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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CENTRAISDEABASTECIMENTODO DISTRITOFEDERAL
AssessoriaJurídica

Ata de Registro de Preços SEl-GDF n.e ng 13-2019

Ata de Registrode Preçosn' 13/2019,decorrentedo
Pregão Eletrânico PE l0/2019 que entre si celebram
CEASA/DF e a GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS
CONTÍNUOS E ETIQUETASF & F UDA

Processo n9 00071-00000817/2019-17

Cláusula Primeira - Das Partes

Cláusula Segunda -- Do Procedimento

Cláusula Terceira -- Do Objeto
3

3

-- A existência de preços regístrados não obriga as CEASA/DFa firmar as contratações nue deles poderão ad\ri,
sem quecaiba direitode indenizaçãode qualquerespécie.
' '
' --'-- r -uv u'----,

3. -- Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições do Pregão de Registro tl;V
Preços, do Termo de Referência ].2 (27503877) e da proposta da contratada presente nos autos juntamente a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento.imprimir.web&acao.origem=arvore.vlsualizar&iddocumento=36243209&infra

distem. . .
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habilitação da empresa j30241934), prevalecendo os primeiros.

Cláusula Quarta -- Dos Preços Registrados

4.1 - A estimativa de quantidades a serem adquiridas durante o prazo de validade da ata de registro de preços consta no
Termode Referência].2 (27503877)e na Propostada Contratada presentejuntamente com a habilitação(30241934).
LOTE ÚNICO - SERVIÇOS GRÁFICOS

Item

l

Tiragem QTD.
mínima

Descrição

Espclcificação

Folder Mod 01

formato aberto: 210 x 300 mm
Papel couché
liso
ou
fosco
170g/mz
impressão
4/4
Acabamento: refile e dobra

--

Folder Mod 02

folder Mod 03

3

ValorTotal

Unit.

R$

R$

0,90

13.500,00

R$

R$

0,90

5.400,00

500

15000

--

500

6000

formato aberto: 630 x 300 mm Papel couché
liso
ou
fosco
230g/mz
impressão
4/4
Acabamento:
aplicação
de
verniz
localizado, BOPP,refile e dobras.

250

2000

250

2000

500

5000

;ã.

R$

500

8000

;i.

R$

Formatoaberto: 200 x 210 mm 2

Valor

Papel couché
liso
ou
170g/mz
impressão
Acabamento: refile e dobra.

fosco
4/4

R$

3,00

formato aberto: 300 x 420 mm 4

5

folder Mod 04

Cartilha Mod 01

Papel couché
liso
ou
fosco
-170g/mz
impressão
4/4
Acabamento: refile e dobra.

Formato aberto: 200 x 210 mm,
formato fechado: 100 x 210 mm, capa
em papel couche liso ou fosco 230g,

miolo Papel couché liso ou fosco-- 115

6.000,00

R$

2.000,00

lO.ooo,oo

g/mz - impressão: 4/4 - acabamento:
refile, dobra grampo (Até 16 páginas)

formato aberto: 300 x 210 mm 6

Cartilha Mod 02

formato fechado: 150 x 210 mm, capa
em papel couche liso ou fosco 230g,

miolo Papel couché liso ou fosco-- 115

20.000,00

g/mz - impressão: 4/4 - acabamento:
refile, dobra, grampo (Até 16 páginas)

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao:documento.imprimir-web&acao.origem=arvoro.vlsualizar&lddocumento=36243209&infrasistem
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l Cartilha Mod 04

Formato aberto: 420 x 210 mm
formato fechado: 210 x 210 mm, em
papel couche liso ou fosco170g
impressão:
4/4
acabamento:

....

500

refile, dobra, grampo (Até 16

l R$

3,50

R$

14.000,00

páginas)

9

l Folheto Mod OI

10

1 Folheto Mod 02

Formato: 150 x 210 mm - Papel
couché liso ou fosco - 115 g/mz
impressão 4/4 - acabamento: refile.

Formato: 100

x 210 mm -

500

«l$.1;!","

500

-...l:s.l;i'.,..

Papel

couché liso ou fosco - 115 g/m2

impressão4/4 - acabamento:refile

Formato:

11

1 Cartão de Visita

90

x

50

mm

-

Papel

couché liso ou fosco - 300 g/m:

impressão 4/4

-

acabamento:

100

laminação BOpp 02 dois lados, com ver
localizado. Dados Variáveis.

;...l:i.l;!'','.

Formato: Fechado 160X 230 mm, capa
em cartão duo design 350g -impressão
4X4,

sendo

12 l Agenda

miolo

8

com

380 páginas,

iniciais,

12 aberturas de

mesese 8 finais, sendo todo o miolo em
OFSSET90g e as laminas
meses
em couché
Acabamento: aldeamento,

inicias dos
115g.
intercalação

1000

3000

R$ 1R$
16,18 l 48.540,00

e wire-o com colocaçãode bolso plástico
de polipropileno.

Capaformato 151 x 145 mm em cartão
13

Caderno

de anotações

14

Crachá p/ Eventos

duo design 350g -- impressão 4x4. Miolo
145x100 mm em papel offset 75g/mz
com 96 folhas -Acabamento: refile.
furo quadrado, alceamento, intercalação,
wire-o e elástico.

100

Formato: 100 x 150 mm
Papel
couché liso ou fosco -- 230 g/m:
acabamento: dados variáveis. furo e
cordão. Impressão 4/0.

20

500

250

"" l::l;s«,«

;... l R$ 1-$
11,21 l 33.630,00

;ã9 jns74s,oo

Formato:150 x 210 mm - Papeloffset
15

Blocos Mod 01

75 g/m: - impressão 4/0,

(40 folhas),

capa em cartão supremo170g com
laminação
BOPP
, acabamento:
picotado, colado a quente.

16

Formato: 150 x 210 mm - Papel offset
Blocos Mod 02

1250

75 g/mz - impressão 1/0 acabamento: cola (40 folhas).

Certificado/Diploma
17

:;..IE.l;i;.,..

Formato:210 x 297 mm - Papelcouché

(com

liso ou fosco ou reciclado--

dados variáveis)

230
g/mz
impressão
acabamento: refile.

4/1

10

500

E. l-;«.,«

httPs://soí.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento.ImprimíLweb&acao.ori gem=arvore.visualizar&lddocumento=36243209&infra.sistem.
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18 l Boletim

formato

aberto:

297 x 420

mm

-

400

20

formatofechado:297 x 210 mm -

R$

R$

56,00

22.400,00

Papel couché liso ou fosco 230 g/mz
acabamento:
laminação
BOPP
brilho ou fosco impressão 4/4.
Miolo: Papel couché liso ou fosco -115
g/mz
impressão
4/4
Até
acabamento: grampo tipo canoa
64 páginas.

Capa: formato aberto: 210 x 300 mm

formatofechado:210 x 150mm
Papel couché liso ou fosco 230 g/mz
19

l Catálogos Diversos

acabamento: laminação BOPP brilho ou
fosco -- impressão 4/4. Miolo:
Papel
couché liso ou fosco - 115 g/m:
impressão 4/4 -- acabamento: grampo
tipo canoa - Até 52 páginas.
Base

20

l Calendário Mesa

em

l Calendário Parede

l Cartaz ModeloOI

420x640

mm

-

1000

Papel

1000

Acabamento: refile e furo
420

x 600

mm --

Papel:

couchéliso ou fosco 170 g/m:

250

impressão 4/4 -- acabamento: refile.

Formato:

23

l Cartaz Modelo02

300

x

420

"«

l;ã,..l;"".,"

«

l;i. l;l«,«

350g

couché fosco ou brilho, 170g 4/4,
formato:

22

tríplex

impresso em 4/4, formato
aberto
42X21cm,
mais
13
laminas
impressas em couché fosco, 170g
4/4,
formato
14,5x
21cm,
Acabamento: alheado, intercalado, base
vincada e wire-o.
formato

21

cartão

200

mm

-

;...l:i.l;!..,..
l;\.l;l«,«
«

Papel:

couchéliso ou fosco 170 g/m:

250

impressão 4/4 -- acabamento: refile.

«

1;%.
IÊ!«,«

formato fechado 46x32cm e aberto
64x46,

com

capa

em

cartão

supremo170g 4XOcor e miolo com 15
folhas em OFF SET 90g 4/0

24 l

Risque-Rabisque

cor. Acabamento: laminação BOPPbrilha

250

ou fosco na capa. Miolo com pacote/

R$ 1 R$
2000 l 10,00 120.000,00

serrilha em todas as folhas, alceado e com

lombada quadrada e cola PUR, capa
vincada.

25

l Pasta p/ Eventos

Formato aberto: 475 x 430 mm
formato fechado: 230 x 320 mm
Papel
Cartão supremo 170 g/m: impressão 4/0 -- acabamento: refile,
dobra. faca de corte, corte e vinco,
bolso colado, laminação BOPP.
Resma

26 l

Resma/Pacote

de

papel

A4,

100

2].Ox297mm,

Sulfite 75g, reciclado, embalagemcom l IO
500folhas.

:...lli. l;!..,'.
300

R$ 1R$
35,00 l l0.500,00

https://sol.df.gov.br/sel/controlador.phpiacao:documento.Imprimir: wob&acao.origem=arvon.vlsuallzar&lddocumento=36243209&infrasistem...
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l Placa ID Setor

SEI/GDF - 30780402 - Ata de Registro de Preços

:5=ã;'-;-::::'
" *==:""=.J:
impressãodigital 4/4.

28

Placa
ID

Placa

de

beneficiários

40em PVC com aplicação de adesivo em

l '''

Banner

beneficiáriosdos programassociais60 x

l

500

corda ou colocaçãode ilhós -de

fornecimento:

mz

500

metro

Impressão em policromia sobre vinil
adesivo- unidade de fornecimento: metro

m2

quadrado valor m2.

31 l

Plotagem

lllz.

metro

R$ 1R$

500

R$ 1R$
48,00 l 24.000,00

Impressão
em
policromia
sobre
papel sulfite
90g -- unidade de

fornecimento:

n$ 1R$

48,00 l 24.000,00

quadrado, valor m2.

30 l Adesivo

l lo.ooo,oo

38,00 l 19.000,00

Impressão em policromia sobre lona
vínílica - acabamento em bastão ou

unidade

20,00

identificação de

impressãodigital4/4.

29 l

R$ 1R$

quadrado valor

mz

500

R$ 1R$
38,00 l 19.000,00

\FLOR TOTAL

R$476.895,00
Cláusula Quinta - Do Valor

5.2- Nos preços estimados estão .Inciusastodas as despesasconcernentes à prestação de serviço, tais como mão-deimpostos, encargossociais, taxas, etcJ anos a realização dos serviços, fornecimento de certidões e documentos,
na licitaçãoÇnssee stradds :ditfixde e ir;njustáveisco r 12 (doze) meses, contado a parar da apresentação da proposta
Cláusula Sexta - Da Execução da Ata
6.1 - Durante a execução da ata deverá ser observado o disposto no Edital de Pregão Eletrânico /29'c"'''--,'

ae }'reços e seus anexos, e do Termo de Referência 12 (27503877).

'D--

- . ..

..

'-v--'bv lú='vvoo=/ por Kegístro

Cláusula Sétima -- Do Prazo de Vigência da ata de Registro de Preços

Edital de Pregãovige:râada Ata de Registrode Preços.seráde 12 (doze)meses,observadasas demais disposiçõesde
correlata, com suas respectivas aloLiniJ s.termo ae Referência 12 (27503877), da Proposta (30241934) e legislação

Cláusula Oitava -- Do Controle e das Alterações de Preços

8.1. Durante a vigencia da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente

mercado;

e ucurrcnclãae situaçãoprevistana legislação
correlataou de reduçãodos preçospraticados
no

8.2- Mesmo comprovada a ocorrência de

$6eda Lei n.9 8.666/93,a
licítatório;
8.3- Comprovadaa redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e. definido
preço máximo a ser pago pela Administração, o detentor da Ata será convocado pela CEASA/DFpara alteração, por
https://seí.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento.imprimir.web&acao.origem=arvoro.vlsualizar&iddocumento=36243209&infra

sistem.
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aditamento, do preço da Ata

cláusula Nona - Do Cancelamentodo Registro de Preço

t por lotermedio de processo administrativo específico,

a\Comorovarestar impossibilitado de cumprir as exigênciasda Ata, por ocorrência de casosfortuitos ou de força maior;
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequívelem função da elevaçãodos preçosde mercado

11)PorlruciaüvadasCEASA/DF:
não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

b)Quando o detentor da ata não mantiver as condições de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;
c)Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

d)Quandoo detentor da ata não cumprir as obrigaçõesdecorrentes da Ata de Registrode 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 peaiaus

Registrodela
decorrentes

i hipótesesaaciproponentes o nova ordem de reg stro DF farão o devido apostilamento na Ata de

Cláusula Décima - Do Cancelamento Automático do Registro de p

reços

10.1- A Ata de Registrode Preços,decorrente desta licitação, será

canceladaautomaticamente:
a) Por decurso de prazo de vigência, estipulado Cláusula Décima Terceira desta Ata; e
b) Quando não restarem fornecedores registrados.

Cláusula Décima Primeira

- do Pagamento

.

..

.

ll.l - Os pagamentos serão efetuados pelas CEASA/DFem 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

PregãoEletrõnico(29460363).
Cláusula Décima Segunda - Das !;acções Administrativas

12.1 - O detentor da Ata de Registrode Preçosestarásujeito à aplicação das sançõesadministrativas previstasno Edital,
no caso de descumprimento parcial ou total das condições estipuladas.

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 Despesase no caso dos órgãos usuários pela respectiva autoridade responsável de cada órgão.

Cláusula Décima Quarta -- Do Foro

].4.1 - Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento
presente Contrato.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao;documento.Imprimir:

web&acao.origem=arvoro.vlsualizar&lddocumento=36243209&infrasistem..
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Cláusula Décima Quinta- Disposições finais

n:!êiÊ HIEH

llJlg HiâES

H:

Cláusula Décima Sexta-- Da Ouvidoria de Combate à Corrupção

16.1 -- Havendoirregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria, no telefone Central 162 ou pelo
atendimento presencial:SIAtrecho n. lO, lote 05, Pavilhãon. B3, 1Pandar. CEP71.208-900, Distrito Federal.

Brasília,

2019

PELACEASA/DF

PELACONTRA:mDA

WILDER DA SalVA SANTOS
Presidente

ÍE ÓEASSUNÇÃOSAN PAIO DACOSTA

Representantelegalcontratada

TESTEMUNHAS

CPF

CPF

Oocumento assinado eletronicamente
nslnatura

elptrónla

por ROSACARLA MONTEIRO DE OLlyEIRA -

Matr.0000117-0, Chefe da Assessoria Jurídica, em 01/11/2019, às 18:54, conforme art. 69 do
Decreto n' 36.7S6, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal ng
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente

por WILDER DA SITUASANTOS- Matr.1159, Presidente

das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A, em 04/11/2019, às 10:13. conforme
art. 6e do Decreto n' 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nQ 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

http://seí.df.gov.br/sei/controlador.externo.php?
acao=documento.conferir&idorgao.acesso

externo=O

verificador= 30780402 código CRC=0ABFFIFB.

'Brasília- Património Cultural da Humanidade
SIA Trecho 10, Lote 05, Pavilhão B-3/Administração - Bairro Setor de Indústria e Abastecimento - CEP71200-100 - DF

(61) 3363-1224

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento.ImprimiLweb&acao.origem

r&íddocumento=36243209&ínfradistem
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