGpulado Cláusula Décima Terceira desta Ata; e

b) Quando não restarem fornecedores registrados.

Cláusula Décima Primeira - Do Pagamento

11.1 - Os pagamentos serão efetuados pelas CEASA/DF em até 30 dias, contados da data de protocolização da documentação fiscal,
desde que de acordo com o aprovado por ela, e em conformidade com o disposto no Edital de Pregão Eletrônico.

Cláusula Décima  Segunda - Das Sanções Administra7vas

12.1 - O detentor da Ata de Registro de Preços estará sujeito à aplicação das sanções administraGvas previstas no Edital, no caso de
descumprimento parcial ou total das condições esGpuladas.

Cláusula Décima  Terceira - Da Autorização para a Contratação

13.1 - A contratação e os demais atos inerentes à presente Ata de Registro de Preços serão autorizados, caso a caso, pelo senhor
Ordenador de Despesas e no caso dos órgãos usuários pela respecGva autoridade responsável de cada órgão.

Cláusula Décima Quarta  – Do Foro

14.1 - Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relaGvas ao cumprimento do presente Contrato.
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Cláusula Décima Quinta – Das Garan7as dos produtos

15.1 – Os materiais terão garanGa de, no mínimo, 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definiGvo pelas CEASA/DF.

Cláusula Décima Sexta – Disposições finais

16.1 - Aos casos omissos aplicar-se-ão os termos da lei federal 13.303/2016, da lei nº 8.666/1993; lei nº 10.520/2002; Decreto
Distrital n. 36.519/2015; Decreto nº 3.555/00; Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº 7.892/2013, Decreto do GDF 39.103/2018 e demais normas
legais aplicáveis, e de tudo o que consta no processo administraGvo nº 071.000.231/2015, independente de transcrição.

Cláusula Décima Sé7ma – Da Ouvidoria de Combate à Corrupção

17.1 – Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria, no telefone Central 162 ou pelo atendimento
presencial: SIA trecho n. 10, lote 05, Pavilhão n. B3, 1º andar, CEP 71.208-900, Distrito Federal.

Brasília, ____ de ____ de 2020.

  PELA CEASA/DF

 ________________________________

ONÉLIO ALVES TELES

Presidente

PELA CONTRATADA

________________________________

  MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA

Representante

  TESTEMUNHAS

________________________________

 CPF:

______________________________

 CPF:

Documento assinado eletronicamente por MIGUEL MENDONCA DE SOUSA, Usuário Externo,
em 16/04/2020, às 10:55, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
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Documento assinado eletronicamente por IARA BASTOS CAVALCANTE - Matr.000001197, Chefe
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Documento assinado eletronicamente por ONÉLIO ALVES TELES - Matr.000001160, Presidente
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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 ANDREIA ALVES GUIMARAES - Matr.000001196,
Testemunha, em 17/04/2020, às 09:11, 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 GLEICE ROCHA ALVES - Matr.000001190,
Testemunha, em 17/04/2020, às 09:14, 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 autenGcidade do documento pode ser conferida no site: hZp://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 38698565 código CRC= 7B353001.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SIA Trecho 10, Lote 05, Pavilhão B-3/Administração - Bairro Setor de Indústria e Abastecimento - CEP 71200-100 - DF

(61) 3363-1224
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