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PROCESSO N°!&ÕÕÕ3kÕi1 

PREGÃO ELETRÔNICO N?1ÕbPÕÏ 

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

prorrogações possíveis. 

Aos vintjIto dIas d6i 2019 o DISTRITO FEDERAL por Intermédio da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, situado no SGAN 607, módulo D, SEDE II, sala 304, 3°  andar, 

Brasflia/DF, Fone(s) axx(61) 3901-2319, inscrito no CNPJ sob o n° 00.394.676/0001-07, representado pela 

ORDENADORA DE DESPESA Sra. CAMILA BARBOSA ALVES e o Presidente da Comissão de 

Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços da SEDF, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, e da Lei no 10.520, de 1.7 de julho de 2002, e dos Decretos n° 5.450/ 2005 e Distrital 36.519/2015, e 

demais normas legais aplicáve: de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS r 0 ICIMfB, publicado no DODF joÇ de 5  de 

fevereiro dí_Ô1 pïína n° 33 e a respectiva homologação RESOLVEM registrar os preços da empresa, 

ubrOVlsÃbËrEtoAcusTlCrLrDÃ:Õ&ËJ ° 06.- 89 6iI0Õ0f-22, nas quantidades estimadas de acordo 

com as classificações por ela alcançadas nos itens, observadas as condições do edital que irdegra este 

instrumento de registro e aquelas enunciadas nos cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a aquisIção de Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto para as Unidades 

Escalares participantes do Programa de Fomento âs Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - 

EMTI, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, por meio de Sistema de 

Registro de Preços (SRP), de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições 

constantes neste Edital e seus Anexo, conforme consta nos autos do processo n° 664Vi7. 

1.11. O item 18 teve sua especificação alterada em conformidade com a análise técnica da proposta 

apresentada pela vencedora contida no Despacho SEI-GOF SEE/SUBEB/COEJAJDIEM/GIEP (doc. SEI 

n° 17238232), Processo 00080-00201347/2018-17. 

1.2. As descrições do objeto encontram-se sintetizadas no quadro abaixo: 

PROCESSO N° 084.Ó004ttF2011 PREGÃO ELETRÔNICO n°18/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 01/2019 

EMPRESA: AUDIOVISAO ELETROÂCUSTICA LTDA CNPJ: 00.489.661/0001-22 

INSCRIÇÃO: 
BÃNtÕ?fl&kiUL oti ÁÊ$ciÁTÓ 

ENDEREÇO: Av. Eng° Ludolfo Boehl, 432 (YrC)-Teresópolis - Porto Alegre/RS 
TELEFONE: (51) 3029-1035 — CEP: 91720-150 Fone/Fax: (51)3029-1035/3061-1035 e-maus: 

audiovisao@audiovisaocom.br  1 audiovisao.rsgmail.com  
Procurador Legal: Marco Antonio Barcelos da 

RG: CREPJRS 60972 CPF: 346047660-53 
Rocha 

10 LUGAR 
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Item Descrição do Item Unidade QTD 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

CAIXA ACUSTICA MCD.: EVO 350 FABRICANTE 
NOVIK, -Principais Caracterfsticas MP3 Player com visor 
LCD Controle de Volume Mester Entrada USO LED 
indicador de Clip 2 Entradas MIO XLR/PIO Alça lateral 1 
Entrada UNE XLRIRCA Estéreo Saida para link de sinal 
XLR/PIO EQ Gráfico de 5 Bandas Especificações 

18 
Técnicas Configuração: Amplificada de 2 vias Potência UN 25 

R$ 
Rt 43 225 00 RMS: 350W Potência de Programa: 700W Potência 1.729,00 

Máx.: 14DOW Woofer: 15' Driver: 175"1 V.C. Resposta 
de Frequência: 40Hz-18kHz / +-3d0 Ângulo de 
Dispersão: 900  x 60° Impedância: E Ohms Sensibilidade: 
96d13 - 1W/1m SPL máx.: 125d13 Dimensões LxPxA: 
53x47.5x76.5 em 20.9x18.7"x30. 1 Voltagem: 110/220V 
- 6015011z  

VALOR TOTAL GERAL: R$ 43.225,00 

1,3.0 Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem niesmo nas quantidades indicadas no Anexo 1 

do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em Unidades de 

acordo com suas necessidades. 

1.4. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 

curnpridos os requisitos de publicidade. 

1.5.. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão ou entidade interessado por 

intermëdio de insinimento contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, 

conforme o ad. 62 da Lei n°8.666, de 1993. 

1.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 

licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições, 

CLÁUSULA li - DO OBJETO DA VIGÉNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

2.1. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 

2.1.1. A validade da ata de registro de preços contará a partir da publicação no DODE, e não será superior a 

doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3° do ad. 15 da Lei n°6.666, de 1993. 

21.2. É vedadp efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1° do ad. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.3. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos 

convocatórios, observado o disposto no ad. 57 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto 

no au. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata 

de registro de preços. 

2.2. DO PREÇO. L11 
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2.2.1.0 preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, 

para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento 

de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

222. Deverão estar incluidas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação. 

22.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstícío anual de vigência do registro, admitida a 

revisão quando houver desequiltbrio da equação económico-financeira inicial da Ata, nos termos da legislação de 

regência. 

2.3. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, 

poderão ser convocados tantos licitahtes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o 

preço da proposta vencedora, 

2.4. Quando das contratações decorrentes'do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação 

das empresas constantes da Ata. 

CLÁUSULA III - DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO: 

3.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federa!, localizada no SGÂN 607. módulo D. SEDE II. sala 

309, 3' andar. Brasília/DF, é o órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 

certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

32. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador respeitadas as condições e as regras estabelecidas na 

Lei n. 6.666193 e no Decreto Distrital n. 39.10312018. 

3.2.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 

registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 

adesão. 

3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da •ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatàrio e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.2.4. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

3.2.5. O órgão gerenciador 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. 

3.2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação so?icitada em até 90 (noventa) dias, obseNado o prazo de vigência da ata. 

1 
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3.2.7. Compete ao órgão não participante os atos reFativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 

obrigações contratualmente assumidas e a apricação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 

penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

CLÁUSULA IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

4.1. A SUAG/SEE/DF será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de 

Preço decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos interessados, respeitada a 

ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, o fornecedor para o qual seràemitido o pedido. 

42. A convocação do fornecedor beneficiário pelo contratante será formalizada e conterá o endereço e o prazo 

máximo em que deverá comparecer para retirara 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 obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às 

sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

4.4. Quando comprovada a hipótese acima, a SUAG/SEE/DF poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será 

destinado o pedido, sem prejuízo da abertura dé processo administrativo para aplicação de penalidades. 

CLÁUSULA V - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 

5.1. 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, cabendo ao órgão gerenciador promover 

as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea d do inciso II do caput 

do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

5.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem apFicaçâo de penalidade. 

5.2.2. A ordem de classh9cação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. - - 

5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

- liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem apPicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, 

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

1 
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5.5. Não se aplica a ata de registro de preços os acréscimos de. até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, 

de que trata a os §§ 10 e20, do art.65 da Lei n.° 8666/93. 

CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

6.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou forca maior, que preiudigue o cumprimento da ata, devidamonte comprovados e iustificados, 

por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

6.2. O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

6.21. O registro do fornecedor será cancelado qüando: 

- descumprir as condiçães da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nc  8666, de 1993, ou no ad. 7° 

da Lei n° 10.520, de 2002. 

6.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 1, II e IV do item 6.2.1 será formalizado 

por despacho do árgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.3.. O cancelamento do registro de preços podeá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

forçã maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

- por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA Vil - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

7.1.0 local de entrega/execução será de acordo com Anexo Ido Edital de Pregão n°18/2018, em até 15 dias, a 

contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao 

detentor/representante legal. 

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 SEDF, observadas as condições fixadas neste 

instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, principalmente o Decreto Distrital n° 

39.103/2018; 

8.2. O (s) fornecedor (es) se obriga (m) a manter, durante o prazo de vigéncia do Registro de Preços, todas as 

condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão hJf8?2018. especialmente às especificadas no Anexo 1 

do referido Edital, 

8.3. Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que tiver (em) seu (s) preço (s) registrado (s) o ánus 

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 
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ações judiciais que lhe venham a ser atribuidos por 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 n° 103 de 31 de maio de 

2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei 

n°8666/93 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 

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 n°8.666193 e do ad. 7° da Lei n°10.52012002, serão obedecidos no âmbito da Administração 

Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, as normas estabelecidas no 

referido Decreto Distrital e suas alterações. 

consta do § 1° do ad. 65 da Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ala o Editar de Pregão 8/2018 e seus anexos, as propostas com preços, especificação, 

consumo médio semestral, por item. 

102. O(s) caso(s) omisso(s) será(ão) reso'vido(s) de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e alterações 

posteriores, alterada pela Lei Federal n° 8883/94 e pela Lei Federal n° 9.648/98, e, com as demais normas 

aplicáveis. Subsidiarianenle, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

10.3. Havendo irreQularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupcão 

coordenada pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal, por meio do Telefone: 

0800-6449060. (Decreto Distrital n.° 34.031, de 1212.2012). 

10.4. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da, com publicação do seu 

extrato no Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

10.5. As especificações tecnicas constantes no Processo Administrativo nb. &84 øoÕflOth&Pigão 

Eletrônico °41$Q.1_ integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição. 

E por estarem assim justos e compromissados foi lavrado este instrumento que, após Ilda e achada 

coníorrne, é assinada pelos representantes legais da Secretaria de Estado de Educação e do Fornecedor 

Beneficiário. 

Rege esta ata de registro de preços o edital de licitação. 

CAMILA BARBOSA ALVES 

Comissão de Gerdciamento de SRP, 
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Presidente Subsecretaria de Administração Geral 

EDU ROCHA Ç Assinado de forma 
EDU ROCHA 

CONCEICAO:97938000NCElCA0:97938041068  

41068 
/ DÍdà: 2019.03.22 10:38:19 

1 UQO vY -0300' 
rA-UDl6VISAO ELETROACUSTICA LTDA, CNPJ n°  oõ 489 661/0001- 

Marco Antonio Barcelos da Rocha, -CPF:346O4766053 

i â~ 



IWBIOVISPJ Eletroacústica 1 riJA. 

CNPJ: 00489.661/0001-22 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÂO-DF 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2016 - UASG 450432 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO 

DESCRIÇÃO 
____________ ____________ UN. 

UNID. QTDE. PREÇO 
(R$) 

SUB-TOTAL 
(R$) 

A ACÚSTICA Moo.: EVO 350, FABRICANTE NOVIK, -Principais Pç 25 1.729,00 43.22500 
cterísticas MPJ player com visor LCD Controle de Volume 
er Entrada USB LED indicador de Clip 2 Entradas MIC XLR/P1O 
lateral 1 Entrada UNE XLR/RCA Estéreo Saida para link de sinal 

Imitagem; 

IP1O EQ Gráfico de 5 Bandas Especificaç6es Técnicas 
figuração: Amplincada de 2 vias Potência RMS: 350W Potência 
rograma: 700W Potência Máx.: 1400W Woofer: 15" Driver: 
' / V.C. Resposta de Frequência: 40Hz-lukHz / +-3dB Angulo
ispersão: 900  x 60° Impedância: 8 Ohrns Sensibilidade: 96dB 
im SPL mãx,: 125dB Dimensões LxPxA: 53x47,5x76.5 cm 
"xls.7"x30.1" Voltagem: 110/220V 60/50HZ  

_____ TOTAL 43.225,00 

ÍOTAL: R$ 43.225,00 (Quarenta e trës Mil duzentos e vinte e cinco reais 

> Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias; 

Prazo para entregado objeto: 15 (quinze) dias após o recebimento da Nota de Empenho; 

Estão incluídos, no(s) preço(s), todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar 

custos diretos e indiretos, tributõs incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e 

encargos sociais; 

> Empresa, SICAF 100% DIGITAL, conforme Instrução normativa 03, de 26 de abril de 2018- 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. 

- Garantia de 12 (doze) meses nos produtos. 

> Dados Banc&ios: (041) BANRISUL—Agência: 0624 - Conta Corrente: 06.027981.0-6 

Port e nove 2018. 

AntonioBasdaRocha, 
Procurador Legal 
Reg CREA/RS 60972 
CI. 101576301 
CPF. 346047660-53 

E-maLI.: AudiovisaofaudioviS8Otom.br  
Aud iovisao .rs(gm a ii. com  

4v. EngLudolfo Bochl, 432 fl'TQ-Teresójo!is - Porto Alegrc/RS— CEP: 91720-150 Fone/Pax: (51) 3029-1035/3061-1 035 

e-ma/Is: audiovisao('audiovisao.com.br / rn,d/oiisaü. r (à'imaiL com - site: wwwaudiovisao.com, br 
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PROCESSO N°; 084000457/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 18/2018 

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

prorrogações possíveis. 

Aos vinte e sele dias do mês de fevereiro do ano de 2019, o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, situado no SCAN 607, módulo O, SEDE II, sala 304, 30 andar, 

BrasílialDF, Fone(s) Oxx(61) 3901-2319, inscrito no CNPJ sob o n° 00.394676/0001-07, representado pela 

ORDENADORA DE DESPESA Sra. CAMILA BARBOSA ALVES e o Presidente da Comissão de 

Gerenciamenlo do Sistema de Registro de Preços da SEDP, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, e da Lei no 10520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos n° 5.450/ 2005 e Distrital 36.519/2015 e 

demais normas legais ap'icáveis]  de acordo com o resultado da classificaçao das propostas apresentadas no 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n° 18/2018 publicado no DODF nt33,dÕ'l5de 

fevereiro de 2019, página r°33 e a respectiva homologação, RESOLVEM registrar os preços da empresa, SAM 

INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ 
G 05.239.149/0001-41, nas quantidades estimadas, de 

acordo com as classificações por ela alcançadas nos itens, observadas as condições do edita' que integra este 

instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

CLÀIJSULA 1- DO OBJETO 

1.1. O presente Ata tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Áudio, Video e Foto para as Unidades 

Escolares participantes do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - 

EMTI, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, por meio de Sistema de 

Registro de Preços (SRP), de acorde com as especificações, quantidades estimadas e condições 

constantes neste Edital e seus Anexo, conforme consta nos autos do processo n° 084.000457/2017. 

1.2. As descrições do objeto encontram-se sintetizadas no quadro abaixo: 

PROCESSO N° 084.000457/20l7 PREGÃO ELETRÔNICO n0 18/2018 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°02/2019 

EMPRESA: 5AM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ; 05239.149/000141 

INSCRIÇÃO: 002.175.885.00-19 

[TELEFONE: (37) 3025-0566 

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 33294 CONTA: 43461-2 

ENDEREÇO: Rua Itumbiara, 221 - Bairro Orion - CEP: 35502-049 - 

Divinopolis - MG - sam.mg@terra.com.br  

L!re5tte Legal: Darci Rabelo de Camargos 1 RG: MG-5.073.829 CPF: 665.315.356-87 

10 LUGAR  
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Item Descrição do Item Unidade QTD 
valor 
UO 

Valor Total 

Filmadora Profissional, capacidade de gravação 
de 4k. Tela LCD de 3,5 polegadas! com 1.555K 
de pontos, oferecendo afta resolução e opções 
de composição flexíveis. Ê equipada com dois 
slots de cartão de memória. É compatível com 

UNIDADE 3 R$ 932800 R$ 27984,00  
28 Duo MernoryStick 

XC-HG Duo, bem como os cartões SDXC e 
SDHC. Mecanismo de controle do filtro ND. 
Com anel de lente. Incluso cartão de memória. 
Modelo de referência: Filmadora Profissional 
Sony PXW-X70 SOCAM. 
Especificações para GRAVADOR PORTÁTIL 
MP3. M(dia de gravação. Micro SD / SDHC 
Cartões de memóra flash (64 MB a 32 GB). 
Tipos de arquivos suportados: 

30 
WAV:44.1/48/96kHZ, 16/24- 
bit.MP3:44.1/48kHz,32i64/96/128Jl92/2S6/32 UNIDADE 5 R$ 480,00 R$ 2.400,00 

bps. Número de canais: 2 
Conectores: 1 x 3,5 milímetros Mic / Linestereo 
lnput 1 x 3,5 milfmetros fone de ouvido / saída 
de linha Jack 1 x USB 2.0 Mmi Porto. Exibição: 
Display LCD Alto-falantes. 
Gravador de àudio portátil de mão com sistema 
de microfones intercarnbiáveis. Características: 
Possui metrônomo e afinador cromático para 
guitarra e baixo. Midias de gravação: 16MB - 

2GB. Cartões SD/4GB - 32GB Cartões 

SDHCI64GB - 128GB Cartões SDXC. Outputs: 
UNIDADE 15 R$ 949,00 R$ 14.235,00 

31 Line-Out, Phone-Out e Built-ln Speaker. 
Formatos de Gravação: WAV, gravação em 
Backup e MP3. Tempo aproximado de gravação 
(com cartão de 2GB): 03:08:00 (WAV) e 

34:43:00 (MP3). Display de LCD Fuli-Color. 

USB: operação Mass Storage Class, Audio 
Interface nos modos Multi-Track e Stereo. 
Lente 70-200rnm f2.8. Cornpativel com a UNIDADE 5 R$ 7.848,00 R$ 39.40,00 

37 camera fotografica descrita no item 22. 
Microfone condensador para gravação de 
estúdio. Padrão Polar Cardioide Super. Energia 

46 
da bateria: 9V. Integrado Rycote Lyre. Duas 

High Pass Filter (Plano / 80 Hz), Saida etapas UNIDADE 5 R$ 638,00 R$ 3.19000 

de 3,5 milímetros mini-jack Integrado frio-show 
mount (3/8 thread). Marca de referência: Rode 
ou de qualidade simiLar. 
Tripé para câmera com cabeça hidráulica. 

Material: Poliuretano. Número de posições da 
cabeça: 180° na vertical e 360 na horizontal. 

UNIDADE 15 R$411,00 R$6.165,00 
57 Pés emborrachados articulados. Quantidade de 

níveis da altura: 3. Altura mínima: 56 cm. cm, 
altura máxima: 155 cm, Acompanha: 01 tripé e 
01 bolsa para transporte. 

VALOR TOTAL GERAL: R$ 93.214,00 

121 



DISTRITO FEDERAL 

4 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Subsecretariade Administração Geral 

ATA flE REGISTRO DE PREÇOS N°0212019- SUAG!SEE-DF  

1.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo 1 

do Edita' e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em Unidades de 

acordo com suas necessidades. 
1.4. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 

cumpridos os requisitos de publicidade. 
1.5.. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão ou entidade interessado por 

intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, 

conforme o ad. 62 da Lei n°8.666, de 1993, 
1.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 

licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

CLÁUSULA II - DO OBJETO DA VIGÉNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

2.1. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 

2,1.1. A validade da ata de registro de preços contará a partir da publicação no DODF, e não será superiora 

doze meses, incluidas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3° do ad. 15 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que traia o § 1° do ari. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.3. A vigéncia dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos 

convocatõrios, observado o disposto no ad. 57 da Lei n°8,666, de 1993. 

2.1.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto 

no ad. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata 

de registro de preços. 

2.2. DO PREÇO 

2.2.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta. 

para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento 

de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

2.2,2. Deverão estar incuídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação. 

2.2.3. Os preços registrados manter-se-ao inalterados no intersticio anual de vigência do registro, admitida a 

revisão quando houver desequilíbrio da equação económico-financeira inicial da Ata, nos termos da legislação de 

regência. - 

2.3. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, 

poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o 

preço da proposta vencedora. 

Í cá 
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24. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação 

das empresas constantes da Ata. 

CLÁUSULA III - DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO: 
3.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, localizada no SGAN 607 módulo D, SEDE li. sala 

309. 3° andar. BrasilialDF, é o órgão GerenciadOr responsável peta condução do conjunto de procedimentos do 

certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente 

3.2. Desde que devidamente justificada a vantagem a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração púbtica que não lenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, respeitadas as condições e as regras estabelecidas na 

Lei o. 8.666/93 e no Decreto Distrital n. 39103/2018. 
3.2.1. os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 

registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 

adesão. 
3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.2,3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 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. 

3,2.4. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, 

3.2.5. O órgão gerenciador 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. 

3.2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

3.2,7. 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 IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

4.1. A SUAGISEE/DF será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de 

Preço decorrentes desta licitação e 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 e conterá o endereço e o prazo 

máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido. 

11 
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4.10 fornecedor beneficiário convocado na forma do item anterior que não comparecer, não retirar o pedido no 

prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às 

sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

4.4. Quando comprovada a hipótese acima, a SUAG/SEE/DF poderá indicar o próximo fornecedor ao qua' 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 revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Õrgão gerenciador promover 

as negociações junto aos fornecedores, obseNadas as disposições contidas na alínea d" do inciso II do caput 

do ad. 65 da Lei n°8,666, de 1993. 
5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 
5.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

52.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 
5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgâo gerenciador poderá: 

- 
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 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o árgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.5. Não se aplica a ata de registro de preços os acréscimos de, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, 

de que trata aos §§ l e 2°, do arl.65 da Lei n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

cancelamento do registro de preços poderá oborrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidarnente comprovados e iustificados 

por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

6.2. O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

6.2.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

- descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 

4 
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III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercad0; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do ar'. 87 da Lei n°8.666, de 1993, ou no art. 7° 

da Lei n°10.520, de 2002. 
6.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 1. II e IV do item 62.1 será formalizado 

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

63.. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por tato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidar'flente comprovados e justificados: 

- por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA Vil - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGNEXECUÇÃO 
7.1. O local de entrega/execução será de acordo com Anexo Ido Edital de Pregão n0 18/2018. em até 15 dias, a 

contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao 

detentor/representante legal. 

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 SEDF, observadas as condições fixadas neste 

instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, principalmente o Decreto Distrital no 

39.103/2018; 
8.2. 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 n° 18/2018, especialmente às especificadas no Anexo Ido 

referido Edital. 
8.3. Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que tiver (em) seu (s) preço (s) registrado (s) o ánus 

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 IX - DAS PENALIDADES 

9.1. Pelo descurnprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções 

estabelecidas no Decreto n°26,851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 103 de 31 de maio de 

2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a 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 

previstas no Edital e nesta Ata ou nos contratos decorrentes de sua adesão, em face do disposto nos artigos 81, 

86, 87 e 68 da Lei n° 8.666/93 e doar'. 7° da Lei n° 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 e suas alterações. 

consta do § 10 doar'. 65 da Lei 8.666/1 993. 

CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Subsecretaria de Administração Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS P4° 02/2019 - SUAG/SEt43I 

10.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão n° I201_ e seus anexos as propostas com preços, especificação 

consumo médio semestraL por item. 
102. O(s) caso(s) omisso(s) será(ão) resolvido(s) de acordo com a Lei Federal no 8666/93 e alterações 

posteriores, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94 e pela Lei Federal no 9.648198, e, com as demais narinas 

aplicàveis. Subsidiarianlente, aplicar-Se-ão os princípios gerais de Direito. 

10.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a corruppãO 

coordenada pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal, por meio do Telefone: 

0800-6449060. (Decreto Distrital n°34.031. de 12.12.2012) 
10.4. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (dozel, meses contado da data da, com publicação do seu 

extrato no Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo inÇcio e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluira último, 

10.5. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo fl°  084.00045112017 e no Pregão 

Eletrõnico n° 18/2018 integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrlçaO. 

E por estarem assim justos e comproniissados foi lavrado este instrumento que, após lida e achada 

conforme é assinada pelos representantes legais da Secretaria de Estado de Educação e do Fornecedor 

Beneficiário. 
Rege esta ata de registro de preços o edital de licitação. 

Josemar Sal4nø da Silva 
Comissao de Gere ciamento de SRP, 

Presi ente 

CAMILA BARBOSA ALVES 

Subsecretaria de Administração Geral 
Subsecretário 

Assinado de forma digital por 
DARCI RABELO DE 

CAMARG05:66531 53S68i 

Dados: 2019.03.20 10:041o>C 
õ300 

SAPA INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ n°05.239.14910001
41, 

Darci Rabelo de Caniargos 
CPF-665.315.356-87 - RGMG-5.073.829 
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CNP]: 05.239.149/0001-41 / 1E: 002.175.885.00-19 
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Ao 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL. 

Pregão n° 182018 (SRP) 

RiM DESCRIÇÃO 1 MARCA UN 1 QTD V.UNIT V.TOTAL 

Filrnadora Profissional - Descriçâo de acordo com Sony UN 3 R$ 9.328,00 R$ 27.984,00 
28 catalogo em anexo - Hxr-Mc2500 1 

Gravador Digital - Descrição de acordo com catalogo em Sony UN 5 R$ 480,00 R$ 2.400,00 
3D anexo -PX-440 1 E 

Gravador Digital Descrição de acordo com catalogo em] Tascan UN 15 R$ 949,00 R$ 14.235,00 
31  anexo -Dr-05 1 

Lente Intercambiávol- DescrIção de acordo com catalogo Sigma UN 1 5 R$ 7.848,00 R$ 39.240,00 

1 em anexo - FíIO-200mm 1 
Microfone Condensador - Descrição de acordo com Bebringer UN 1 R$ 638,00 R$ 3.190,00 

46 catalogo em anexo - C-1 1 
Tripé Câmera / Filmadora - Descrição de acordo com Digpod UN 15 

] 
R$ 411,00 R$ 6.165,00 

L
57 catalogo em anexo - Tr-688v 

R$ 93,214,00 VALOR TOTAL. 

VALOR TOTAL PROPOSTA: Noventa e três mil duzentos e quatorze reais. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias. 
PRAZO DE ENTREGA: 30 dias. 
CONDIÇÀO PGTO: De Acordo com edital. 
GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: Conforme Edital. 
DESPEZAS: Inclusas. 
BANCO do BRASIL: AG - 3329.41 CC - 43461-2 

Divinõpclls, 20 de março de 2019. 

Ass i nz do de forma digital por 
DARCI flAOELO DE 

CAMARGOS:665315356S7  
Dados: 201g 0320 10.0?E32 - 

3!00 

Sam lnfoática e Equipamentos Eireli - Epp. 

•  

CPF-665.315.35667  
Darci R. Camargos 

RG-MG-5.073.829 

Rua Ittsmbiara, 221- Bairro Orion - CP: 35502-049 - olvinópolis - MG - sam.mg@terra.com.br  



PROCESSO N°084.00045712017 PREGÃO ELETRÔNICO n° 18/2018 

- ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°03/2019 

EMPRESA: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIREL! CNPJ: 05.807.475/0001-08 

INSCRIÇÃO: 0304644-39 Banco do Brasil AGÊNCIA: 1833-3 1  CONTA: 14087-2 

TELEFONE '81' 3032-0070 
/ 

ENDEREÇO: Rua Samuel CampePo, 245— Aflitos Recife/PE CEP: 52.050-042. 
Tel: 81-3032-0070 /99881-0132, E-MAIL: compras©seginfopecom.br  

Procurador Legal: Raul Martins Gonçalves Xavier RG: 76.825 SSP/PE CPF: 052.101474-36 

1° LUGAR 

L1 
DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
Subsecretaria de Administração Geral 

ATÃ DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2019 - SUAG/SEE-DF 

PROCESSO N°: 084.000457/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 18/2018 

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

prorrogações possíveis. 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de 2019, o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria 

deEstado de Educação do Distrito Féderal, situado no SGAN 607, módulo D, SEDE II, sala 304, 30  andar, 

Brasilis/DF, Fone(s) oxx(61)3901-2319, inscrito no CNPJ sob o n° 00.394.676/0001-07, representado pela 

ORDENADORA DE DESPESA Sraí CAMILA BARROSA ALVES e o Presidente da Comissão de 

Gerenciamento do Sistma de Registro de Preços da SEDF, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de jõnho de 

1993, e da Lei ri0  10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos n° 5.450/ 2005 e Distrital 36519/2015, e 

demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n° 18/2018, publicado no DODFJnt3rde5 de 

fevereirode 2019, página n°33 e a respectiva homologação, RESOLVEM registrar os preços da empresa, 

SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ n° 05.807.47510001-08, nas quantidades 

estimadas, de acordo com as classificações por ela alcançadas nos itens, observadas as condições do edital que 

integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto para as Unidades 

EscoCares participantes do Programa de Fomento àsEscolas de Ensino Médio em Tempo Integral - 

EMTI, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, por meio de Sistema de 

Registro de Preços (SRP), de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições 

constantes neste Edital e seus Anexo, conforme consta nos autos do processo n° Óá4ÕOOÃt)2Wt 

12. As descrições do objeto encontram-se sintetizadas no quadro abaixo: 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2019 - SUAG/SEE-DF 

Item Descrição do Item Unidade QTD Valor Unitário Valor Total 
Amplificador para Baixo - Potência mínima: 240 
watts RMS. 01 Entrada! Conexão para 

02 
contrabaixo Passive e Active. 01 falante de 15" 
Tweeter piezo elétrico. Saída' para fone de 
ouvido. Saida de linha balanceada para ligação 

UN 05 R$ 1.77800 R$ 8.890,00 

em mesa de som (Mixer). Revestimento em 
carpete especial preto/Formato retorno. 

__________ 

VALOR TOTAL GERAL: R$ 8.890,00 

1.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo 1 

do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em Unidades de 

acordo com suas necessidades.  

1.4. A ata de registro de preços impUcará coppromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 

curnpridos os requisitos de publicidade. 

1.5.. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Õrgão ou entidade interessado por 

intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, 

conforme o art. 62 da Lei n0 8.666, de 1993. 

1.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 

licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

CLÁUSULA II - DO OBJETO DA VIGENCIA E DA ÊFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

21. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 

2.1.1. A validLde da ata de registro de preços contará a partir da publicação no DODF, e não será superior a 

doze meses, incluidas eventuais prorrogações, conforme o inciso 111 do § 31  do art. 15 da Lei n°8.666]  de 1993. 

2.1.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços]  inclusive o 

acréscimo de que trata o § 10  do art. 65 da Lei n° 8.666de 1993. 

2.1.3. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos 

convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei n0 8.666, de 1993. 

2.1.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados observado o disposto 

no art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata 

de registro de preços. 

2.2. DO PREÇO. 

2.2.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, 

para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento 

de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

2.2.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação. 
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2.2.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no intersticio anual de vigência do registro, admitida a 

revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, nos termos da legislação de 

regência. 

No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, 

poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o 

preço da proposta vencedora. 

Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação 

das empresas c9nstantes da Ata. 

CLÁUSULA III - DA PARTICIPAÇÃO EADESÀO AO REGISTRO DE PREÇO: 

V. A Secretaiá de Estado deEducação do Distrito Federal, localizada no SGAN 607, módulo D, SEDE II, sala 

309, 30  andar, Brasilia/DF, é o órgão Gerenciador résponsàvel pela óondução do conjunto de Ørocedimentos do 

certame para registro de preços e gerenciamento da Ata deRegistro de Preços dele decorrente. 

3.2. Desde que devidamente justificadà a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer árgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

icitatôrio, mediante anuência do árgão gerenciador respeitadas as condições e as regras estabelecidas na 

Lei n. 8.666/93 e no Decreto Distrital n. 39.103/2018. 

321. Os ôrgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 

registro de preços, deverão consultar o ôrgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 

adesão. 

3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do forneõimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,  assumidas com o órgão gerenciador e Õrgãos participantes. 

323. As aquisições ou contratações adicionaisa'que se refere este artigo não poderão exceder, por ôrgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dás itens do instrumento convocatôrio e registrados na ata de 

registro de preços para oórgão gerenciador e õrg6sparticipantes. 

3.2.4. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

párticipantes, independente do número de órgãàs não participantes que aderirem. 

32.5. O órgão gerenciador somente poderá autdrizar adesão á ata após a primeira aquisição ou contratação por 

órgão participante do Registro de Preços]  com éxceção dos ôrgãos e entidades do Distrito Federal. 

32.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o árgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

32.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 

obrigações contratualmente assumidas e a apEicação, 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 árgão gerenciador. 

ki 



• DISTRITO FEDERAL 

/1 SECRETARIA DE ESTADQ DE EDUCAÇÃO 
Subsecretaria de Administração Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2019 - SUAG/SEE-DF 

CLAUSULA IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

4.1. A SUAG/SEEIDF será a unidade responsável pelos atos de pontrole e administração da Ata de Registro de 

Preço decorrentes desta licitação e indicará, serpre que sp!cta10  pelos órgãos interessados, respeitada a 

ordem de registro e os quantitativos a serem adqijiridos, o ¶ornecedor para o qual será emitido o pedido. 

4.2. A convocação do fornecedor beneficiaria pelo contratante será formalizada e conterá o endereço e o prazo 

máximo em 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 obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às 

sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

4.4. Quando comprovada a hipótese acima, a SUAG/SEEIDF poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será 

destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo adrninstrativo para aplicação de penalidades. 

CLÁUSULA V - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 

51. Os preços registrados poderão ser revistas em decorrência 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 cantidas na allnea "d" do inciso II do caput 

do art. 65 da Lei n° 5.666, de 1993. 

5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado  no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador convocará as fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

5.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduz!r  seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

líberados do compromisso assumido, sem aplicação de penSidade. 

5.22. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original, 

5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

- 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 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o árgão gerenciador devera proceder ao cancelamento da ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.5. Não se aplica a ata de registro de preçosas acréscimos dd, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, 

de que trata aos §§ i°e 2°, do art.65 da Lei n.° 8.666/93. 

CLAUSULA Vi - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

6.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comorovados e iustificados, 

por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 
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6.2. O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

6.2.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

- descumprir as condições da ata de registro de preços; 
- 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado]  na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n°8.666, de 1993, ou no art. 7° 
• 

da Lei n° 10.520,deZ002. 

62.2. .Õ cancelmento de régistros nas hipótese; prévistas nos incisos 1, II e IV do item 6.2.1 será formakzado 

por despachddoórgãb gretriciador, assegurado o cor traditôrio e a ampla defesa. 

• 6.3.. Ocandelãmento do redisfro depràços poderá ocorrer por fato sup&Veniente, decorrente de caso fortuito ou 

força maidr, que prejudique o cumprimento da ata] devidamente com provados e justificados: 

- por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA Vil - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGNEXECUÇÃO 

71. O local de entrega/execução será de acordo com Anexo Ido Edital de Pregão n°18/2018, em até 15 dias, a 

contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao 

detentor/representante legal. 

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 SEDF, observadas as condições fixadas neste 

instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, principalmente o Decreto Distrital n° 

39. 103/2018; 

6:2 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 n°18/2018, especialmente ás especificadas no Anexo Ido 

referido Edital. 

5.3. 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 IX - DAS PENALIDADES 

9.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções 

estabelecidas no Decreto n°26.851/2006]  publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n°103 de 31 de maio de 

2005, pág. 05 a 07, que reguamentou a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei 

n°8.666/93 e ri0  10.520/2002 e alterações posteriores. 
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91.1. A aplicação das sanções de natureza pecuriiária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das normas 

previstas no Edital e nesta Ata ou nos contratos decorrehtes de sua adesão, em face do disposto nos artigos 81, 

86, 87 e 58 da Lei n°8.666/93 e do art. 70  da Lei nP 10.52012002, serão obedecidos no ãnbito da Administração 

Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públidas 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 DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão n°18/2018 e seus anexos, astpropostas com preços, especificação, 

consumo médio semestral, por item. 

102. O(s) caso(s) omisso(s) serà(ão) resolvido(s) de acordo com a Lei Federal n° 5.666/93 e alterações 

postériores, alterada pela Lei Federal n° 8883/94 e pela Lei Federal n° 9.648198, e, com as démais normas 

aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios geris de Direito. 

10.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em-contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção 

coordenada pela Secretaria de Estado de Transparéncia e Controle dd Distrito Federal, por meio do Telefone: 

0800-6449060. (Decreto Distrital n.° 34.031, de 12.122012). - 

10.4. Este Registro de Preço tem vigénda de 12 (d02e) meses contado da data da, com publicação do seu 

extrato no Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

105. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo n° 084000457/2017 e no Pregão 

Eletrônico n°18/2018 integram esta Ata de Registro $ Preços, independentemente de transcrição. 

E por estarem assim justoi e compromissados foi lavrado este instrumento que, após lida e achada 

conforme, é assinàda pelos represertàntes legais da Secretaria de Estado de Educação e do Fornecedor 

Beneficiário. 

Rege esta ata de registro de preços o edital de licitação. 

Josemar S ano da Silva - 

Comissão de Geren iamento de SRI' 
Presid te 

_ànJn rfl 
CAMILA BARBOSA ALVES 

Subsecretaria de Administração Geral 
Subsecretário 

(Vi: Wau 
SEG1NFO COMERCIO & SE 

CNPJ n°05.807.475/0001-08, 
Raul Martins Gonçalves Xavier - CPF: 052$#9e4mérCiO e Serviços 

Empresarial Elreili ME 
Rua Sarnuel CampeloN 245 

Aflitos CEP52050-042 J7 
Recife - PE 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2  18/2018 

PROPOSTA DE PRECOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA MODELO QTD UNID 
PREÇO PREÇO 

Potência mínima: 240 watts 

RMS. 01 Entrada! Conexão 

para contrabaixo Passive e 

Ãctivé01 falint&de 15" 

Tweeter pieio eléhico. Saídá 

para fone de ouvido; Saída 

02 de linha balahceda para FRAHM P515A 05 Unidade R$ 1.778,00 8.890,00 

ligação em mesa de som 

(Mixer). RevestirriSto em 

carpete especial 

• • 
preta/Formato retorno. 

Obs: produto será fornecido 

com adaptador para fone de 

ouvido.  

TOTAL DA PROPOSTA: R$ 8.890,00 

Locais de entrega: 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), Unidade III, na Gerência de Almoxarifado-

GEAL localizada no SlA SAP Lote E, CEP 71.215-000 - Brasília/DF. Telefones: 3901-6095 e 3901-6094, de 

segunda a sexta —feira de 08:00 às 11:30 e de 13:00 às 16:30,exceto feriados. Excepcionalmente, 

mediante acordo prévio entre as partes, poderé ser indicado endereço diverso para entrega. 

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua.apresentação; 

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da nota de empenho; 

Prazo de garantia: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo dos materiais; 

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias a contar da data de entrega; 

Declaramos que no preço ofertado estão ir!c!usas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais 

como, transporte de qualquer natureza, materiais empregados1  insumos, inclusive ferramentas, seguro, 

utensílios, equipamentos, administraçc, impostos, taxas, despesas com instalação (quando for o caso), 

enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os 

decorentes de eventuais subsfltuições dentro prazo estipulado, se for o caso. 

SEGIPJEO COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI-ME 

CNPJ: 05À07.475/0001-OS - E.: 0304544-39- C.I.M: 383.285-6 
• r 'k 

flWflt flE Rua Samue! CmpeIo, 245—Aflitos CEP 52.050-042. Te': 61-3032-0070 199881-0132 '' ' ft'itc  



SÍNFC 

Declaramos que os preços ofertados so fixos e 

Dados cadastrais do reponsável pela assiiatiü'; da 

Nome: Sr. Raul Martins Gonçalves Xavier 

CPF: 052.101.474-36 
R.G: 6.076.825 SSP/PE 

Fone: (81) 3032-0070 

Dados da empresa 

Razão Social: SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESAS.i HFLI - ME; 

CNPJ/MF n2  05.807475/0001-08; 

Endereço: Rua Samud Campelo, 245— Aflitos, ecfe/PE Fft 52.050-042; 

Dados bancários: Banco do Brasil, Agênda n; 1833-3, Cmda ÇS9rfênte n2: 14087-2; 

Telefone: 81- 3032-0070 / 99881-0132 

E-mail para contato: compras@seginfope.com.br  

Recife, 04 de Dezmbr•2 ds 2018. 

SEGINFO C9MERÇO E SERVIÇP.  ErjPffSARIAIS EIRELI-ME 

• Ç yr tr 

:0t;1t 
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105 807 475/0001-081 
Seginfo Comércio e Serviços 

Empresarial Elreili ME 

Rua Samuel Campelo,N 245 
Aflitos CEP52050-042 

L Recife PE - 

SEGINFO COMERCIO E SERVIÇOS EM,RE$ARiS LIRELI-ME 
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A caixa PS iSA BT WIRELESS é a opção perfeita para sonori2ar ambientes e também é uma ótima opção para a 

reprodução de arquivos de áudio arn,azenados em dispositivos de memória FLASH, com conector USO ou 50 Card e 

aparelhos com tecnologia Rluetooth, sonori2ar ambientes. ouvir rádio FM, amplificar instrumentos - guitarra, v[olo, 

cavaquinho, teclado - conectar microfones ipad, iphone, iPod DVD, CD Players de Mp3 e outros aparelhos auxiliares. 

Características; 

O sistema wireless da P515A BT wireless possibilita ao músico tocar suas músicas sem a necessidadede tios e cabos, 

seja no bar, na igreja, na testa, entre amigo2 e até em casa. 

o wireless system de microfone, violão, guitarra, cavaquinho pode operac a uma distância de até 20 metros da caixa 

sem obstáculos. 

A caixa PS iSA Ri W!RELESS possui duas conexões para microfone/violão, uma PIO e uma XLft 



• A conexio UNE das caixas ativas possui dua,er,tnd9. um SC r4;: wa PIO Balanceada Eia serve para a 

conexio de aparelhos com ganho eIevado(i pies:1 de scri. taets. co!uiaret micro-systens, 

apareihoselv, OVO. 8iu-Ray, CO...). 

A caixa P5 ISA 81 WIRELESS possui coneo de Mddfni Õ4). p rt:r3o permite o ustdrlo capturar o sinal da 

caixa e enviar para umaoutra caixa, mc11 de so olu iõj jtkqueampUflque este sinal 

A caixa P5 I5A BT WIREIESS possui concxo PIO di j'.CO. Este recurso permit, o usuário 

capturar o sinal da caixa e enviar para uri caiu passvL 

Acompanha a caixa: - 

• Transmissor wlreless UHF:  

Microfone headset; - 

• Cabo P1O-P2 - 

TECNOLOGIAS 

FOTOS 



- 

ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS  

- - Áumntaçào Bivolt âutomático (com fonte chaveada) 90 - 240 V 

Alto-Falante :15" 

Amplificador CIsse AB 

Atuação 112d13 

Consumo máximo 425W 

Dimensões (A x 1 x P mm) 1 710x485x385 

Driver:Piezo 
- 

Equalizador :3 vias (graves, médios e agudos) 

Frequêncía de Atuação Graves com 90Hz, médias com 1KHz e os agudos com 10KHZ 

FusF.l:3A 

Nümero de Canais 2 

Peso 17,1 Kg 

Potência RMS 300 W 

Sistema Acústico Bass reflez 
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DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÂO 
Subsecretaria de Administração Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019 - SUAG/SEE-DF 

PROCESSO N°: 084.00045712017 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 18/2018 

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

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de 2019, o DISTRITO FEDERAL, por 

intermédio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, situado no SCAN 607, 

módulo D, SEDE II, sala 304, 30  andar, Brasilia/DÊ, Fone(s) (61) 3901-2319, inscrito no CNPJ 

sob o n° 00.394.676/0001-07, representado pela ORDENADORA DE DESPESA Sra. CAMILA 

BARBOSA ALVES e o Presidente da Comissão de Gerenciamento do Sistema de Registro de 

Preços da SEDF, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n°  10.520, de 

17 de julho de 2002, e dos Decretos n°5.450/2005 e Distrital 36.519/2015, e demais normas 

legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no 

PREGÃO ELETRÕNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n° 18/2018, publicado no DODF n° 

33, deI15dfevereiro de 2019,ágina n° 33 e a respectiva homologação, RESOLVEM 

registrar os preços da empresa, VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS 

LTDA, CNPJ n°  08.144.35510001-66, nas quantidades estimadas, de acordo com as 

classificações pàr ela alcançadas nos itens, observadas as condições do edital que integra 

este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Áudio, Video e Foto 

para as Unidades Escolares participantes do Programa de Fomento às Escolas de 

Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI, da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal - SEEDF, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), de acordo 

com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste Edital e 

seus Anexo, conforme consta nos autbs do processo n°084.000457/2017. 

1.2. As descrições do objeto encontram-se sintetizadas no quadro abaixo: 

no 



DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Subsecretaria de Administração Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019 - SUAG/SEE-DF 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°04/2019 
EMPRESA: VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA 1 CNPJ: 08.144.355/0001-66 

INSCRIÇÃO: 279.076.376.114 Banco do Brasil AGENCIA: 1210-6 CONTA: 16200-0 

ENDEREÇO: Rua: XV de novembro, n° 952— Bairro Centro— CEP: 14.140-000 
Fone! FAX: 163951 4234 - Cravinhos - SP - E-mail licitacao©vitec.ind.br; 

Representante Legal: Marcela Ribeiro Vieira 1 
Borba 

. 

RG: 32191975-0 SSP/SP CPF: 284.744.998-10 

1°  LUGAR 

Item Descrição do Item Unidade QTD Valor 
Unitário Valor Total 

Tela de Projeção retrátil com tripé. Possui 
acionamento manual e formato portátil. 
Superficie de projeção do tipo Matte White 
(Branco Opaco). Possui haste central e pés 

55 .com pintura eletrostática. Permite ajustar a UN 100 R$ 30000 R$ 30.000,00 
altura desejada devido ao seu sistema de 
múltiplas paradas (posições) 
Acompanha Tripé. Medidas aproximadas: 1,80 x 
1,80m.  

VALOR TOTAL GERAL: R$ 30.000,00 

1.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades 

indicadas no Anexo 1 do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração 

promover a contratação em Unidades de acordo com suas necessidades. 

1.4. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 

estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 

1.5.. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão ou entidade 

interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 

despesa ou outro instrumento hábil, conforme o ad. 62 da Lei n0 8.666, de 1993. 

1.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, asségurada preferência ao 

fornecedor regÏstrado em igualdade de condições. 

CLÁUSULA II - DO OBJETO DA VIGËNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇO: . 

2.1. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 



DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Subsecretaria de Administração Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 042019 - SUAG/SEE-DF 

2.1.1. A validade da ata de registro de preços contará a partir da publicação no DODE, e não 

será superior a doze meses, inctuidas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 30  do 

art. 15da Lei n° 8.666, de 1993. 

2.1.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 10  do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

2.1.3. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida 

nos instrumentos convocatários, observado o disposto no art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

2.1.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 

observado o disposto no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

2.1.5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo 

de validade da ata de registro de preços. 

2.2. DO PREÇO 

2.2.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da 
apresentação da proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de 
apresentação da Nota Fiscal, desde que o documénto de cobrança esteja em condições de 
liquidação e pagamento. 

2.2.2. Deverão estar incluidas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do 
objeto desta licitação. 

2.2.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstício anual de vigência do 
registro, admitida a revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira 
inicial da Ata, nos termos da legislação de regência. 
2.3. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a 
proposta do licitante vencedõr não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, 
respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem 
necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 
2.4. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a 
ordem de classificação das empresas constantes da Ata. 

CLÁUSULA III - DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO: 

3.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, localizada no SGAN 607. 
módulo D. SEDE II. sala 309, 30  andar, BrasiliaiDF, é o Órgão Gerenciador responsável 
pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e 
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 
3.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua 
vigência, poderá ser utilizada por qualquer árgão ou entidade da administração pública que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador 
respeitadas as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8.666/93 e no Decretpj 
Distrital n. 39.103/2018. II 

LI 
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Subsecretaria de Administração Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019—SUAG/SEE-DF 

3.2.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 

fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 

manifestação sobre a possibilidadë de adesão. 

3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 

adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 

assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatõrio e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

3.2.4. o quantitativo decorrente das adesões â ata de registro de preços não poderá exceder, 

na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador é órgãos participantes, independente do número de órgãos 

não participantes que aderirem. 

3.2.5. O órgão gerenciador 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. 

3.2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência 

da ata. 

3.2.7. 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 1V-DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

4.1. A SUAG/SEE/DF sérá a unidade responsável Øelos atos de controle e administração da 

Ata de Registro de Preço decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos 

órgãos interessados, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem dquiridos, o,
,. 

fornecedor para o qual será emitido o pedido. ti (li 4 

LII 



DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Subsecretaria de Administração Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019 - SUAGISEE-DF 

4.2. A convocação do fornecedor beneficiário pelo contratante será formalizada e conterá o 

endereço e o prazo máximo em 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 obrigações estabelecidas na Ata de 

Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

4.4. Quando comprovada a hipótese acima, a SUAG/SEE/DF poderá 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 revistoè em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 

cabendo ao 6rgão gerenciador promover as negociações junto aos fornécedores, observadas 

as disposições contidas na alínea "d" do inciso lIdo caput do art. 65 da Lei n0 8.666, de 1993. 

5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o árgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução 

dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

- 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 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o árgão gerenciador deverá proceder ao 

cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

5.5. Não se aplica a ata de registro de preços os acréscimos de, até 25% (vinte e cinc p 

cento) do valor inicial, de que trata aos §§ 10  e 20, do aft65 da Lei n.° 8.666/93. k 
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Subsecretaria de Administração Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019 - SUAG/SEE-DF 

CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR 

BENEFICIÁRIO: 

6.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e iustificados, por razão de interesse público ou a pedido 

do fornecedor. 

6.2. O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de 

processo administrativo especifico, assegurado o bontraditõrio e a ampla defesa: 

6.2.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

- descumprir as condiçõs da ata de registro de preços; 

II -. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nós incisps III ou IV do caput do art. 87 da Lei n°  8.666, de 

1993, ou no art. 70  da Lei n° 10.520, de 2002. 

6.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 1, II e IV do item 6.2.1 

será formalizado por despacho do árgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

6.3.. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o- cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

- por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA VII - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

7.1.0 local de entrega/execução será de acordo com Anexo Ido Edital de Pregão n°18/2018, 

em até 15 dias a contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de-Empenho, e/ou 

pedido de fornecimento ao detentor/representante legal. 

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 SEDF, observadas as 

condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas ra legis)9 
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Øertinente, principalmente o Decreto Distrital n° 39.103/2018; 

82. 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 n°  18/2018, 

especialmente às especificadas no Anexo 1 do referida Edital. 

8.3. Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que tiver (em) seu (s) preço (s) 

registrado (s) o ánus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, 

abrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham 

a ser atribuidos por 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 n° 26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito 

Federal n° 103 de 31 de maio de 2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das 

sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei n°  6.666/93 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 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 ri0  8.666/93 e do ad. 70  da Lei 

n°  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 e suas alterações. 

consta do § 10  do ad. 65 da Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão n° _/201 e seus anexos, as propostas com 

preços, especificação, consumo médio semestral, por itern. 

10.2. O(s) caso(s) omisso(s) será(ão) resolvido(s) de acordo com a Lei Federal n°6.666/93 e 

alterações posteriores, alterada pela Lei Federal n°8.883/94 e pela Lei Federal n° 9.648/98, e, 

com as deiiais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os principios gerais de 

Direito. 

10.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de 
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Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.° 34.031, de 

12.12.2012).  

19.4. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data dà, com 

publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo inicio e 

vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

10.5. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo n°  084.000457/2017 

e no Pregão Eletrônico n°  1812018 integram esta Ata de Registro de Preço, 

independentemente de transcrição. 

E por estarem assim justos e compromissados foi lavrado este instrumento que, após 

lida e achada conforme, é assinadà pelos representantes legais da Secretaria de Estado de 

Educação e do Fornebedor Beneficiãrio. 

Rege esta ata de registro de preços o edital de licitação. 

Josemar SaWiano da Silva CAMILA BARBOSA ALVES 

Comissão de Gerer\ciamento de SRP, Subsecretaria de Administração GeÊal 

Presidbnte Subsecretario 

W) 0A 0J3~~lu— 

VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA, 
CNPJ n°08.144.355/0001-66, 

Marcela Ribeiro Vieira Borba - RG: 32.1 91.975-0-SSP-SP 
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PROCESSO N°: 084.00045712017 

PREGÃO ÈLETRÕNICO N°: 18/2018 

VALIDADE: 12 (doze) meses, a partir da publicação no DODF, não podendo ser superior a 

um ano, incluindo as prorrogações possiveis. 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de 2019, o DISTRITO FEDERAL, por 

intermédio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, situado no SGAN 607, 

módulo D, SEDE II, sala 304, 30  andar, Brasília/DF, Fone(s) oxx(61) 3901-2319, inscrito no 

CNPJ sob o n° 00394.676/0001-07, representado pela ORDENADORA DE DESPESA Sra. 

CAMILA BARBOSA ALVES e o Presidente da Comissão de Gerenciamento do Sistema de 

Registro de Preços da SEDF, nos termos da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n°  

10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos n°  5.450/ 2005 e Distrital 36.519/2015, e 

demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas 

apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n°  18/2018, 

publicado no ÓODF no 33, de V5 de fevereiro de 2019, páginá r033  e a respectiva 

homologação, RESOLVEM registrar os preços da empresa, TECNO TRADE COMERCIO E 

SERVICOS LTDA, CNPJ n°09.087.468/0001-30, nas quantidades estimadas, de acordo com 

as classificações por ela alcançadas nos itens, observadas as condições do edital que integra 

este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Audio, Video e Foto 

para as Unidades Escolares participantes do Programa de Fomento às Escolas de 

Ensino Médio em Tempo lntegrat - EMTI, da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal - SEEDF, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), de acordo 

com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste Edital e 

seus Anexo, conforme consta nos autos do processo n°  080.003.696/2017. 

1.2. As descrições do objeto encontra-se sintetizado no quadro abaixo: 
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PROCESSO N° 084.000457/2017 PREGÃO ELETRÔNICO n° 18/2018 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 05/2019 

EMPRESA: TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1  CNPJ: 09.087.46810001-30 

INSCRIÇÃO: 24/0438396 BANCO: AGÊNCIA: CONTA: 

ENDEREÇO: Avenida Victor Barreto, 696— Centro - Canoas/RS 92010-000. 
TELEFONE: (51) 3785-2519 1 E-mail: tecnotradecutIook. com  .br 

Representante Legal: André Luis Orando. RG: 2350465307 SSP/RS CPF: 901223990-72 

1° LUGAR 

Item Descrição do Item Unidade QTD 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

43  
Microfone dinâmico cardiÕide, com resposta de UN 15 R$ 9423 R$ 1413,45 
freg. de 50hz a 15khz, ideal para vocal.  

Microfone sem fio, headset - diversity com 2 
antenas booster para recepção, baixo ruído de 
manuseio, chassis plástico, saída de ãudio 
balanceada xlr e não balanceada piO, cada 
bastão funciona com 2 pilhas aa Alcance médio: UN 15 R$ 349,98 R$ 5,249,70 45 100 n', reposta de frequência: 5Ohz-20khz (+1- 
3db). relação sinal - ruído: 98db, t.h.d.: 0,1%. 
nível de saida de áudio: xlr: -30dbv / p-10: - 

8dbv estabilidade de frequência: +1- 15khz 
alimentação: 110/220v - bivolt automático. 

VALOR TOTAL GERAL: R$ 6.663,15 

1.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo 1 

do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em Unidades de 

acordo com suas necessidades, 

1.4. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 
cumpridos os requisitos de publicidade. 
1.5.. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão ou entidade interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei n°8.666, de 1993. 
1.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 
de condições. 

CLÁUSULA II - DO OBJETO DA VIGÉNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

2.1. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 

2.1.1. A validade da ata de registro de preços contará a partir da publicação no 000F, e não será superior a 
doze meses, incluldas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 

30 do art. 15 da Lei n° 8.666!  de 1993. 

2.1.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 10  do art. 65 da Lei n0 8.666! de 1993. 
2.1.3. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos 1rTrientos 
convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei n°8.666, de 1993. 
2.1.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, obsk/ado a disp sto 
no art,  65 da Lei n0 8.666, de 1993. 
2.1.5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de\'lida d ata 
de registro de preços. \\ 

LI 
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2.2. DO PREÇO. 

/2.2.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, 
para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento 
de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

2.2.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação. 
2.23. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no intersticio anual de vigência do registro, admitida a 

revisão quando houver desequilíbrio da equação económico-financeira inicial da Ata, nos termos da legislação de 
regência. 
2.3. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante 
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, 
poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o 
preço da proposta vencedora. 
2.4. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação 
das empresas constantes da Ata. 

CLÁUSULA III - DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO: 
3.1, A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, localizada no SOAN 607. módulo D, SEDE II, sala 
309, 3° andar, Brasília/DF, é o órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 
certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 
3.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 
licitatõrio, mediante anuência do órgão gerenciador respeitadas as condições e as regras estabelecidas na 
Lei n. 8.666/93 e no Decreto Distrital n. 39.103/2018. 
3.2.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 
3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão! desde que não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
3.2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 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. 
3.2.4. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
3.2.5. O órgão gerenciador 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. 
3.2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 
3.2.7. 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 contradil de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

CLÁUSULA IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

4.1. A SUAG/SEE/DF serã a unidade responsavel pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de 
Preço decorrentes desta licitação e 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 benefioirio pelo contratante será formalizada e conterá o endereço 
máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido. 

4.3.0 fornecedor beneficiário convocado na forma do item anterior que não comparecer, não re aro dido no 
prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, e rã s eito às 
sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

4.4. Quando comprovada a hipótese acima!  a SUAG/SEE/DF poderá indicar o próximo fornecedor qu rá 
rIQctin-4n n nr1irin cnm nriI IÍ7n ,12 2hcrtp pio ,-I nrnrQccn odn,nictr,ti',n nr nnlir'.ran rl nnIidnd 

LI 
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CLÁUSULA V - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

5.1. Os preços registrados poderão ser revistes em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao ôrgão gerenciador promover 
as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 'd' do inciso II do caput 
do art 65 da Lei n0 8666, de 1993. 
5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 
árgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado. 
5.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
5.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 
5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

- 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 
II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o Õrgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.5. Não se aplica a ata de registro de preços os acréscimos de!  até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, 
de que trata a os §§ 1° e 2°, do art.65 da Lei n.° 8.666/93. 

CLÁUSLJLAVI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

6.2. O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 
6.2.1.0 registro do fornecedor será cancelado quando: 

- descumprir as condições da ata de registro de preços; 
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabeLecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável; 
1H - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou 
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art 87 da Lei n° 8.666! de 1993, ou no art, 7° 
da Lei n°10.520!  de 2002. 

6.2.2. O cancelamento de registros nas hipõteses previstas nos incisos 1, II e IV do item 6.2.1 será formalizado 
por despacho do Õrgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
6.3.. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

- por razão de interesse público; ou 
II - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA VII - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO 
7.1 O local de entrega/execução será de acordo com Anexo Ido Edital de Pregão n°18/2018, em até 15 dias, a 
contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao 
detentor/representante legal. 
CLÁUSULA VIII - DO CONTRATO 
81. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar 
contratações de fornecimento, mediante autorização da SEDF, observadas as condições fix neste 
instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, principalmente o Decret !Distrl 
39.13312018; 
8.2. O(s) fornecedor (es) se obriga (m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Pr os, odas 
condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão n°18/2018, especialmente ás especificadas An o o 
referido Edital. 
8.3. Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que tiver (em) seu (s) preço (s) registrad (s ô us 
resultante de quaisquer acões, demandas, custos e descesas decorrentes de danos, ocorridos P c a 
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ações judiciais que lhe venham a ser atribuidos por força da lei, relacionados com o cumprimento do presente 
edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços. 
CLAUSULA IX - DAS PENALIDADES 
9.1. Feio descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções 
estabelecidas no Decreto n°26.851/2006, pubkcado no Diário Oficial do Distrito Federal n°103 de 31 de maio de 
2005, pá9. 05 a 07, que regulamentou a 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 
previstas no Edital e nesta Ata ou nos contratos decorrentes de sua adesão, em face do disposto nos artigos 61, 
86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93 e do art. 70  da Lei n° 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 e suas alterações. 
consta do § 10  do ad. 65 da Lei 8.666/1993. 
CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão n° _/201_ e seus anexos, as propostas com preços, especificação, 
consumo médio semestral, por item. 
10.2. 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° 8.863/94 e pela Lei Federal n° 9.648/98, e, com as demais normas 
aplicàveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princIpias gerais de Direito. 
10.3. Havendo irrequlanidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção 

10.4. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da, com publicação do seu 
extrato no Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, 
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
10.5. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo n°  084.000457/2017 e no Pregão 
Eletrônico n° 18/2018 integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição. 

E por estarem assim justos e compromissados foi lavrado este instrumento que, após lida e achada 
conforme, é assinada pelos representantes legais da Secretaria de Estado de Educação e do Fornecedor 
Beneficiário. 

Rege esta ata de registro de preços o edital de licitação. 

Josemar Salva Silva CAMILA BARBOSA ALVES 
Comissão de Gerencia nto de SRP Subsecretaria de Administração Geral 

Presidente Subsecretanio 

CNPJ n°09087.46810001-30, 
TECNO TRADE cOlvlERCIOVEVI?esFtPCA André L 
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PROCESSO N°: 084.000457/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 18/2018 

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

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de 2019, o DISTRITO FEDERAL, por 

intermédio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, situado no SGAN 607, 

rnõdulo D, SEDE II, sala 304, 30  andar, Brasilia/DF, Fone(s) oxx(61) 3901-2319, inscrito no 

CNPJ sob o n° 00.394.676/0001-07, representado pela ORDENADORA DE DESPESA Sra. 

CAMILA BARBOSA ALVES e o Presidente da Comissão de Gerenciamento do Sistema de 

Registro de Preços da SEDF, nos termos da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n° 

10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos n° 5.450/ 2005 e Distrital 36.519/2015, e 

demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas 

apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS no 18/2018, 

publicado no DODFJit33, _de 15 de fevereiro dÕ1S, p an33 e a respectiva 

homologação, RESOLVEM registrar os preços da empresa, CLEBER NASCIMENTO DA 

ROSA, CNPJ no 11.142.525/0001-88, nas quantidades estimadas, de acordo com as 

classificações por ela alcançadas nos itens, observadas as condições do edital que integra 

este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA l - DO OBJETO 

1.1. Apresente Ata tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto 

para as Unidades Escolares participantes do Programa de Fomento às Escolas de 

Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI, da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal - SEEDF, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), de acordo 

com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste Edital e 

seus Anexo, conforme consta nos autos do processo n°084.00045712017. 

1.2. As descrições do objeto encontram-se sintetizadas no quadro abaixo: 
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PROCESSO N°08400045712017 1 PREGÃO ELETRÔNICO n° 18/2018 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°06/2019 

EMPRESA: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA CNPJ: 11.142.525/0001-88 

INSCRIÇÃO: 
BANCO: Caixa Econômica 
Federal 

AGÊNCIA: 0498 CONTA: 1096-4 

TELEFONE: 
99811 4712 

(51) 3731- 7233 - ENDEREÇO: Endereço: Almirante Alexandrino, 1028- 
Cep: 96640-000 Email: clebergori@hotmail.com  

centro - Rio PardoiRs, 

Proprietário: Cléber Nascimento da Rosa RG: 70879842091 CPF: 70879842091 

1° LUGAR 

Itdni 
- 

Descnçao do Item IJuidade QTD 
Valor 

. Valor Total 
Unitano 

Fone de ouvido dinâmico fechado, resposta em 
frequência: 5hz a 30khz. Impedância: 64°. 
Potência máxima de entrada: 3500 mw. 
Sensibilidade: 107db/mw. Tipo da unidade: 

29 domo 57mm. Plugue: mmi plugue 3,5 mm 3p UNIDADE 20 tU 198.00 tU 3.960,00 
(banhado ouro). Cabo de conexão cabo 
espWalado 1,50n,ts (aproximadamente 3m15 
quando esticado). Juntas: dobráveis. Peso 
aproximado: 270 g (somo cabo).  

Microfone sem fio de máo: Tecnologia de 
controle sintetizado PLL com 48 canais UHF 
selecionáveis; - Faixa de freqüência JHF: 460- 
970 Mhz; - Tela de informaçães em LCD; - 

Duplo circuito de operação de atenuação de 
ruídos (Squelch); - Cápsula unidirecional do tipo 

44 dinâmico; - Distância operacional de até bOm, 
UNIDADE IS tU 41000 R$ 615000 

com o uso da antena; - Sensibilidade RF: -105 
dBm (S/N -12 dB); - Potência de transmissão: 
ID mW; - Impedância (body-pack) entrada: 1 
Mohms; - Impedância (receptor): soOhms (nível 
da antena); - 1 Receptor para cada dois 
microfones; Dimensões: Microfone: 50 x 50 x 50 
mm Receptor 220 x 150 x 41 mm  

Pedestal para microfone. 
Características: base redonda tradicionaE 

47 
fundido pesado. Altura ajustável. Acabamento UNIDADE 20 Rs 80,00 tU 160000 
em preto com revestimento em po. Dimensoes: 
Altura: 83 cm - 1.58 metro. Diâmetro Base: 24 
cm. Roscado 5/8.  

Rack para mesa de som rack para mesa de 
som, fabricado em aço tubular, com 
capacidade para instalação de periféricos 

48 (potência e equalizador) com rodízio para UNIDADE 25 tU 165,00 tU 4.125.00 
deslocamentos. Área útil de no mínimo 85 cm, 
capacidade de regulagem da inclinação da 
mesa do som.  

Suporte de parede para caixa de som com 4 
53 regulagens de inclinação na vertical (0°. 10°, 20° UNIDADE 200 RS 39,00 tU 7.800,00 

e 30°). Suporta até 35 kg.  

Suporte Universal para projetor multimidia, 
montagem em teto ou parede, produzido em 

54 aço carbono e pintura eletrostática, permite UNIDADE 200 tU 95,00 tU 19.000,00 
inclinação vertical e horizontal, giro horizontal, 

______ 
prolongamento ajustável de 23 cm até 85 cm.  

w ~, \ 
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lte. 1 Descriço do Jtcni Unidade QTD 1 
Unitá
Valor

rio 
Valor Total 

Peso sustentável até 15 kg. 1 
VALORTOTAL GEL: R$ 42.635,00 

1.3.0 Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo 1 

do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em Unidades de 

acordo com suas necessidades. 

1.4. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecrdas, após 
cumpridas os requisitas de publicidade. 
1.5.. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão ou entidade interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei n°8.666, de 1993. 
1.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 
de condições. 

CLÁUSULA II- DO OBJETO DA VIGÉNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

2.1. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 

2.11. A validade da ata de registro de preços contará a partir da publicação no DOOF, e não será superior a 
doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § a°do art. IS da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.2. Ë vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § l°do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 
2.1.3. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos 
convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei n°8.666, de 1993. 
2.1.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser arterados, observado o disposto 
no art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 
2.1.5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata 
de registro de preços. 

2.2. DO PREÇO. 

2.2.1.0 preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, 
para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fisca', desde que o documento 
de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

2.2.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação. 
2.2.3. Os preços registrados manter-se-ao inaLterados no interstrcio anual de vigência do registro, admitida a 

revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, nos termos da legislação de 
regência. 
2.3. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante 
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, 
poderão ser convocados tantos Licitantes quantos forem necessários para arcançar o total estimado, observado o 
preço da proposta vencedora. 
2.4. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação 
das empresas constantes da Ata. 

CLÁUSULA III - DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO: 
3.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, localizada no SGAN 607, módulo O, SEDE II, sala 
309, 3° andar, Brasilia/DF, é o Orgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 
certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 
3.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 
ser utilizada por qualquer árgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 
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licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador respeitadas as condições e as regras estabelecidas na 
Lei n. 8.666/93 e no Decreto Distrital n. 39.1 031201 8. 
3.2.1. Os órgãos e entidades que não participaran do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 
3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
3.2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 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. 
3.2.4. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
3.2.5. O órgão gerenciador 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. 
3.26. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 
3.2.7. Compõte ao órgão não participante os atos relativos á cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penaFidades decorrentes do descumprimento de cláusuLas contratuais, em relação ás suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

CLÁUSULA IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

4.1. A SUAG/SEE/DF será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de 
Preço decorrentes desta licitação e 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 e conterá o endereço e o prazo 
máximo em 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 obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às 
sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

4.4. Quando comprovada a hipõtese acima, a SUAG/SEE/DF poderá 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 revistos em decorrência 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 inciso II do caput 
do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 
5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 
órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado, 
5.2.1. Os fornecedores que não aceitaren reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido; sem aplicação depenalidade. 
5.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 
5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

- 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 
II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação 

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao canceLamento da ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5,5. Não se aplica a ata de registro de preços os acréscimos de, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, 
de que trata aos §§ 1° e 2°, do art.65 da Lei n.° 8.666/93. 



it DISTRITO FEDERAL 

4 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Subsecretaria de Administração Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2019 - SUAG/SEE-DF 

CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

6.2. O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 
6.2.1.0 registro do fornecedor será cancelado quando: 

- descumprir as condições da ata de registro de preços; 
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável; 
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou 
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n°8666, de 1993, ou no art. 70  
da Lei n° 10.520, de 2002. 

6.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 1, II e IV do item 6.2.1 será formalizado 
por despacho do árgão gerenciador, assegurado o contraditôrio e a ampla defesa. 
6.3.. O cancelamento do registro de preços poderé ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidan,ente conprovados e justificados: 

- por razão de interesse público; ou 
II - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA VII - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO 
7.1.0 local de entrega/execução será de acordo com Anexo Ido Edital de Pregão n°18/2018, em até 15 dias, a 
contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao 
detentor/representante legal. 
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 SEDE, observadas as condições fixadas neste 
instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, principalmente o Decreto Distrital n° 
39. 103/2018; 
8.2. 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 n° /2019, especialmente às especificadas no Anexo 1 do 
referido Edital. 
8.3. Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que tiver (em) seu (s) preço (s) registrado (s) o õnus 
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, reracionados com o cumprimento do presente 
edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços. 
CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 
9,1, Pela descumprimento de quaisquer cfáusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções 
estabelecidas no Decreto n°26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 103 de 31 de maio de 
2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a 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 áplicação 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 n° 8.666/93 e do art, 70 da Lei n° 10.520/2002, serão obedecidos no âmbito da Administração 
Direta, Autàrquica, Fundacional e 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 DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão n° 18/2018 e seus anexos, as propostas com preços, especificação, 
consumo médio semestral, por item. 
10.2. 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. 
10.3, Havendo irreaularidades neste instrumento entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção 

nele doTetefone: 

120 
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10.4. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da, com publicação do seu 
exfrato no Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, 
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
10.5. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo n° 064.00045712017 e no Pregão 
Eletrõnico n° 18/2018 integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição. 

E por estarem assim justos e compromissados toi lavrado este instrumento que, após lida e achada 
conforme, é assinada pelos representantes legais da Secretaria de Estado de Educação e do Fornecedor 
Beneficiário. 

Rege esta ata de registro de preços o editei de licitação. 

Josemar Sano da Silva 
Comissão de Gereriamento de SRP, 

PresidMte 
CÂMILA BARBOSA ALVES 

Subsecretaria de Administração Geral 
Subsecretario 

(/>9neVÍ 4 
CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, 

CNPJ n° 11.142.525/0001-88, 
Cléber Nascimento da Rosa - 0FF: 70879542091 



MUSIC HALL 

CNPJ: 11.142.525/0001-38 

RUA: GENERAL AUTO, 35-CENTRO. 

RIO PARDO/RS 

DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação - SEE 
Subsecretaria de Administracão Geral - SUAG 

PREGÃO ELETRÔNICO N.°  18/2018 

PROPOSTA FINAL 

Empresa: Cléber Nascimento da Rosa 

CNPJ: 11.142.525/0001-88 

Endereço: Almirante Alexandrino, 1028— centro - Rio PardofRS 

Cep: 96640-000 

Telefone: 5137317233 — 51998114712 

Item 0escriç5o/Especif. Marca Unid. Quant. Vai. tinit. Vai. Mx. 

Fone de ouvido dinâmico fechado. 

29 resposta em frequência: 5hz a AKG-K414 UNID. 20 R$ 198,00 R$ 3.960,00 
30khz. impedância: 640. Potência 
máxima de entrada: 3500 mw, 
Sensibilidade: loldbjmw. Tipo da 
unidade: domo 57mm. Plugue: mmi 
plugue 3,5 mm 3p (banhado ouro). 
Cabo de conexão cabo espiralado 
1,50mts (aproximadamente 3mts 
quando esticado). Juntas: 
dobráveis. Peso aproximado: 270 
(sem o cabo). 

Microfone sem rio de mão: 

44 Tecnõlogia de controle sintetizado 
UHF-202 UNID. 15 R$ 410,00 R$ 6.150,00 PLL com 48 canais UHF 

selecionáveis; - Faixa de freqüência 
UHF: 460 - 970 Mhz; - Teia de 
informações em LCD; - Duplo 
circuito de operação de atenuação 
de ruídos (Squeich); - Cápsula 
unidirecional do tipo dinãmco; - 
Distância operacionai de até 100m, 
com o uso da antena; - 
Sensibilidade RF: -105 dBm (S/N - 
12 dB); - Potência de transmissão: 
10 mW; - impedância (body-pack) 
entrada: 1 Mohms; impedância 
(receptor); 500bms (nível da 
antena); - 1 Receptor para cada dois 
microfones; Dimensões: Microfone: 
50 x 50 x 50 mm Receptor; 220 x 
150 x_41_mm,  

v 



MUSIC HALL 

CNPJ: 11.142525/0001-88 

RUA: GENERAL AUTO, 35-CENTRO. 

RIO PARDO/RS 

Pedestal para microfone. 
47 Características: base redonda ASK- UNID. 20 R$ 80,00 R$ 1.600,00 

tradicional fundido pesado. Altura PEDESTAL 
ajustável. Acabamento em preto MIC. 
com revestimento em pó. 
Dimensôes: Altura: 83cm - 1.58 
metro. Diãmetro Base: 24 cm. Rosca 
de 5/8.  

48 
Rack para mesa de som rack para 
mesa de som, fabricado em aço ASK-M19L UNID. 25 R$ 155,00 R$ 4.125,00 
tubular, com capacidade para 
instalação de periféricos (potência e 
equalizador) com rodízio para 
deslocamentos. Área útil de no 
mínimo 85 cm, capacidade de 
regulagem da inclinação da mesa 
do som. 

Suporte de parede para caixa de 

53 som com 4 regulagens de inclinação 
ASK-CH-4 UNID. 200 R$ 39,00 R$ 7.800,00 na vertical (00, tO°, 200  e 300) 

Suporta até 35 kg, 

Suporte Universal para projetor - 

54 multimídja, montagem em teto ou 
BRASFORMA UNID. 200 R$ 95,00 R$ 19.000,00 parede, produzido em aço carbono e 

pintura eletrostática permite 5BRP757 
inclinação verticar e horizontal, giro 
horizontal, prolongamento ajustável 
de 23cm até 85cm. Peso 

sustentável até 15 kg L 
Total: R$ 42.635,00 

Valor Total dos produtos é: Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Trinta e Cinco Reais. 

A validade da proposta é de 60 dias, a contar data de assinatura do contrato. 

Prazo de entrega é de 30 dias. Garantia de 12 meses. 

Declaramos para os devidos fins, que consideramos, na formülação dos custos da proposta de 

preços: 1)0 valor do produto; 2) os tributos (taxas, impóstos, contribuições); 3) fretes; 4) 

seguros; 5) os encargos sociais e trabalhistas incidentes; 6) outros que incJdam ou venham a 

incidir sobre o preço a ser ofertado. 

Representante da Empresa; 

Nome: Ciéber Nascimento da Rosa 

Nacionalidade: Brasileiro 

Estado Civil: Solteiro 

Função: Proprietárb 

Endereço Resïdencial: Gen. Auto, 35-centro/Rio Pardo/RS- Cëp: 96640-000 

CPF: 70879842091 

ID: 1008492983 

Email: cleberEori(hotmail.com  

Telefone: 51-3731 7233- 51-99811 4712 



MUSIC HALL 

CNPJ: 11.142.525/0001-88 

RUA: GENERAL AUTO, 35-CENTRO.' 
RIO PARDO/RS 

Dados Bancários da Empresa: 

Banco n2: 403 

Caixa Econômica Federal 

AG: 0498 

CC: 1096-4 

Nome da Agência: Rio Pardo 

Praça de Pagamento: Rio Pardo 

Rio Pardo, 11 de dezembro 2018. 

Ij114252$lOOOl81 

CLEBER NASCIMENTO DA RÕSA 

Rua General Auto, 35 

Centro - CEP 96640-000 

L RPardo.RS:. 

3;ç 4/$1,)n—eYio 1V4 ,-z cy 
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PROCESSO N° j4.00O457I2OI7T 

PREGÃO ELETRÕNICO N°.1812018 

VALIDADE: 12 (doze) meses, a partir da publicação no DOOF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as 

prorrogações possíveis. 

siebftodiasdo mês de feveréiro do rio de 2019, o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, situado no SGAN 607, módulo D, SEDE II, sala 304, 30  andar, 
BraslFia/DF, Fone(s) üxx(61) 3901-2319, inscrito no CNPJ sob o n° O0394.67610001-07, representado pela 

ORDENADORA DE DESPESA Sra. CAMILA BARBOSA ALVES e o Presidente da Comissão de 

Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços da SEDF, nos termos da Lei n° 8666, de 21 de junho de 

1993, e da Lei n° 10520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos n° 5450/ 2005 e Distrital 36.51912015, e 

demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS R'JV88, publicado no 

e a respectiva homologação RESOLVEM registrar os preços da empresa, 

NADJA MARINA PlREsrNpJijj12.13o.9581oo0186, nas quantidades estimadas!  de acordo com as 

classificações por ela alcançadas nos itens, observadas as condições do edital que integra este instrumento de 

regtstro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA 1- DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Audio, Vídeo e Foto para as Unidades 

Escolares participantes do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - 

EMTI, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, por meio de Sistema de 

Registro de Preços (SRP), de acordo co as especificações, quantidades estimadas e condições 

constantes neste Edital e seus Anexo, conforme consta nos autos do processo n° MrOÔ45i2bt7.. 
12. As descrições do objeto encontram-se sintetizadas no quadro abaixo: 

PROCESSO N°pa40004Mi?ij PREGÃO ELETRÕNICO n0igÜfJ 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°08/2019 

EMPRESA: NADJA MARINA PIRES CNPJ: 12.130.95810001-86 

INSCRIÇAO: 

TELEFONE: (61) 3967-1229 ENDEREÇO: QI 33 BLOCO A SALA 118 ED. SENADOR PEDRO TEIXEIRA 
GUARÁ II GUARMDF CEP: 71 .065-330 Email: pires.vendas@hotmajl.com  

Procurador Legal: NADJA MARINA PIRES 1  RG: 1168941 CPF: 493.197.281-00 

1° LUGAR 

Item Descrição do Item Unidade i i QTD .1 • II
valor  
.SS 1 Valor Total 

a 
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Item Descrição do Item Unidade QTD 
Valor 

Valor Total Unitário 
Aparelho de som, funções: Micro system com potência 
mínima de 300 W RMS; com entrada USB Rec & Play; 
reproduzir músicas do formato MP3 de MP3 Player e Pen 
Drive; com player/pen drive -3 CD Changer (CD-R / CD-RW 
/ MP3); com equalizaçào 3 bandas 8 pré-ajustadas; possuir 
entrada para microfone com controle de volume, USB 
frontal e áudio analógica; com saídas para fone de ouvido 
e auxiliar; com reprodutor de CD com sistema de áudio 
digrtal e disco compacto; Reprodutor/gravador de fita 
cassete com sistema de gravação de 4 pistas, 2 canais 
estéreo; Rádio FM Estéreo, com sintonizador de EM com 
faixa de 87,5 - 108,0 MHz, (passos de 100kHz) antena 
monofilar de EM e frequência intermediária de 100 kHz; 
com sintonizador de AM com faixa de sintonizaçao de 530 
a 1.710 KHz, com passos de 10 KHz; possuir freqüência UN 30 R$ 78900 

• R$ 2367000 
Intermediária de 450 KHz; Antena Loop de AM; terminal 
para antena externa; caixas acústicas com sistema de 3 
vias, 3 unidades; com unidade de alto falante composta 
por subwoofer de aproximadamente 13 cm tipo cone, 
woofer de aproximadamente 13cm tipo cone e tweeter de 
aproximadamente 4 cm tipo cometa; com Impedancia 
nominal de aproximadamente 6 obms; com alimentação 
de 110V ou 220V CA, 50 - 60 HZ, consumo de 150 W em 
operação e 0,5 W em Standby ; dimensões aproximadas 
unidade central): 32,5 x2 8 x 42,5cm (.4LxP); com peso 

aproximado (unidade central): 10k8; o produto deverá vir 
acompanhado de controle remoto e antena roop (AM) e 
fio (EM). 

Tela de projeção retrátil elétrica com enrolamento 
automático. Possui sistema de fixação no teto ou parede. 
Superfície de projeção do tipo Matte White (Branco 
Opaco). Estojo metálico com pintura eletrostática na cor 
branca. ControJe remoto com e sem fio. Parada em UN 100 R$ 448.00 R$ 44.800,00 

qualquer ponto do abrir/fechar da tela. Acionamento: por 
controle remoto multl-funcional. Medidas aproximadas do 
tamanho da tela (tecldo)/área de projeção: 203 m x 1,52 
m. Voltagem 220 V. 

VALOR TOTAL GERAL: R$ 68.470,00 

1.3. O Sistema de Registro de Preços não abriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo 1 

do Edftal e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração pronover a contratação em Unidades de 

acordo com suas necessidades. 

1.4. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 

cumpridos os requisitas de publicidade. 

1.5.. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo ôrgão ou entidade interessado por 

intermédio de instrumento contratual emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, 

conforme o ad. 62 da Lei n°8.666, de 1993. 
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1.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 

licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

CLÁUSULA II - DO OBJETO DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

2.1, DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 

2.1.1. A validade da ata de registro de preços contará a partir da publicação no DODF, e não será superior a 

doze meses, incluidas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3°  do art. 15 da Lei n°8.666, de 1993. 

212. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § l°do art. 65 da Lei n0 8.666, de 1993. 

2.1.3. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos 

convocatõrios, observado o disposto no art. 57 da Lei n°8.666, de 1993. 

21.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados observado o disposto 

no ad. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata 
de registro de preços. 

2.2. DO PREÇO. 

2.2.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, 

para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento 

de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

2.2.2. Deverão estar incluldas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação. 

2.2.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no intersticio anual de vigência do registro, admitida a 

revisão quando houver desequilíbrio da equação econÔmico-financeira inicial da Ata, nos termos da legislação de 
regência. 

2.3. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, 

poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o 
preço da proposta vencedora, 

2.4. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação 

das empresas constantes da Ata. 

CLÁUSULA III - DA PARTICIPAÇÃO EADESÃOAO REGISTRO DE PREÇO: 

3.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, localizada no SCAN 607, módulo O. SEDE II, sala 
309. 30  andar. BrasíliaioE, é o Õrgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 

certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

3.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 
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licitatôrio, mediante anuência do órgão gerenciador respeitadas as condições e as regras estabelecidas na 

Lei n. 8.666193 e no Decreto Distrital n. 39.1032018. 

3.2.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 

registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 

adesão. 

322. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas como órgão gerenciador é Õrgãos participantes. 

3.2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por árgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatôrio e registrados na ata de 

registro de preços para o õrgão gerenciador e órgãos participantes, 

3.2.4. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntup'o do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes independente do número de Õrgàos não participantes que aderirem. 

3.2.5. O árgão gerenciador 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. 

326. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata, 

3.2.7. 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 

pena!idades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao Õrgão gerenciador. 

CLÁUSULA IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

4.1. A SUAG/SEE/DF será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de 

Preço decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado peios árgãos 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 e conterá o endereço e o prazo 

máximo em 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 obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às 

sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

4.4. Quando comprovada a hipótese acima, a SUAGISEEIDF poderá 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 revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órg o gerenciador promover 
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as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput 

do ad. 65 da Lei n° 8666, de 1993. 

5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

5.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

52.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

- 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 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

54. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.5. Não se aplica a ata de registro de preços os acréscimos de, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, 

de que trata a os §§ 1° e 2°, do art.65 da Lei n,° 8666/93. 

CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

6.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou forca maior, que preiudigue o cumprimento da ata, devidarnente comprovados e iustificados, 

por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

62. O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

621. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

- descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do ad. 87 da Lei n° 8666, de 1993, ou no ad. 70  

da Lei n° 10.520, de 2002. 

6.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 1, II e IV do item 6.2.1 será formaUzado 

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a amp!a defesa, 

6.3.. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

- por razão de interesse público; ou 



4 DISTRITO FEDERAL 
li SÊCRETARLA DE ESTADO DE EDÜCAÇÂO 

4!. 
Subsecretaria de Administração Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°08/2019 
- SUAGISEE-DF 

II - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA VII - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGPJEXECUÇÀO 

7.1, O local de entrega/execução será de acordo com Anexo Ido Edital de Pregão n°18/2018, em até 15 dias a 

contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao 

detentor/representante legal. 

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 SEDF, observadas as condições fixadas neste 

instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, principalmente o Decreto Distrital n° 
39.103/20 18; 

8.2. 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 h i8/208, especialmente ás especificadas no Anexo 1 

do referido Edital. 

8.3. Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que tiver (em) seu (s) preço (s) registrado (s) o ônus 

resurtante 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 atribuidos por 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 n°26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 103 de 31 de maio de 

2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a 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 

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 n°8.666/93 e do art. 7° da Lei n°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 e suas alterações. 

consta do § 1° do art. 65 da Lei 8.66611993. 

CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão ijtl8/2018 e seus anexos, as propostas com preços, especificação, 

consumo médio semestral, por item. 

10.2. 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° 8.883194 e pela Lei Federal n° 9.648/98, e, con1 as demais normas 

aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princíp ito. liios gerais de Dire i' 
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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupcão 

coordenada pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal, por meio do Telefone: 

0800-6449060. (Decreto Distrital n.° 34.031, de 12.12,2012). 

Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da, com publicação do seu 

extrato no Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, 

10.5. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo ;z084OOO457J201a!7nPjro 

integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição. 

E por estarem assim justos e compromissados foi lavrado este instrumento que, após lida e achada 

conforme, é assinada pelos representantes legais da Secretaria de Estado de Educação e do Fornecedor 

Beneficiário, 

Rege esta ata de registro de preços o edital de licitação. 

CAMILA BARBOSA ALVES 

Subsecretaria de Administração Geral 
Subsecretário 

NADJA MARINA PIREVCNPJ_h1112.130.958/0001-86 
CF 493.197.281 -00 

r INSCRIÇÃONQCNPJ 1 
12130 958/0001-86 
NADJA MARINA PlRES4v1E 

0133 Bloco A Sara P8 - Ed. Senador Pedro 
Teixetra '  Guará  II CEP: 71065-330 

L. EtUA-.QF 

Josemar Salviâno da Silva 
Comissão de Gerencmento de SRP 

Presidenb 
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PROCESSO N° 084.000457/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 1B12Ó18 

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

prorrogações possíveis. 

¼õfl'inte e oito dias do mÔs de fevereiro do ano de 20191  o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, situado no SCAN 607, módulo D, SEDE II, sala 304, 30  andar, 

Brasília/DF, Fone(s) üxx(61) 3901-2319, inscrito no CNPJ sob o n° 00.394676/0001-07, representado pela 

ORDENADORA DE DESPESA Sra. CAMILA BARROSA ALVES e o Presidente da Comissão de 

Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços da SEDF, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, e da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos n° 5450/ 2005 e Distrital 36.519/2015, e 

demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS ji°  1812018, publicado no ØODF n° 33 dei5 d 

fevereiro de 2019, página n0 33 e a respectiva hornoiogação, RESOLVEM registrar os preços da empresa, TC 

COMÈRCIO ElRELl,_CNP4p29.284.78210OO1-1O, nas quantidades estimadas, de acordo com as 

classificações por ela alcançadas nos itens, observadas as condições do edital que integra este instrumento de 

registro e aquelas enunciadas nas dáusulas que se seguem: 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO 

li. A presente Ata tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Áudio, Video e Foto para as Unidades 

Escolares participantes do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - 

EMTI, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEOF, por meio de Sistema de 

Regiswo de Preços (SRP), de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições 

constantes neste Edital e seus Anexo, conforme consta nos autos do processo n° 84.0OO457I2O1 7. 

1.2. As descrições do objeto encontram-se sintetizadas no quadro abaixo: 

PROCESSO N° 084.000457I201 PREGÃO ELETRÔNICO n° 18/201 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 01/2019 

EMPRESA: TC COMÈRCIO EIRELI CNPJ: 29.284.78210001-10 

INSCRIÇAO: ANcO: SANTANDER NClA: 4229 CONTA: 13003198-8 

TELEFONE: (31) 3656-4823 
ENDEREÇO: AV. dos Engenheiros, 431, sala 609— Manacás - Belo Horizonte 
- Minas Gerais/MG CEP: 30.840-563 EMAIL: Iicitaço.tcoutlook.com.br  

Procurador Legal: Márcia Tenório de Oliveira 
IRG: 12586418ssp/MG 

CPF: 055.441.866-50 

1° LUGAR 
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Item Descrição do Item Unidade QTD 
Valor 
UO 

Valor Total 

Som Portátil - 15W RMS, Bluetooth, MP3, USB, 
4 AUX, Rádio FM, Relógio, Alarme, Bivott. Cor: UN 35 R$ 133,00 R$ 4.65500 

branco.  

Caixa Acústica passiva de duas vias. 
Potência de Saída mínima: 50w Rms. 

17 Impedância aproximada: 8°. Suporte para fixar PAR 80 R$ 184,81 R$ 1478480 
em paredes. Dimensões aproximadas (A X L X 
P): 16500 X 140,00 X 13000mm.  

Caixa de som portátil com conexão Bluetooth. 
Entrada LJSB. Características Gerais: 
compatível com Android, iOS e Windows Phone, 

20 Botão liga/desliga. Capacidade aproximada de UN 40 R$ 37999 R$ 1519960 
reprodução: 12 horas. Potência mínima 
aproximada: 16 W. Medidas aproximadas 
(AxLxP): 17,5 x 6,6 x 6,6 CM. A prova dágua.  

VALOR TOTAL GERAL: R$ 34.639,40 

1.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo 1 

do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em Unidades de 

acordo com suas necessidades, 

1.4, A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas após 

cumpridos os requisitos de publicidade. 

1.5.. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgâo ou entidade interessado por 

intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de desposa ou outro instrumento hábil, 

conforme o art. 62 da Lei n° 8.666, de 1993. 

1.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 

licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

CLAUSULA II - DO OBJETO DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

2.1. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 

2.1.1. A validade da ata de registro de preços contará a partir da publicação no DODF, e não será superior a 

doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3° do art. 15 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 10  do art, 65 da Lei n0 8.666, de 1993. 

2.1.3. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos 

'convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei n°8666, de 1993, 

2.1.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços 'poderão ser alterados, observado o disposto 

no art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1,5, O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá serassinado no prazo de validade da ata 

de registro de preços. 
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2.2. DO PREÇO 

221. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, 

para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento 

de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

2.2.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entregado objeto desta licitação. 

2.2.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstício anual de vigência do registro, admitida a 

revisão quando houver desequilíbrio da equação económico-financeira inicial da Ata, nos termos da legislação de 

regência. 

2.3. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, 

poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o 

preço da proposta vencedora. 

2.4. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação 

das empresas constantes da Ata. 

CLÁUSULA III - DA PARTICIPAÇÃO EADESÃOAO REGISTRO DE PREÇO: 

3.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, localizada no SGAN 601. módulo D. SEDE II. sala 

309, 3° andar. BrasíIiaIDF, é o órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 

certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

3.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador respeitadas as condições e as regras estabelecidas na 

Lei n. 8.666/93 e no Decreto Distrital n. 39.10312018. 

3.2.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 

registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 

adesão. 

3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatário e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.2.4. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

3.2.5. O órgão gerenciador 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 Distri o Federal. 
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3.2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

3.2.7. 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 IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

4.1. A SUAGJSEE/DF será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de 

Preço decorrentes desta licitação e 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 e conterá o endereço e o prazo 

máximo em 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 obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito as 

sanções previstas neste Edital e seus anexos. - 

4.4. Quando comprovada a hipótese acima, a SUAG/SEE/DF poderá 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 revistos em decorrãncia 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 inciso II do capiM 

do art. 65 da Lei n°8,666, de 1993. 

5.2. Quando o preço registrado se tomar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

5.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

- 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 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

ft,egistro 

4. Não havendo éxifo nas negociações, o ôrgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da ata de 

de preços, adotand as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
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5.5. Não se aplica a ata de registro de preços os acréscimos de, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, 

de que trata a os §§ 10  e 20, do ar165 da Lei n.° 8.666193. 

CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÀRIO: 

6.1. O cancelamento do registro de precos poderá oconer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados. 

por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

6.2. O fornecedor beneficiário terà seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

621. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

- descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n0 8.666, de 1993, ou no art. 70  

da Lei n° 10.520, de 2002. 

6.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 1, II e IV do item 6.2.1 será formalizado 

por despacho do árgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.3.. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprbvados e justificados: 

- por razão de interesse púbfico; ou 

li - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA VII - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGNEXECUÇÃO 

7.1. O local de entrega/execução será de acordo com Anexo 1 do Edital de Pregão n° 18/2018, em até - 

(L dias, a contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de 

fornecimento ao detentor/representante legal. 

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 SEDF, observadas as condições fixadas neste 

instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, principalmente o Decreto Distrital n° 

39.10312018; 

8.2. 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 h8/208, especialmente às especificadas no Anexo 1 

do referido Edital. 

8.3. 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. 

N 
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CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 

9.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções 

estabelecidas no Decreto n°26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 103 de 31 de maio de 

2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a apticação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei 

n° 8.666/93 e nó 10.52012002 e alterações posteriores. 

9.11. 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 n° 8.666/93 e do art 7° da Lei n° 10.520/2002, serão obedecidos no âmbito da Administração 

Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, ãs normas estabelecidas no 

referido Decreto Distrital e suas alterações. 

consta do § l°do art. 65 da Lei 8666/1993. 

CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão h°J8/2018 e seus anexos as propostas com preços, especificação, 

consumo médio semestral, por item. 

10.2. 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. 

10.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção 

coordenada pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal, por meio do Telefone: 

0800-6449060. (Decreto Distrital n.° 34.031. de 12.12.2012). 

10.4. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da, com publicação do seu 

extrato no Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

10.5. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo h°OU.00045712017 noPreg 

Eletrônico n-38/2018_  integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição. 

E por estarem assim justos e compromissados foi la,rado este instrumento que, após lida e achada 

conforme, é assinada pelos representantes legais da Secretaria de Estado de Educação e do Fornecedor 

Beneficiário. 

Rege esta ata dN  registro de preços o edital de licitação. "cí 
Josemar Safiçiano da Silva CAMILA BARBOSA ALVES 

Comissão de Gerehciamento de SRP Subsecretaria de Administração Geral 
/1 Subsecretário 

Tenório de Oliveira CPF: 055.441.866-50 
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TC0324 
AO 
DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ES1ADO DE EDUCAÇÃO - SEE 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL—SUAG 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 1812018 UASG 450432 
PROCESSO N.°(S): 084.000457/2017 
TELEFONE: (61) 3901-2368 E-MAILS: pre2ao.sedfc2mail.com  

Dados Da Empresa: 
Razão Social: TC Comercio Fireli 
CNPJ N°.: 29.284.782/0001-10 
Inscrição Estadual No.:  00309643700-69 
Inscrição Municipal N°.: 1.059329/001-9 
Endereço: Avenida dos Engenheiros, 431,sala 609— tvlanacás —Belo Horizonte - Minas 
Gerais - Brasil - CEP: 30.840-563. 
Dados Bancrios: Santander — Agência: 4229—Conta Corrente: 13003198-6 
Tel. / rax: (31) 3656-4823. 
Contato: Márcia Tenório de Oliveira 
liame Page: vww.tccoinercio.com.br  
E-mail: licitacao.tcØoutIook.com.br  

Prezados senhores, 
Passamos as mãos de vossa senhoria proposta comercial para fornecimento dos 
cawDarncntos especificados abaixo: 

Item Descrição 
Qt. Valor 

unitário 
Valor (R$) 
TOTAL 

04 APARELHO SOM 35 R$ 133,00 R$ 4.655,00 
CAIXA DE SOM XTRAD I5WMS3348T UN 

DESCRIÇÃO: 
Caixa De Som Bluetooth 1 5w com USB / 
CARTÃO SD/AUX/FM Xtrad 
Entrada p1 cartão TF Card. (Não incluso) 
Compatível com: Mobile phone, PC, Tabiet PC, 
TFfMicro SDCard 
Conexão: Wireless 
Audio Source: Bluetootli Enabled Devices, 
Electronic Productswith 3.5mm Plug, Electronic 
Products with USB port, TF/SD Card, U-disk 
Material: ABS ± Madeira 
Impedância: 6.5 ohms 
l3luetooth: 3.0 
Formato de Audio: MP3, WAV, WMA 
Distância de transmissão: sem obstáculos chega a 
15m 
Potência: 15W 
Standby time: 1000hrs 
Frequência: 100Hz-20KHz  

(31) 3656-48Z3 1 Iicitacao.tcteoutlook.con.br  1 vendasicoutIook.com,br 

VAAtt ccum erdo .com .br 
Av. dos Engenheiros n 431- Loja 609- Baí,TD Manacás - BH/ MC - CEP 30840-563 
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S/N: 80dB 
Frequência do rádio: 87.6 - 108MHz 
Capacidade de carga: 1 000mAk 
Tempo de carregamento: 2 - 3hrs. 

MARCA: XTRAD 
Modelo / Versão: MS334BT  

VALOR TOTAL: R$ 4.655,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO 
MIL REAIS). 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
Validade da Proposta: Até 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação. 
Garantia dos Equipamentos: Até 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento 
definitivo pela UFOPA dos materiais. 
Condições de Pagamento: Até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 
aprcscntaçio da Nota riscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições 
de liquidação de pagamento. 
Prazo de entrega: Até IS (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de 
Empenho. 
Local de Entrega: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, 
localizada no SGAN (1.2 Norte) 607, Projeção 1), Sede II, Sala 309, CEP 70.830-304 - 
Brasília-DF. 

Declaro que os preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem 
a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte, entrega (frete) e outros 
de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita contratação do objeto 
da licitação. 

Declaro que nos submetemos a todas as cláusulas e condições do edital, bem como às 
disposições da Lei Federal n°8.666/1993, da Lei Municipal n° 13.278/02 e demais 
normas complementares. 

Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco Santander, 
N°13003198-6, Agência 4229, co nosso telefone para contato é (31)36564823, e e-mail 
licitacao.tc@outlookcom.br. Declaração expressa de total concordância com os temos 
deste Edital e seus anexos. 

Belo floee marçoAB 2019. 

Ir 
la I'cnório de Ohveirk" 

ílícliresentante Legal 
055.441.866-50 

MGI2-586.418 

(31) 3656.4823 1 Iicitacao.tc@ouIloolc.com.br  1 vendas.tepoutlook.com.b, 
~coornerrio.corri.br  

Av. dos Engenheiros n 431 - Loja 609 - Bairro Manarás - BH/ MG - CEP 30840-563 
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TC0324A 
AO 
DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL—SUAG 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRI' N. 18/2018 UASG 450432 
PROCESSO N.NS): 084.00045712017 
TELEFONE: (61)3901-2368 E-f.IAILS: prego.sedf)nmail.com  

Dados Da Empresa: 
lindo Social: TC Comercio Eircli 
CNPJ N.: 29.284792/0001-10 
InseriçAo Estadual N.: 00309643700-69 
Inscriflo Municipal r'r.: 1059.3291001-9 
Endereço: Avenida dos Engenheiros. 431. sola 609 - Mannchs —Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil - CEP: 
30g40-563. 
Dados Bancários: Santander— Ag&icia: 4229— Conta Corrente: I3003198- 
TeI. / Fax: (31) 36564823. 
Contato: Márvia tcnôrio de OIi'eira 
Home Page: ii,IccQmercio,cçm.br 
E-mail: liciIacap.ic'guilqokcmç 

Prtzados scnj,orcs, 
Passamos as mtios de vossa scnboda Dr000sts comercial para roç,,imento dos couipama'tos especificados abaixo: 

11cm Descriçflo 
Qt. Va'or unitário Valor (liS) 

TOTAL 

20 CAIXA SOM 40 R$ 319.99 R$ 15.99,60 
CAIXA SOM JBL XTREME MINI UN 

Característicos: 
Marca: JBL 
Modelo: Xtreme 
Pottncia de saida (RMS); 40W 
Tipo de alto-falante: Passivo 
Desenho do alto-falante: Portátil 
Número de falantes: 1 
Twectcrdiãmetxo: 1.37 in 
Entradas: USB 
Sensibilidade de entrada: 80 dB 
Resposta cm frequência: 70 H,'. x 20 kHz 
Dimais: 28.3 cmx 12.6 cmx 12.2cm 

Desaiço: 
Caixa Som ibl Xtrcmc Mmi Est&co 4%,  Rms Caixinha 
Bluetooth 

Desfrute da sua música em qualquer lugar, caixa de som com 
função multimidia proporciona um som cheio, natural. Dcsign 
poztMil de fácil transpottc, para que o usuário escute suas 
músicas favoritas com qualidade e mobilidade. 

Bluetooth - Conecte o sei, celular a caixa de som sem flo, e 
tenha total acesso a sua playlist e app como spotify para ouvir 
rodas as suas músicas preferidas. 

MP3 - Com funç5o MP3 Playcr, escute as músicas de seu 
cartao micro SD ou USB, basta coneclar a, caixa e pronto. 

Auxiliar P2 - Concctc seu celular, mp3, tablete amplie o 
volume de suas músicas, compartilhe seu somem festas, 
acampamentos, passeios e tenha mais di'ersAo com seus 
amigos.  

(31) 3656-4823 1 licitacao.tcoutlook.com.br  1 vendas.tccoutlookconi.br  
www.tccomerdo.com.br  

Av. dos Engenheiros n 431 - Loja 609 - Bairro Manacis - 614/ MG - CEP 30840-563 
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Descrição: 
Entrada de áudio 
Sinlonizaçõo de rádio FM 
Reproduzir arquivos MP3 favoritos em Pendrive e Cartão SI) 
Transmita a mrisicas sem fio com conexão Biuctoctli 
Opções de cores ideais para seu estilo 
Alça para transporte 

Especificações: 
BLIJETOOTH: 4.1 
Suporte músicas MP3 de USB/Cartão 
Rádio FM 
Entradas: USB / Micro SD / AUX 
Potência: 20w Rms 
Tempo de trabalho: Mëdia de 8Horas de duraçao 
Frequência de Resposta: 701-íz - 201,11z 
Ruído: 80dB 
Tempo de carregamento: 4horas 
Dimensões aproximadas: 22cm 
Resistente a aguá 

Itens Inclusos: 
1 Caixinha Xtrcrnc 
1 Cabo Aux P2/P2 
1 Cabo USB para recarga 
1 Alça 

MARCA: JBL 
Modelo / Versão: EXTREM  

VALOR TOTAL: RS 15.199,60 (QUINZEMIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS ESESSENTA CENTAVOS). 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
Validade da Proposta: Até 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação. 
Garantia dos Equipamentos: Até 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo pela UFOPA 
dos materiais. 
Condições de Pagamento: Até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde 
que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento. 
Prazo de entrega: Até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de Empenho. 
Local de Entrega: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, localizada no SGAN (L2 
Norte) 607, Projeção D, Sede 11, Sala 309, CEP 70830-304 - Brasilia-DF. 

Declaro que os preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através 
de lances verbais, estão iucluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de 
transporte, entrega (frete) e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita contrat2ço 
do objeto da licitação. 

Declaro que nos submetemos a todas as cláusulas e condições do edital, bem como às disposições da Lei 
Federal no 8.666/1993, da Lei Municipal n° 13278/02 e demais normas complementares. 

Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco Santander, N13003198-6, Agência 4229, e o 
nosso telefone para contato é (3J )36564823, e e-mail icitacao.tc@outlook.com.br. Declaraao expressa de total 
concordância com os termos deste Edital e seus anexos. 

B o Horizonte, 2 março dc I9. 

fl enono de Olivetra 
prcscntante Legal 

PF: 055441866.50 
MG12-586.418 

(31) 3656-4823 1 licitacao.tc@outlook.con.br  1 vendas.tcoutlook.com.br  
www.tccomercio.com.br  

Av. dos Engenheiros no 431- Loja 609- Bairro Manas - BH/ MG - CEP 30840-563 
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AO 
DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SUAG 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.°  18/2018 UASG 450432 
PROCESSO N.°(S): 084.00045712017 
TELEFONE: (61) 3901-2368 E-MÃILS: pre!ao.sedf(mail.com  

Dados Da Empresa: 
Razão Social: TC Comercio Eireli 
CNPJ N°.: 29.284.782/0001-10 
Inscrição Estadual N°.: 00309643700-69 
Inscrição Municipal N°.: 1.059.329/001-9 
Endereço: Avenida dos Engcnhciros. 431, sala 609— Manacás —Bclo Horizonte - Minas Gerais 
- Brasil - CEP: 30.840-563. 
Dados Bancrios: Santander - Agência: 4229— Conta Corrente: 13003198-6 
Te!. / Fax: (31) 3656-4823. 
Contato: Mãrcia Tcnório de Oliveira 
Home Page: vww.tccomcrcio.corn.br  
E-mail: IicitacaotcQ»ootlook.coinbr 

Prezados senhores, 
Passamos as mâos de vossa senhoria proposta comercial para fornecimento dos equipamentos 
cspccificados abaixo: 

Item Descrição 
Qt. Valor 

unitário 
'alor (R$) 

TOTAL 

17 CAIXA SOM 80 R$ 184.81 R$ 14.784,80 
Características !JN 
Marta: Orion 
Modelo: CXP40 
Potência de saida (RMS): 55W 
Desenho do alto-falante: Redondo 
DiãmetTo woofer: 0.102 rn 

Descrição 
Par de caixas acústicas para som ambicnte TSR 
ORION CXP40 
Para montar um sistema de som multiuso pois pode 
Ser usado 
cm escolas, salas, bares, lojas, etc. 
Possucm alto falantes de 4 polegadas e 55W 
com 8 Ohms, cxccicntc qualidade e dcsign. 

6specificação Técnica: 
Modelo CXP40 
Marca TSR ORION 
Cor Preto 
Woofer de 4 Polegadas 
Potência: 55W RMS 
Impcd5ncia: 8 Ohms  

(31) 3656-4S23 1 rdtacao.tcoutIook.com.br  1  vendas.tctwoutlook.com.br  
www.tccomerdo.com.br  

Av. dos Engenheiros n 431- Ioja 609- BairTo Manads— SRI MC - CEP 30840-563 
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sensibilidade: 84 Db 
Resposta de frequência: 37 a 20000Hz 
Bobina simples 
Carcaça em Plástico Resistente ABS 
Dimensões Aproximadas: 13x21crn (LxA) 

Peso: 1,335 kg 
Com Ajuste de Direçâo 
Suporte Multi Posição 
Ótimo Acabamento 

MARCA: ORION 
Modelo / Venão: CXP40  

VALOR TOTAL: R$ 14.784,80 (QUATORZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO 
REAIS E OITENTA CENTAVOS). 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
Validade da Proposta: Até 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação. 
Garantia dos Equipamentos: Até 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento 
definitivo pela UFOPA dos materiais. 
Condições de Pagamento: Até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação 
da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de 
pagamento. 
Prazo de entrega: Até IS (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de 
Empenho. 
Local de Entrega: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, 
localizada no SCAN (12 Norte) 607, Projeção D, Sede II, Sala 309, CEP 70.830-304 - 
Brasília-l)F. 

Declaro que os preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a 
ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, de fransporte. entrega (frete) e outros de qualquer 
natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita confratação do objeto da licitação. 

Declaro que nos submetemos a todas as cláusulas e condições do edital, bem como às 
disposições da Lei Federal n°8.66611993, da Lei Municipal n° 13.278/02 e demais nonas 
com piem en ta res. 

Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco Santander, N°13003198-6, 
Agência 4229, co nosso telefone para contato é (31)3654823, e e-mail 

licitacao.tc@outlookcom.br. Declaração expressa de total concordância com os termos 
deste Edital e seus anexos. 

Belo orizonte, 20 de ço de 2019. 

(Már ia vem 
Re sentante Legal 
Ci' :055.441.866-50 

G12-586.418 

(31) 3656-4823 1 Iidtacao.tc€outlook.com.br  1  vendas.tc@outlook.coni.br  
www.1ceomercio.com.br  

Av. dos Engenheiros n 431 - Loja 609 - Bairro Manacás - BH/ MG - CEP 30840-563 
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t DISTRITO FEDERAL 
/ SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Subsecretaria de Administração Gerai 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°  10/2019 - SUAGISEE-DF 

PROCESSO NO  084.00045112017 

PREGÃO ELETRÔNICO No:  18/2018 

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

prorrogações possíveis. 

Adihte e áftoiis ddmés de fevereiro do ano de 2019, o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, situado no SGAN 607, módulo D, SEDE li, sala 304. 3° andar, 

Brasília/DF, Fone(s) oxx(61) 3901-2319, inscrito no CNPJ sob o n° 00394676/0001-01, representado pela 

ORDENADORA DE DESPESA Sra. CAMILA BARBOSA ALVES e o Presidente da Comissão de 

Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços da SEDF, nos termos da Lei C  8666, de 21 de junho de 

1993, e da Lei n°  10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos n° 5.450/ 2005 e Distrital 36519/2015, e 

demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no 

PREGÃO ELETRÕNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n° 1812018, publicado no oobr n° 33, de IS de 

fevereiro de 2019, página n° 33 e a respectiva homologação, RESOLVEM registrar os preços da empresa, 

GERALDO C GUITTI ME, CNPJ n° 28.360.43510001-65, nas quantidades estimadas, de acordo com as 

classificações por ela alcançadas nos itens, observadas as condições do edital que integra este instrumento de 

registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO 

A presente Àta tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Áudio, Video e Foto para as Unidades 

Escolares participantes do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - 

EMTI, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, por meio de Sistema de 

Registro de Preços (SRP), de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições 

constantes neste Edital e seus Anexo, conf6rme consta nos autos do processo n° 084.00045t/2ÕI7. 

As descrições do objeto encontram-se sintetizadas no quadro abaixo: - 

PROCESSO N° 084.06045712017 PREGÃO ELETRÔNICO n°1812018 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°0112019 

EMPRESA: GERALDO C GUITTI - ME 
I CNPJ: 28.360435/0001-66 

INSCRIÇAO: BANCO:BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: I88O-5 CONTA: 33.2984 

TELEFONE: (11)5505-0286 
ENDEREÇO: Rua Pensilvânia,I439, Cidade Monções, São Paulo/SP CEP: 
04564-004 Email: dksa.ciagmailcom 

Procurador Legal: GERALDO CARDOSO GUITTI RG: 7999588 SSP/SP CPF; 795,859,148-91 

10  LUGAR 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Subsecretaria de Administração Geral 
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tem Descrição do Item Unidade QTD 
valor 

UO 
Valor Total 

5 Cabo P2 para P10 Stereo. Tamanho: 40m Und 10 R$ 27,00 R$ 27000 

Cabo balanceado XLR Macho IPIO Mono. Tamanho: 40m. Und 15 R$ 12700 R$ 190500 

Cabo P2 Estéreo para 2 Rca, profissional. Tamanho: 2 
Und 15 R$ 11000 R$ 1.650,00 

metros. ________ ________________ 

Cabo PiO/PiO,  Plug PiO, mono WC-131. Tamanho: 10 ri. Und 15 AS 11,20 AS 168,00 

9 Cabo P1OIRCA P/10 mono, WC-131, Tamanho: 5 m. Und ia AS 30,99 AS 30990 

10 
Cabo P10mLR férnea, plug Pio mono WC-131. Tamanho: 

Und 10 AS 17,99 AS 179,90 
10 en. 

11 
Cabo P10t(LR macho plug Pio mono WC-131. Tamanho: 

Und 10 R$ 29,00 AS 290,00 
10 m. 

12 
Cabo áudio e vídeo, aplicação instrumentos/mesa de som, 

ind 10 R$ 32,00 AS 320,00 
conectores Pio-Pio estereo. Tamanho: 5 m.  

Cabo de guitarra cabo de guitarra. Comprimento: 4,50 a 5 

metros, plugs plon. Niquelados)  cabo de instrumento coH 

13 revestimento têxtil, bitola 0,30mm 1 22 awg, biindagem Und 15 R$ 19,99 AS 299,85 

trançada. Plugs fabricadas com ligas de cobre/zinco ou 

alumínio. Cobre isento de oxigênio: 

Caixa de Som para Auditório. Caixa amplificada com 

entrada USB. Especificações técnicas: 

2 Vias 1 Alto Falante de 15; 1 Driver Titanio; lmpedncia 

Nominal 8 Ohms; Resposta de Frequência 50 Hz/17 Khz; 

Pressão Sonora 1W/1M 100 dB: Saída Auxiliar Amplificada 

em 8 úhms Conector Speakon; Saída Mix úutput Conector 

XLR Macho; 

Controle de Volume Master, Mic, Line; Equalizaço de 3 

Vias Grave, Médio, Agudo); 'Conector PiO 1/4; 

1 Conector XLR Fêmea; 
Und 8 AS 27,00 R$  216,00 

Sistema de Ventilaçao Inteligente (lCS; Circuito Clip 

Limiter Inteligente CLP); Sistema Auto Ramp de 

Acionamento ARP); 

Proteçào Térmica (ETP); - Proteção Contra Curto (SCP); 

Cabo AC Destacável; Formato Trapezoidal; Gabinete em 

MOF; Suporte para Pedestal, alças laterais e com roda. 

Chave de Ajuste de Sensibilidade Mic/Line; Leitor USB/ SD 

Card. 

Dimensões Alt.xLarg fr.xLarg. ts.xProf.) 715x450x31Dx400 

mm.  

Caixa de Som para Auditório. Caixa amplificada com 

entrada USB, Especificações técnicas: 

2 Vias; 1 Alto Falante de is; i Driver Titanio; lmpedncia 

Nominal 8 Ohms; Resposta de Frequência 50 Hz/17 Khz; 

Pressão Sonora 1W/1M 100 dB; Sa(da Auxiliar Amplificada 

em8 Obms Conector Speakon; Saída Mix Output Conector 

XLR Macho; 

Controle de Volume Master,  Mio, Line; Equalização dos 

Vias (Grave, Médio, Agudo); 'Conector PiO 1/4; , .. . 19 
1 Conector XLR Fêmea; jn 40 R$ 1335,00 AS 53.400,00 
Sistema de  Ventilaçao Inteligente (ICS); Circuito Clip 

Limiter Inteligente CLP); Sistema Auto Rarnp de 

Acionamento ARP); 

Proteço Térmica ETP); - Proteç5o Contra Curto SCP); 

Cabo AC Destacável; Formato Trapezoidal; Gabinete em 

MDF; Suporte para Pedestal, alças laterais e com roda. 

Chave de Ajuste de Sensibilidade Mic/Line; Leitar USB/ SD 

Card, 
Dimensões (Alt.xLarg fr.xLarg, ts.xProf.) 715x450x310x400 

mm,  

42 Microfone com lapela. Frequências disponíveis: 698 a Und 15 AS 420,00 R$ 6.300,00 

200M1 
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Item Descrição do Item Unidade QTD 
Unft1Q 

Valor Total 

787MHz (pode variar conforme o país). Faixa de Operação 
(sob condições típicas): Aproximadamente 75m. Conector 
de audio do receptor: XLR balanceado e Pio. Conector de 
áudio do transmissor: Mmi lOS (4 pinos). Resposta de 
Frequência de udio: 50Hz a 151,Hz (pode variar conforme 
o microfone utilizado). Potência de Transmissão de RF: 
10mW, Nível máximo de saída (@ mmc 48kHz com 1kHz de 
desvio): -16dsV (XLR), -22d13V (Pio) '90dB, A-weighted. 
Distorção máxima do sistema (@ mic 48kHz com 1kHz de 
desvio): ci% típico.  

VALOR TOTAL GERAL: R$ 65.308,65 

1.3.0 Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo 1 

do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em Unidades de 

acordo com suas necessidades. 

14. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 

cumpridos os requisitos de publicidade. 

1.5.. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo árgão ou entidade interessado por 

intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, 

conforme o ad. 62 da Lei n°8.666, de 1993. 

1.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 

licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

CLÁUSULA II - DO OBJETO DA VIGÉNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

21. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 

2.1.1. A validade da ata de registro de preços contará a partir da publicação no DODF, e não será superior a 

doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 30 do ai. 15 da Lei n0 8.666, de 1993. 

2.1.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § l°do ai. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.3. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos 

convocatôrios, observado o disposto no art. 57 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto 

no ad. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata 

de registro de preços. 

2.2. DO PREÇO. 

2.2.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, 

para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da daté de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento 

de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Subsecretaria de Administração Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1012019 - SUAGJSEE-DF 

2.2.2. Deverão estar incluidas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação. 

2.2.3. Os preços registrados manter-se-ao inalterados no interstício anual de vigência do registro, admitida a 

revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, nos lermos da legislação de 

regência. 

2.3. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, 

poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o 

preço da proposta vencedora. 

2.4. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classiticação 

das empresas constantes da Ata. - 

CLÁUSULA III - DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO: 

3.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, localizada no SGAN 607, móduto D, SEDE II. sala 

309, 3° andar, Brasilia/DF, é o órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 

certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

3.2. Desde que devidamente justificada a vantagem a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador respeitadas as condições e as regras estabelecidas na 

Lei n. 8666/93 e no Decreto Distrital n. 39.10312018. 

3.21. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 

registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 

adesão. 

3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatôrio e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.2.4. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

3.2.5. O órgão gerenciador 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. 

3.2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

3.2.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 

obrigações contralualmente 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. 

[l,$~] 
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CLÁUSULA IV - DA ADMIMSTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

41. A SUAGISEE/DF será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de 

Preço decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos àrgãos 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 e conterá o endereço e o prazo 

máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido. 

4.10 fornecedor beneficiário convocado na forma do item anterior que não comparecer, não retirar o pedido no 

prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às 

sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

4.4, Quando comprovada a hipótese acima, a SUAG/SEE/DF poderá 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 revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo dos seMços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover 

as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alinea "d" do inciso II do caput 

do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, O 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

5.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

- 
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 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5,4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.5. Não se aplica a ata de registro de preços os acréscimos de, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, 

de que trata a os §§ 1° e 2°, do art.65 da Lei n.° 6.666/93. 

CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

tjt 
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51. O cancelamento do registro de precos poderá ocorrer por fato superveniente decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e lustificados, 

por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

6.2. O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

62.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

- descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do ad. 87 da Lei n°8.666, de 1993, ou no art. 7° 

da Lei n° 10.520, de 2002. 

6.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 1; II e IV do item 6.2.1 será formakzado 

por despacho do órgâo gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

63.. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

- por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA VII - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGNEXECUÇÂO 

7.1. O local de entrega/execução será de acordo com Anexo 1 do Edital de Pregão n° 18/2018, em até 
- 

5 
dias, a contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de 

fornecimento ao detentor/representante legal. 

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 SEDE, observadas as condições fixadas neste 

instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, principalmente o Decreto Distrital n° 

39.103/2018; 

8.2. O (s) fornecedor (es) se obriga (m) a manter, durante o prazo de vigéncia do Registro de Preços, todas as 

condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão 1l&Ol8, especialmente às especificadas no Anexo 1 

do referido Edital. 

83. Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que tiver (em) seu (s) preço (s) registrado (s) o ãnus 

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 atribuidos por 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 
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estabelecidas no Decreto n°26851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n0 103 de 31 de maio de 

2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei 

n°6666/930 n° 10520/2002 e alterações posteriores. 

9.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecunlâria 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 seda Lei n°8.666/93 e do ad. 70 da Lei n° 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 e suas alterações. 

consta do § 1° do ad. 65 da Lei 8.666/1 993. 

CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10,1. Integram esta Ata o Edital de Pregão ho i7Óï8 e seus anexos, as propostas com preços, especificação, 

consumo médio semestral, por tem. 

10.2. O(s) caso(s) omisso(s) será(âo) resolvido(s) de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e alterações 

posteriores, alterada pela Lei Federal n° 8883/94 e pela Lei Federal n° 9.648/98, e, com as demais normas 

aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

10.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a CorruDo 

coordenada pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal, por meio do Telefone: 

0800-6449060. (Decreto Distrital n.° 34.031, de 12.12.2012). 

10.4. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da, com publicação do seu 

extrato no Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

10.5. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo ht0340Q0457/2017.Mo.1?!egøó 

lettônkoit18/2Oi8_ integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição. 

E por estarem assim justos e compromissados foi lavrado este instrumento que, após lida e achada 

conforme, é assinada pelos representantes legais da Secretaria de Estado de Educação e do Fornecedor 

Beneficiário. 

Rege esta ata de registro de preços o edital de licitação. 

Josemar no da Silva CAMILA BARBOSA ALVES 

Comissáo de Geretciameflto de SRP, Subsecretaria de Administração Geral 
Presidente - Subsecretário 

d& GFk&tO aMX'50 
G 

GERALDO CARDOS3 
UFTI! 
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GERALDO C GUrTÍ ME, CNPJ n02836O.43S/OOOlS6 
CPF: 795859.148-91 
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PROCESSO NO? 01141600457/2017 

PREGÃO ELETRÕNICO No: 18/2018 

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

prorrogações possíveis. 

Ãbsvhitâi oMclisis do mÓs de fevereirõd6ï,á de 2019, o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, situado no SGAN 607, módulo D, SEDE II, sala 304, 3° andar. 

Brasília/DF, Fone(s) oxx(61) 3901-2319, inscrito no CNPJ sob o n° 00394.67610001-07, representado pela 

ORDENADORA DE DESPESA Sra, CAMILA BARBOSA ALVES e o Presidente da Comissão de 

Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços da SEDF, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, e da Lei n°  10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos n° 5.450/ 2005 e Distrital 36519/2015, e 

demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS h6 18/2018, publicado no DODF o° 33, de 15 ø 

fevereiro de 2ÔW,ágÍna n°33 e a respectiva homologação, RESOLVEM registrar os preços da empresa, RG 

COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI, CNPJ n°19.571.002/0001-69, nas quantidades estimadas, de acordo com 

as classificações por ela alcançadas nos itens, observadas as condições do edital que integra este instrumento 

de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

CLÀUSULA 1 - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Áudio, Video e Foto para as Unidades 

Escolares participantes do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - 

EMTI, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, por meio de Sistema de 

Registro de Preços (SRP), de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições 

constantes neste Edital e seus Anexo, conforme consta nos autos do processo n° 084.000457/2017 

1.2. As descrições do objeto encontram-se sintetizadas no quadro abaixo: 

1 

PROCESSO N° 084.000457/2017 PREGÃO ELETRÔNICO no 11812ó1s 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°01/2019 

EMPRESA: RG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI CNPJ: 19.571.002/0001-69 

INSCRlÇAO: i . 

BANCO BRADESCO NlÃ:6Üg4 CONTA 1-3 

TELEFONE: (31) 2510-0107 
ENDEREÇO Av. Serrinha n° 17, Bairro Parque Elizabeth 1 lbirité, Minas Gerais. 
CEP: 32400-000 Email: joaolucas.rglo©gmail.cøm 

Procurador Legal: Geovani Junio Lopes Braga 1 
RG: 8.577125 SSP/MG CPF: 060862006-88 

1° LUGAR 
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Item Descrição do Item Unidade QTD 
Valor 

Unitário  

Valor Total 

Cabo áudio e video, aplicação CD/mesa de UN 15 R$ 2898 R$ 434,10 14 som, comprimento 2 m, conectores p21 2rca.  

Refletor Holofote Super Led IDO W. Potência: 
100W; tensão: bivolt; frequência: 60 Hz; Cor da 
luz: branca fria com no mínimo 6000 k. Vida útil 

50 
mínima: 50.000 horas; luminosidade mtnima: UN 30 R$ 108,89 R$ 3.266,70  
8.000 lumens; ângulo de alcance: 120; 
dimensão mínima: largura 280 mm, altura 360 
mm e profundidade 80 mm. Para uso externo, à 
prova d'água. 

VALOR TOTAL GERAL: R$ 3701,40 

1.3.0 Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo 1 

do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em Unidades de 

acordo com suas necessidades. 

14. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 

cumpridos os requisitas de publicidade. 

1.5..  A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão ou entidade interessado por 

intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, 

conforme o art. 62 da Lei n°8.666, de 1993. 

1.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 

licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferéncia ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

CLÁUSULA II - DO OBJETO DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

2.1, DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 

2.1.1. A validade da ata de registro de preços contará a partir da publicação no DODF, e não será superior a 

doze meses, incluidas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 30 do art. 15 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1- do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.3. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos 

convocatôrios, observado o disposto no art. 57 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto 

no art. 65 da Lei ri° 8.666, de 1993. 

2.1.5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata 

de registro de preços. 

2.2. DO PREÇO 
2.2.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, 

para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento 

de cobrança esteja em condições de Liquidação e pagamento. 

2,2.2. Deverão estar inclufdas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação. 
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2.2.3. Os preços registrados manter-se-ao inalterados no intersticio anual de vigência do registro, admitida a 

revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, nos termos da legislação de 

regência. 

No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, 

poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o 

preço da proposta vencedora. 

Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação 

das empresas constantes da Ata. 

CLÁUSULA III - DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO: 

ai. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, localizada no SCAN 607. módulo O. SEDE II. sala 

309, 3° andar, Brasília/DF, é o órgão Gerenciador responsèvel pela condução do conjunto de procedimentos do 

certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

3.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador respeitadas as condições e as regras estabelecidas na 

Lei n. 8.666/93 e no Decreto Distrital n. 39.10312018. 

3.2.1. 
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 

registro de preços, deverão consuftar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 

adesão. 

322. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.2.3. As aquisiçôes ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instwmento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.24. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quÇntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

3.2.5. O órgão gerenciador 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. 

326. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

3.2.7. 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 descurnprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
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CLÁUSULA IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

4.1, A SUAG/SEE/DF será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de 

Preço decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pe'os órgãos interessados, respeitada a 

ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, o f&necedor para o qual será emitido o pedido. 

4.2. A convocação do fornecedor beneficiário pelo contratante será formalizada e conterá o endereço e o prazo 

máximo em 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 obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às 

sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

4.4. Quando comprovada a hipótese acima, a SUAG/SEE/DF poderá 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 revistos em decorrência 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 aiinea "d' do inciso II do caput 

do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

5.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.22. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

- 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 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.5. Não se aplica a ata de registro de preços os acréscimos de, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, 

de que trata a os % 1° e 2°, do art.65 da Lei n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

6.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou forca maior, que Dreiudigue o cumprimento da ata, devidamente comnrovados e justificados, 

por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

4/ 
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6.2. O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

62.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

- descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabe'ecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, ou no art. 70  

da Lei n°10.520, de 2002. 

6.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 1, II e IV do item 6.2.1 será formalizado 

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

63.. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

- por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA VII - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

7.1.0 local de entrega/execução será de acordo com Anexo Ido Edital de Pregão n°18/2018, em até 15 dias, a 

contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao 

detentor/representante legal. 

CLÁUSULA VIII - DO CONTRATO 

81. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar 

contratações de fornecimento, mediante autorização de SEDF, observadas as condições fixadas neste 

instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, principalmente o Decreto Distrital n° 

39.103/20 18; 

8,2. 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 nt118/Ó18, especialmente às especificadas no Anexo 1 

do referido Edital. 

8.3. Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que tiver (em) seu (s) preço (s) registrado (s) o ãnus 

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 

açães judiciais que Fhe venham a ser atribuidos por força da lei, relacionados com o cumprimento do presente 

editar e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 

9.1. Pelo descumpriniento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções 

estabelecidas no Decreto n°26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n°103 de 31 de maio de 

t 
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2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei 

n°8.666/930 n°10.520/2002 e alterações posteriores. 

911. A aplicação das sanções de natureza pecuniãria 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 n°8.666/93 e do ad. 70  da Lei no 10.52012002, serão obedecidos no âmbito da Administração 

Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no 

referido Decreto Distrital e suas alterações. 

consta do § 10  do ad. 65 da Lei 8.666/1993, 

CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão n° 1/2048 e seus anexos, as propostas com preços, especificação, 

consumo médio semestral, por item. 

10.2. O(s) caso(s) omisso(s) serà(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. 

10.3. Havendo irregularidades neste instrumento entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção 

coordenada pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal, por meio do Telefone: 

0800-6449060. (Decrelo DistritaF n°34.031, de 12.12.2012). 

10.4, Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da, com publicação do seu 

extrato no Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

10.5. As especificações tecnicas constantes no Processo Administrativo iëï0OO4fl2O17 Pi'gio 

Eletrônico n°1812018 integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição. 

E por estaren assim justos e compromissados foi lavrado este instrumento que, após lida e achada 

conforme, é assinada pelos representantes legais da Secretaria de Estado de Educação e do Fornecedor 

Beneficiário. 

Rege esta ata de registro de preços o edital de licitação. 

Josemar Sano da Silva 

L 
CAMILÁ BARBOSA ÁLVES 

Comissão de Gernciamento de SRP subsecretaria de Administração Geral 
pre&Uente Subsecretário 

GEOVAN 1 JUN lO LOPES Assinado de forma digital por GEOVANI 
JLJNIO LOPES BRAGA:06086200688 

BRAGA:06086200688 Dádos: 2019.03.2011:15:35 -0300 

COMERCIO E MATERIAIS EIRELI, CNPJ nb19.57l.002/00OlO9 
Geovani Junio Lopes Braga CPF: 060862006-88 



*RG RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME 
coSrc'ú & Mater'a 

A 
Secretaria de Estado de Educação - SEE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO: 182018 UASG: 450432 

Item Quant. Und. Descrição Marca Preço Unit Preço Total 

Cabo áudio e vídeo, aplicação CD/mesa de som, 
STARCABLE R$28,98 R$434,70 14 15 UND comprimento 2 m, conectores p21 2rca. 

Refletor Holofote Super Led 100W. Potência: 100W; 

tensão: bivolt; frequência: 60 Hz; Cor da luz; branca fria com 

50 30 UNO 
no mínimo 6000 k. Vida útil mínima; 50.000 horas; 
. 

ARCO RIS R$108,89 R$3.266,70 
lun,,nosidade mínima: 8.000 lumens; ângulo de alcance: 

120; dimensão mínima: largura 280 mm, altura 360 mm e 

profundidade 80 mm. Para uso externo, à prova dágua 

TOTAL R$ 3.701,40 

VALOR DA PROPOSTA: R$3.701,40 (TRÊS MIL, SETECENTOS E UM REAIS, QUARENTA CENTAVOS) 

DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO - AGÊNCIA: 6024 C/C: 6613-3 

Validade da proposta:50 DIAS CORRIDOS 

Prazo de entrega: 30 DIAS CORRIDOS 

Prazo de pagamento: 30 DIAS CORRIDOS 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas tais como frete (CIfl, impostos, taxas, 

seguros, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto do Prego. 

Declaramos que somos Optantes pelo Simples Nacional 

Declaramos que o objeto fornecido no é remanufaturado ou recondicionado 

Ibirite, 20 de Março de 2019. 

GEOVAN 1 JU N lO LOPES Assinado de forma digital por GEOVANI 
JUNIO LOPES BRAGA:06086200688 

BRAGA:06086200688 Dados: 2019.03.2011:17:26 -0300' 

Geovani Junio Lopes Braga 
M-8.577.125 

Diretor 

AVENIDA SERRINHA N9 17, BAIRRO PARQUE ELIZABETH, CEP: 32.400-000, IBIR!TÉ/MG 

CNPJ: 19571.002/0001-69 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002.294.70700-38 

E-MAIL: joaolucas.rglo@gmail.com  / vendas2@brgcomercio.com.br  

TELEFAX: (31) 2510-0107 / 2510-0108 
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PROCESSO N°: 084.000457/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 18/2018 

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

prorrogações possíveis. 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de 2019 o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, situado no SGAN 607, módulo O, SEDE II, sala 304, 3° andar. 

Brasflia/DF, Fone(s) oxx(61) 3901-2319, inscrito no CNPJ sob o n° 00.394.676/0001-07, represebtado pela 

ORDENADORA DE DESPESA Sra. CAMILA BARBOSA ALVES e o Presidente da Comissão de 

Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços da SEDF, nos termos da Lei n° 8666, de 21 de junho de 

1993, e da Lei n° 10520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos n° 5.450/ 2005 e Distrital 36519/2015, e 

demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n° 18/2018, publicado no DODF no 33, de 15 de 

fevereiro de 2019, página n° 33 - e a respectiva homologação, RESOLVEM registrar os preços da empresa, 

ZAQUEU FERREIRA DA SILVA, CNPJ o° 32.004.413/0001-30, nas quantidades estimadas, de acordo com as 

classificações por ela alcançadas nos itens, observadas as condiçóes do edital que integra este instrumento de 

registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO 

II, A presente Ata tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Áudio, Video e Foto para as Unidades 

Escolares participantes do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - 

EMTI, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, por meio de Sistema de 

Registro de Preços (SRP), de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições 

constantes neste Edital e seus Anexo, conforme consta nos autos do processo n° 084.00045712011 

12. As descrições do objeto encontram-Se sintetizadas no quadro abaixo: 

1, 

PROCESSO N°084.000457/2017 PREGÃO ELETRÔNICO nG 18/2018 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°01/2019 

EiPRESA: ZAQIJEU FERRE IRA DA SILVA 
CNPJ: 32.004,41310001 30 

H INSCRIÇÃO: 1 BANCO: 077 INTER AGÊNCIA: 001-9 CONTA: 1935 256.5 

ENDEREÇO Alameda Feliciano de Jesus n°297, Bairro Jardim Saporito, 
TELEFONE: (11)4245-7625 1 Taboão da Serra, São Paijlo/SP Email: patricdiego17@gmail.com  

Procurador Legal: ZAQUEU FERREIRA DA CPF: 475.498.071-91 RG: 50578150-5 
1- SILVA 1 

1° LUGAR 
- .. 

ZAQUEU FERREIRA . 

47549807191 32004413000130 

k DA SILVA DN: c=BR, st=SP, I=TABOAO DA SERRA.  di 
Br,sil, —Serrara da Receita Federal do 

47549807191:32004 Brasil - RFBOLIRFB e-CNPJ 
SERASA, co-ZAQUEU FERREIRA DA SILVA 
47549307191320044 3000130 

4130001 30 -- Dados: 2019.03.20 09:32:020300 
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flem Descrição do ibm Unidade QTD 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Câmera Fotográfica com 20,2 megapixeis. Eficaz 
gravação, sensor de imagem CMOS fu114rame. 
Gravação de ãudio PCM linear com microfone 
embutido mono (entrada minijack para microfone 
estáreo externo opcional), de alta res 3,0 tela 'color 
LCD (1040.000 pontos) com ajuste de brilho 
automático. Painel LCD top-montado com luz de 
funda, exibe câmera e configurações de exposição. 
Processador DlGlC + imagem para o desempenho 
de tiro rápido e reprodução de cores precisas. Auto 
Lighting Optimizer. Disparo de alta velocidade 
continua a 4,5 quadros por segunda para até 73 

22 quadros em JPEG Larga / Fine (até 1.250 quadros UN 5 R$5.972,67 R$ 29.863,35 

usando 8GB UHS-1 cards) ou 14 quadros em RAW. 
Aceita SD , SDFIC e SDXC cartões de memória UHS- 
1 compatíveis com nenhuma memória incluída. Saída 
mmi HDMI (conector do tipo C, o cabo não incluso). 
Interface USB de alta velocidade. Saida de video 
NTSC / PAL 5-7/8 "W x 4-7/16' H x 2-13/16 D (corpo 
da câmera. Acessórios fornecidos: bateria 
recarregável de iões de litio (LP-E6), carregador de 
bateda AC, cabos de âudio / video e USB ocuLar fLta 
para o pescoço, tampa do corpo, software CD-ROMs 
(PC e Mac), cartões de 3291, (Class 10), bolsa de 
transporte e tripé de mesa.  

VALOR TOTAL GERAL: R$ 29.863,35 

1.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo 1 

do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em Unidades de 

acordo com suas necessidades, 

1.4. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 

cumpridos os requisitos de publicidade. 

15.. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo ôrgão ou entidade interessado por 

intermédio de insirumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, 

conforme o art. 62 da Lei n°8.666. de 1993, 

1.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 

licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

CLÁUSULA II - DO OBJETO DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

2.1. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 

2.1.1. A validade da ata de registro de preços contará a partir da publicação no DODF, e não será superior a 

doze meses, incluídas eventuais prorrogações, confornie o inciso III do § 
30 do ali. 15 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ala de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1° do ali. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.3. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos 

convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto 
Assinado de 1rm3 diRaI por ZAQUELJ FERRFIRA DA 

no ali. 65 da Lei n°8.666, de 1993. ZAQUEU FERREIRA DA SlLVA 

475498071 91:3200441 30001 \nuS,cretarI da Receita Federal do BrasIl - 

í (k \ / ? oCjRFB e-CNP) A3. ouAR SEASA, cnZAQuEu 

30 J - FERREIOA D SILVA 47549sD7,g. .32004413000130 

/ / Dados. 201903.2009:32:44.0300 
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2.1.5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata 

de registro de preços. 

2.2. DO PREÇO 
2.2.1 O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, 

para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento 

de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

2.2.2. Deverão estar incluidas no preço, todas as despesas necessárias à entregado objeto desta licitação. 

2.23. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstício anual de vigência do registro, admitida a 

revisão quando houver desequilibrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, nos termos da legislação de 

regência. 
2.3. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação respeitada a ordem de classificação, 

poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o 

preço da proposta vencedora. 

2.4. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação 

das empresas constantes da Ata. 

CLÁUSULA III - DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO: 

3.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, localizada no SGAN 607 módulo O. SEDE II. sala 

309.30 andar, Brasília/DF, é o órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 

certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

3.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigéncia, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador respeitadas as condições e as regras estabelecidas na 

Lei n. 8.666/93 e no Decreto Distrital n. 39103/2018 

3.2.1. Os ãrgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 

registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 

adesão. 

12.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.2.3- As aquisiçôes ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãõs participantes. 

3.2.4. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e ürgãos 

participantes, independente do número de ôrgãos não participantes que aderirem. 

3.2.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por 

órgão participante do Registro de Preços, com exceção dos ôrgãos e entidades do Distrito Federal. 

ZAQU EU FERREIRA DA SILVÁ 
OM €.EP. tSP. 1-TAOOAO DA SE RA. oIcp-ErasII. 

O07391fl0O44l 3000130 

47549807 1 91 :3200441 3 OOQ 'ou s.(!tayIa di Reêlua FederI dô ErasI - —RI1 e 

47S4 

- 

Dado 1G1 9.0L20 0933 0 -O300 130 
- 

CW A3. ojA SEFASA, cp,110UEL) RHEA DA SILVA 
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3.26. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

3.27. Compete ao órgão não participante os atos relativos á 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 âs suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

CLÁUSULA IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

4.1. A SUAG/SEEIDF será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de 

Preço decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos ôrgãos 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 e conterá o endereço e o prazo 

máximo em 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 obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às 

sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

4.4. Quando comprovada a hipótese acima, a SUAG/SEE/DF poderá 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 revistos em decorrência 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 disposLções contidas na alínea 'd do inCiso II do caput 

do ad. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

5,2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: - 

- 
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 - 

li - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
Assinado de formn dLgltai por ZAQUEIJ FERREIRA DA 
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5.5. Não se aplica a ata de registro de preços os acréscimos de, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, 

de que trata a os §§ 1° e 2°, do art.65 da Lei n,° 8.666/93. 

CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

6.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que preiudigue o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, 

por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

6.2 O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo especifico, assegurado o contradit&io e a ampla defesa: 

6.2.1. O registrado fornecedor será cancelado quando: 

- descumprir as condições da ata de registro de preços: 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art, 87 da Lei n°8.666, de 1993, ou no art. 7° 

da Lei n°10.520, de 2002. 

6.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 1, II e IV do item 6.2.1 será formalizado 

por despacho do árgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.3.. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

torça maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

- por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA VII - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

7.1.0 local de entrega/execução será de acordo com Anexo Ido Edital de Pregão n° 1812018, em até 15 dias, a 

contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao 

detentorlrepresentante legal. 

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 SEDF, observadas as condições fixadas neste 

instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, principalmente o Decreto Distrital n° 

39.103/20 18; 
8.2. 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 n° 18/2018, especialmente às especificadas no Anexo 1 

do referido Edital. 

8.3. 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 atribuidos por força da lei, relacionados com o cumprimento do presente 
ZA U EU FER REI RA DA AssI,,d, digiul 
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CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 

91. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão serão aplicadas as sançóes 

estabelecidas no Decreto n°26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n°103 de 31 de maio de 

2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a 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 sanØes 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 n°8.666193 e do art. 7° da Lei n°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 e suas alterações. 

consta do § 10  do ad. 65 da Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ata o Edital de Pregâo n°18/2018 e seus anexos, as propostas com preços, especificação, 

consumo médio semestral, por item. 

10.2. 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. Subsidiadamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito, 

10.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupo 

coordenada pela Secretaria de Estado de Transr,arência e Controle do Distrito Federal, por meio do Telefone: 

0800-6449060. (Decreto DistriIa n.° 34.031, de 12.12.2012). 

10.4. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da, com publicação do seu 

extrato no Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

10.5. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo n° 084.000457/2017 no Pregão 

Eletrônico n°18/2018_integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição. 

E por estarem assim justos e compromissados foi lavrado este instrumento que, após lida e achada 

conforme, é assinada pelos representantes legais da Secretaria de Estado de Educação e do Fornecedor 

Beneficiário. 

Rege esta ata de registro de preços o edital de licitação. 

Josemar TãkvIano da Silva CAMILA BARBOSA ALVES 
Comissão de Gerênciamento de SRP Subsecretaria de Administração Geral 

Presidente Subsecretário 
ZAQIJELI FEAAEIAA DA SILVA Z AQ' 

') 
'CII CERRIRA A II /A A?S,9S;Al3o4l3co33o 

'J .TmO,C DA SER!A. 
AL!P - RF AFA Oøi *3. 3-*R EASA. 475498071 91 :3200441 30001 30 ,.,*ouu DA SII'JA 75gO7ll D2]3el3D 

ZAQIJEU FERREIRA DA SILVA CNPJ n°32.004.413/0001-30 
CPF: 475.498.071-91 



DISTRITO FEDERAL 

4 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Subsecretaria de Administração Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°12/2019 - SUAGJSEE-DF 

PROCESSO N°: 084.000457/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 18/2018 

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

prorrogações possíveis. 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de 2019 o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, situado no SGAN 607, módulo O, SEDE II, sala 304, 3° andar. 

Brasflia/DF, Fone(s) oxx(61) 3901-2319, inscrito no CNPJ sob o n° 00.394.676/0001-07, represebtado pela 

ORDENADORA DE DESPESA Sra. CAMILA BARBOSA ALVES e o Presidente da Comissão de 

Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços da SEDF, nos termos da Lei n° 8666, de 21 de junho de 

1993, e da Lei n° 10520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos n° 5.450/ 2005 e Distrital 36519/2015, e 

demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n° 18/2018, publicado no DODF no 33, de 15 de 

fevereiro de 2019, página n° 33 - e a respectiva homologação, RESOLVEM registrar os preços da empresa, 

ZAQUEU FERREIRA DA SILVA, CNPJ o° 32.004.413/0001-30, nas quantidades estimadas, de acordo com as 

classificações por ela alcançadas nos itens, observadas as condiçóes do edital que integra este instrumento de 

registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO 

II, A presente Ata tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Áudio, Video e Foto para as Unidades 

Escolares participantes do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - 

EMTI, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, por meio de Sistema de 

Registro de Preços (SRP), de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições 

constantes neste Edital e seus Anexo, conforme consta nos autos do processo n° 084.00045712011 

12. As descrições do objeto encontram-Se sintetizadas no quadro abaixo: 

1, 

PROCESSO N°084.000457/2017 PREGÃO ELETRÔNICO nG 18/2018 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°01/2019 

EiPRESA: ZAQIJEU FERRE IRA DA SILVA 
CNPJ: 32.004,41310001 30 

H INSCRIÇÃO: 1 BANCO: 077 INTER AGÊNCIA: 001-9 CONTA: 1935 256.5 

ENDEREÇO Alameda Feliciano de Jesus n°297, Bairro Jardim Saporito, 
TELEFONE: (11)4245-7625 1 Taboão da Serra, São Paijlo/SP Email: patricdiego17@gmail.com  

Procurador Legal: ZAQUEU FERREIRA DA CPF: 475.498.071-91 RG: 50578150-5 
1- SILVA 1 

1° LUGAR 
- .. 

ZAQUEU FERREIRA . 

47549807191 32004413000130 

k DA SILVA DN: c=BR, st=SP, I=TABOAO DA SERRA.  di 
Br,sil, —Serrara da Receita Federal do 

47549807191:32004 Brasil - RFBOLIRFB e-CNPJ 
SERASA, co-ZAQUEU FERREIRA DA SILVA 
47549307191320044 3000130 

4130001 30 -- Dados: 2019.03.20 09:32:020300 
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flem Descrição do ibm Unidade QTD 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Câmera Fotográfica com 20,2 megapixeis. Eficaz 
gravação, sensor de imagem CMOS fu114rame. 
Gravação de ãudio PCM linear com microfone 
embutido mono (entrada minijack para microfone 
estáreo externo opcional), de alta res 3,0 tela 'color 
LCD (1040.000 pontos) com ajuste de brilho 
automático. Painel LCD top-montado com luz de 
funda, exibe câmera e configurações de exposição. 
Processador DlGlC + imagem para o desempenho 
de tiro rápido e reprodução de cores precisas. Auto 
Lighting Optimizer. Disparo de alta velocidade 
continua a 4,5 quadros por segunda para até 73 

22 quadros em JPEG Larga / Fine (até 1.250 quadros UN 5 R$5.972,67 R$ 29.863,35 

usando 8GB UHS-1 cards) ou 14 quadros em RAW. 
Aceita SD , SDFIC e SDXC cartões de memória UHS- 
1 compatíveis com nenhuma memória incluída. Saída 
mmi HDMI (conector do tipo C, o cabo não incluso). 
Interface USB de alta velocidade. Saida de video 
NTSC / PAL 5-7/8 "W x 4-7/16' H x 2-13/16 D (corpo 
da câmera. Acessórios fornecidos: bateria 
recarregável de iões de litio (LP-E6), carregador de 
bateda AC, cabos de âudio / video e USB ocuLar fLta 
para o pescoço, tampa do corpo, software CD-ROMs 
(PC e Mac), cartões de 3291, (Class 10), bolsa de 
transporte e tripé de mesa.  

VALOR TOTAL GERAL: R$ 29.863,35 

1.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo 1 

do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em Unidades de 

acordo com suas necessidades, 

1.4. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 

cumpridos os requisitos de publicidade. 

15.. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo ôrgão ou entidade interessado por 

intermédio de insirumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, 

conforme o art. 62 da Lei n°8.666. de 1993, 

1.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 

licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

CLÁUSULA II - DO OBJETO DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

2.1. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 

2.1.1. A validade da ata de registro de preços contará a partir da publicação no DODF, e não será superior a 

doze meses, incluídas eventuais prorrogações, confornie o inciso III do § 
30 do ali. 15 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ala de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1° do ali. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.3. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos 

convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto 
Assinado de 1rm3 diRaI por ZAQUELJ FERRFIRA DA 
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2.1.5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata 

de registro de preços. 

2.2. DO PREÇO 
2.2.1 O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, 

para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento 

de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

2.2.2. Deverão estar incluidas no preço, todas as despesas necessárias à entregado objeto desta licitação. 

2.23. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstício anual de vigência do registro, admitida a 

revisão quando houver desequilibrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, nos termos da legislação de 

regência. 
2.3. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação respeitada a ordem de classificação, 

poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o 

preço da proposta vencedora. 

2.4. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação 

das empresas constantes da Ata. 

CLÁUSULA III - DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO: 

3.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, localizada no SGAN 607 módulo O. SEDE II. sala 

309.30 andar, Brasília/DF, é o órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 

certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

3.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigéncia, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador respeitadas as condições e as regras estabelecidas na 

Lei n. 8.666/93 e no Decreto Distrital n. 39103/2018 

3.2.1. Os ãrgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 

registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 

adesão. 

12.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.2.3- As aquisiçôes ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãõs participantes. 

3.2.4. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e ürgãos 

participantes, independente do número de ôrgãos não participantes que aderirem. 

3.2.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por 

órgão participante do Registro de Preços, com exceção dos ôrgãos e entidades do Distrito Federal. 
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3.26. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

3.27. Compete ao órgão não participante os atos relativos á 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 âs suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

CLÁUSULA IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

4.1. A SUAG/SEEIDF será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de 

Preço decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos ôrgãos 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 e conterá o endereço e o prazo 

máximo em 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 obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às 

sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

4.4. Quando comprovada a hipótese acima, a SUAG/SEE/DF poderá 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 revistos em decorrência 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 disposLções contidas na alínea 'd do inCiso II do caput 

do ad. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

5,2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: - 

- 
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 - 

li - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
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5.5. Não se aplica a ata de registro de preços os acréscimos de, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, 

de que trata a os §§ 1° e 2°, do art.65 da Lei n,° 8.666/93. 

CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

6.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que preiudigue o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, 

por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

6.2 O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo especifico, assegurado o contradit&io e a ampla defesa: 

6.2.1. O registrado fornecedor será cancelado quando: 

- descumprir as condições da ata de registro de preços: 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art, 87 da Lei n°8.666, de 1993, ou no art. 7° 

da Lei n°10.520, de 2002. 

6.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 1, II e IV do item 6.2.1 será formalizado 

por despacho do árgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.3.. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

torça maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

- por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA VII - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

7.1.0 local de entrega/execução será de acordo com Anexo Ido Edital de Pregão n° 1812018, em até 15 dias, a 

contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao 

detentorlrepresentante legal. 

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 SEDF, observadas as condições fixadas neste 

instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, principalmente o Decreto Distrital n° 

39.103/20 18; 
8.2. 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 n° 18/2018, especialmente às especificadas no Anexo 1 

do referido Edital. 

8.3. 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 atribuidos por força da lei, relacionados com o cumprimento do presente 
ZA U EU FER REI RA DA AssI,,d, digiul 
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CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 

91. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão serão aplicadas as sançóes 

estabelecidas no Decreto n°26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n°103 de 31 de maio de 

2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a 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 sanØes 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 n°8.666193 e do art. 7° da Lei n°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 e suas alterações. 

consta do § 10  do ad. 65 da Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ata o Edital de Pregâo n°18/2018 e seus anexos, as propostas com preços, especificação, 

consumo médio semestral, por item. 

10.2. 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. Subsidiadamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito, 

10.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupo 

coordenada pela Secretaria de Estado de Transr,arência e Controle do Distrito Federal, por meio do Telefone: 

0800-6449060. (Decreto DistriIa n.° 34.031, de 12.12.2012). 

10.4. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da, com publicação do seu 

extrato no Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

10.5. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo n° 084.000457/2017 no Pregão 

Eletrônico n°18/2018_integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição. 

E por estarem assim justos e compromissados foi lavrado este instrumento que, após lida e achada 

conforme, é assinada pelos representantes legais da Secretaria de Estado de Educação e do Fornecedor 

Beneficiário. 

Rege esta ata de registro de preços o edital de licitação. 

Josemar TãkvIano da Silva CAMILA BARBOSA ALVES 
Comissão de Gerênciamento de SRP Subsecretaria de Administração Geral 

Presidente Subsecretário 
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PROCESSO No; 04.000457/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 18/2018 

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

prorrogações possíveis. 

Aos viSe eSto dias do mês de fevereiro do ariodÓ M19,  o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, situado no SGAN 607, módulo D, SEDE II, sala 304, 3° andar, 

BrasílialDr, Fone(s) üxx(61) 3901-2319, inscrito no CNPJ sob o n° 00.394.67610001-07, representado pela 

ORDENADORA DE DESPESA Sra. CAMILA BARBOSA ALVES e o Presidente da Comissão de 

Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços da SEDF, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, e da Lei n° 10.520, de li de julho de 2002, e dos Decretos n°5.450/2005 e Distrital 36.519/2015, e 

demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS h6  18/2018, publFcado no DdbF ii° u1R 
eereiro de 2õf9 ágina n°33 e a respectiva homologação, RESOLVEM registrar os preços da empresa, ALTA 

FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELLI, CNN n° 29,920.01610001-02, nas quantidades estimadas, de acordo 

com as classificações por ela alcançadas nos itens, observadas as condições do edital que integra este 

instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Áudio, Video e Foto para as Unidades 

Escolares participantes do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - 

EMTI. da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEOF, por meio de Sistema de 

Registro de Preços (SRP), de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições 

constantes neste Edital e seus Anexo, conforme consta nos autos do processo n° 084000457/Oi7. 

12. As descrições do objeto encontram-se sintetizadas no quadro abaixo: 

PROCESSO N° 084.Oú0457/2017 1 PREGÃO ELETRÕNICO G  8/2018 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°01/2019 

EMPRESA: ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELLI CNPJ: 29.920.016/0001-02 

INSCRIÇÃO: 
258.616.709 

BANCÕi SICRED 
1 

AÕÊNCÍÃ:2606 1 coNtk a322-6 

TELEFONE: (47) 3268 4668 
ENDEREÇO: Rua 438,401, sala 01, Morretes, ltapema/SC. CEP: 88220-000 
Email: licitaafgmaiIcom 

Procurador Legal: Altemir Luis Bohrer RG: 1018635274 CPF: 423297870-49 

1° LUGAR 

3 A 
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Item Descrição do ltern Unidade QTD 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Mesa de Som 16 canaLe, Mixer de éudio estéreo, 
múltiplas conexões: üx XLR (p/ microfone) + 4x Pio 
(6,35mn 

- 
p/ entrada de áudio) + 2x XLR (p/  entrada 

de áudio) + 2x XLR (p1 saída de áudio) + 2x RCA (p/ 
gravação) + usb (p1 player de midia) + 2x PIO (p1 

40 635mm - saída de áudio auxiliar) + 2x PIO (6,3bmm 
- UN 20 

R$ 
R$ 3200000 p/ entrada de ãudio auxiliar), controles de volume 1.600,00 

independentes, permite combinar fontes de som, de 
forma a somá-las em um ünico sinal de saída. 
Controles individuais de volume de ãudio, microfone, 
seleção de entrada, controle de bass entre outros no 

_______ 
painel frontal. Fonte de energia externa. 

VALOR TOTAL GERAL: R$ 32000,00 

1.3.0 Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo 1 

do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em Unidades de 

acordo com suas necessidades. 

1.4. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 

cumpridos os requisitos de publicidade. 

1.5.. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo árgão ou erilidade interessado por 

intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, 

conforme o art, 62 da Lei n°8.666, de 1993. 

1.6 A existéncia de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 

licitação específica para a aquisição prelendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condiçães. 

CLÁUSULA II - DO OBJETO DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

2.1. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 

2.1.1. A validade da ata de registro de preços contará a partir da publicação no DODF, e não será superior a 

doze meses, incluidas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3° do art. 15 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § l°do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

2,1.3. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos 

convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto 

no art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata 

de registro de preços. 

2.2. DO PREÇO. 

IR 
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2.2.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, 

para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento 

de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

2.2.2. Deverão estar incluidas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação. 

2.2.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interslício anual de vigência do registro, admitida a 

revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicia! da Ata, nos termos da legislação de 

regência. 

2.3. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para á contratação, respeitada a ordem de classificação, 

poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários pari alcançar o total estimado, observado o 

preço da proposta vencedora. 

24. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação 

das empresas constantes da Ata. 

CLÁUSULA III - DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO: 

3.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, localizada no SGAN 607. môdulo D, SEDE II, sala 

309, 30  andar, Brasília/DF, é o órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 

certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

3.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatário, mediante anuéncia do órgão gerenciador respeitadas as condições e as regras estabelecidas na 

Lei n. 8.666/93 e no Decreto Distrital n. 39.103/2018. 

3.2.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 

registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 

adesão. 
- 

3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

323. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatódo e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

32.4, o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

32.5. O órgão gerenciador 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. 

3.2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

Roi 
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3.2.7. Compete ao órgão não participante os aios relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 

obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 

penal$dades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

CLÁUSULA IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

4.1. A SUAG/SEE/DF será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de 

Preço decorrentes desta licitação e 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. 

42. A convocação do fornecedor beneficiário pelo contratante será formalizada e conterá o endereço e o prazo 

máximo em 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 obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços-estará sujeito às 

sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

4.4. Quando comprovada a hipótese acima, a SUAGISEE/DF poderá 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 revistas em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custa dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover 

as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput 

do art, 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

5.2. Quando o preço registrado se tomar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

5.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

5,3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

- liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comuntcação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

li - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamentoda ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

o 
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55. Não se aplica a ata de registro de preços os acréscimos de, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, 

de que trata aos §§ 1° e 2°, do art.65 da Lei n.°  8.666/93. 

CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

6.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente decorrente de caso 

fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e iustificados 

Dor razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

6.2. O fornecedor beneficiário lerá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

6.2.1.0 registro do fornecedor será cancelado quando: 

- descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desle se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art, 87 da Lei n0 8.666, de 1993, ou no ad. 70  

da Lei n°10.520, de 2002. 

6.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 1, II e IV do ilem 6.2.1 será formalizado 

por despacho do árgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.3.. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer porfalo superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

torça maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamenle comprovados e justificados: 

- por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA VII - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

71. O local de entrega/execução será de acordo com Anexo Ido Edital de Pregão n° 18/2018, em até IS dias, a 

contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao 

detentor/representante legal. 

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 SEDF, observadas as condições fixadas neste 

instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, principalmente o Decreto Distrital n° 

39.103/2018; 

8.2. 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 n°  18k018, especialmente as especificadas no Anexo 1 

do referido Edital. 

8.3. 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 preposlos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de 

ações judiciais que lhe venham a ser atribuídos por força da lei, relacionados com o cumprirnentft do presente 

edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços. 
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CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 

9.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções 

estabelecidas no Decreto n°26.551/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 103 de 31 de maio de 

2005 pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei 

n°8.666/93 e no 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 

previstas no Edftal e nesta Ata ou nos contratos decorrentes de sua adesão, em face do disposto nos artigos 51, 

86,87 e 88 da Lei n°8.666/93 edo ari. 70  da Lei n°10.520/2002, serão obedecidos no ãmbito da Administração 

Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no 

referido Decreto Distrital e suas alterações. 

consta do § 10 do ai. 65 da Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão 1Ó18 e seus anexos, as propostas com preços, especificação, 

consumo médio semestral, por item. 

10.2. 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° 8883/94 e pela Lei Federal n° 9.648/98, e, com as demais normas 

aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

10.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção 

coordenada nela Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal, por meio do Telefone: 

0800-6449060. (Decreto Distrital n.° 34.031, de 12.12.2012). 

10.4. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contada da data da, com publicação do seu 

extrato no Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

105 As especificações tecnicas constantes no Processo Adminislratrvo no Ó4 ÕtO4i7/Õr'FíTNéjão 

integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcriço. 

E por estarem assim justos e compromissados foi lavrado este instrumento que, após lida e achada 

conforme, é assinada pelas representantes legais da Secretaria de Estado de Educação e do Fornecedor 

Beneficiãrio. 

Rege esta ata dregistro de preços o edital de licitação. 

Josemar S iano da Silva CAMILA BARBOSA ALVES 
Comissão de Gernciamento de SRP, Subsecretaria de Administração Geral 

Pres\ente Subsecretário 

A LTE MIA LUIS Aer,nadõ de forma diglaI pr,, 
ACEr M IR LUIS BO11E1.423217S7049 

30HAEA:42329787049 Dd: 1019 0321 DE 4H:31 C3W 

ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELLI, CNPJri°)29.920.01610001-02 
Altemir Luis Bohrer CPF: 423297870-49 
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DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação - SEE 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 18/2018 - SUAGISEE-DF 

PROPOSTA DE PREGO 

ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI 
Endereço: Rua, 438, 401. Sala 01. Morretes 1 ltapema/SC. Cep: 88220-000 
CNPJ: 29920016.0001102 INSCR: 258.616.709 
TEL 47 3268 4668 E-mail: Iicitaafgmail.com  
Representante Legal: Altemir Luis Bolirer 
CPF:423.297.870-49 RG: SSP/RS 1.018.635.274 
BANCO SICREDI : AG: 2606 C/C: 78322-6 

ITEM 1 QNT. 1 UN. 1 ESPECIFICAÇOES MARCA UNIT. TOTAL. 

040 020 UN. Mesa de som - 16 canais de entrada CICLOTRON 160000 32000,00 
balanceada: 14 canais de entrada AMBW 16 
balanceada mono (1 a 14) e 1 canal de XDF 
entrada balanceada / desbalanceada 
stereo (15 1 16). Dos 14 canais de 
entrada balanceada mono, 10 
pertencem ao Phantom Power Group 
(canais de 5 a 14) e 4 estão fora dele 
(canais de 1 a 4) - 1 canal de saída 
stereo master L e R balanceada - 1 
canal de saída de monitor - 1 canal 
para efeitos contendo, internamente, 
um processador digital com 15 
PRESET EFFECT PROGRAMS (15 
pré-seleções de efeitos fundamentais 
para microfones - vocal), sendo 
PRESETS de 1 a 5 - cinco pré- 
seleções diferentes de VOCAL 
REVERB; PRESETS de 6 a 10—cinco 
pré-seleções diferentes de VOCAL 
ECHO; PRESETS de 11 a 15— cinco 
pré-seleções diferentes de VOCAL 
DELAY; com chave seletora de 
programa e display de 2 dígitos. - 
Entrada USB-IN - Stereo Digital Player 
com FOLDER SHIFT - SISTEMA DE 
TROCA DE PASTAS, com controle 
remoto, para pen drive ou para micro 
cartão SD ou SDHC através de  

ALTA HiLUUNLIR LUMtflLIAL ZINZL! 

CNPJ: 29.920.0161000102 
Sistemos profissionais paro óudlo e iluminação. 



ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI 

Departamento de Iicitaço 14732684668 
Rua 438, 401, SI. 011 Morretes, ltapema/SC 

licita aftwgma i 1.com  

adaptador USB, localizada na seção 
master e enviando os sinais para os 
canais sterco (15 / 16) - Chave 
Phantom Power Group com led 
indicador - 1 canal para fone de 
ouvido stereo com PFL (pré escuta) 
- Canal de saída para gravação com 
controle de volume - Leds 
indicadores de nível de saída 
individuais +4dB e CLIP nos canais Ieft 
e right do stereo master e de monitor 
- SMPS - Fonte de alimentação 
chaveada (fonte automática) de 90V a 
260V - 50/60 Hz.  

VALOR TOTA: Trinta e dois mil reais. R$ 32.000,00 

DECLARAMOS QUE: 

• NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS ALÉM DO LUCRO, 
TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO POR EXEMPLO: 
TRANSPORTES, TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS 
DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS, RELACIONADAS COM O 
FORNECIMENTO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS. 

PRAZO PARA PAGAMENTO: 30 (trinta) DIAS. 

• PRAZO PARA ENTREGA: 15 (quinze) DIAS. 

• PRAZO GARANTIA: 12 (doze) MESES. 

Itaperna, 16 de Fevereiro de 2019. 

AL1EMIR LUIS f,d!tIp0' 
ALTE w 8()HH ER 4131978 7049 

BOHRFR42329787049 Dd(.E 20190322D8,732 -0W9 

ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI 
Altemir Luis Bohrer 

Cpf: 423.297.870-49 
Rg: 1.018.635.274 

ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI 
CNPJ: 29.920016/0001-02 

Sistemas profissloiiois poro 6,d10 e iluming0o. 
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IicitaafPgmai I.con 

tLII1TTSOI11 A o.vIs,c' o. rcíciotn 

EREoIUDIO-MIXERAMBWilise~ 

69  GERAÇÃO de linha de adio mixers portáteis1  compactos e econômicos 

com entradas balanceadas e saída stereo master balanceada, entrada USB.IN — 

Stereo Digital Player com folder shift sistema de troca de pastas, com controle 

remoto1  para pen drive ou para micro cartão SD ou SDHC, através de adaptador 
USE, processador digital com 15 presets de efeitos para microfones1  phantom 

power group e fonte de alimentação chaveada (fonte automática 

Y**nVJOMIXflAMBW IS XDF 

- 15 canais de entrada balanceada: II canais de entrada 
balanceada morto (1 a 14) e 1 canal de entrada balanceada / 
desbalanceada siereo (15 / 16). Dos 14 canais de entrada 
balanceada morto, 10 pertencem ao Mantem Poçer Group 
(canais de 5 a 14) e 4 estão fora dele (canaFs de 1 a 4) 
—1 canal de saFda çtereo rtaster L e R balanceada 
- 1 canal de satda de nioriftor 
- 1 canal para efeitos contendo, internamente, um 
processador digital com 15 PRESEI EFFECT PROGRAMS 
(IS pré-seleçôes de efeitos fundamentais para microl*ies - 

vocal), sendo PRESEIS de 1 a 5 - cinco pré-seleçSes diferentes 
de VOCAL REiERB PRESETS de 6 a 10 - cinco pré-se1eçes 
diferentes de VOCAL ECHO 'PRESaS de IS a IS - cinco pré-
sdeçães diferentes de VOCAL DELAY com chave seletora de 
proçranla a display de 2 dçitos. 
- Entri,da USO-IN - Steren fliçital Plaver com FOIDER 
Si - MSJEMA DE TROCA DE PASTAS, com controle 

ara "aremoto, on drive ou para micro cartão 50 ou SDHC 
através de adaptador 1155, localizada na seção master e 
enviando os sinais para os canaÇs tereo (15/ 1) 
- Colve Phantom Power Grouo com lcd indicador 

caole em ns alta r.okçào loom - icanal para fone de ouvido'tereo com PFL (pré escuta) 
- Canal de-sarda para Qravaço com controlé de volume 

Entrada USG-IN -Ste,eo 0i9it.I Payer ' Zoom - Leds indicadores de nível de saída individuais +4dB e  crus  
Folder Shjtt e Na-E mgiti para mâcre&ones nos canais left e riçht do stereo rilaster e de monitor 

conhMe remoto de entrada zoom - SMPS - Fonte de alimentação chaveada (fonte 
- Sieren DIgital pl.yer automática) de 90V a 260V - 50/60 Hz, 

Para su cor,venarca crá pd ôla, mamei de Manual de instruções AMBW 16 XOF 

,ytnJ;an doto pr&jts o.j me. ecu doynI.d qu. n 
- ençc, a pftta, ider d ac'-s. jsrura * A 4 raselra x PnfrSWSe (em rui) 

de 
 

ALTA FREQUÉNC,A COMERCIAL EIRELI 

CNPJ: 29.920.01510001-02 

Sistemos profissiortcls poro ôud!o 1 ihimínoção. 
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PROCESSO N°.os4.GoO457/2G1T 

PREGÃO ELETRÕNICO i13121'á 

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

prorrogações possÍveis, 

osvinte&b]to dias doMês de f r ro  dotn 
, o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, situado no SGAN 607, módulo D, SEDE II, sala 304, 30  andar, 

srasilia/DF, Fone(s) oxx(61) 3901-2319, inscrito no CNPJ sob o n° 00.394.676/0001-07, representado peta 

ORDENADORA DE DESPESA Sra. CAMILA BARBOSA ALVES e o Presidente da Comissão de 

Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços da Si nos termos da Lei n°  8.666, de 21 de junho de 

1993, e da Lei n°  10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos n°  5.450/ 2005 e Distrital 36.519/2015, e 

demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n°18/2018 publicado D5DF n°33 dejp üi!eveTero 

2bTpgiriiï33 e a respectiva homologação RESOLVEM registrar os preços da empresa NAIRON 

JOSÉ HlLGERTrNPrr12.47o.668IoOo1-81, nas quantidades estimadas, de acordo com as classificações 

por ela alcançadas nos itens, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e 

aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Audio, Vídeo e Foto para as Unidades 

Escolares participantes do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - 

EMTI, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - Si por meio de Sistema de 

Registro de Preços (SRP), de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições 

constantes neste Edital e seus Anexo, conforme consta nos autos do processo n°  Ó4.Õ!V57T2'õVZ. 

1 7 A. dp.scricões do obieto encontram-se sintetizadas no quadro abaixo: 

PROCESSO N° Ôt00045i1ï017 
. 

PREGÃO ELETRÕNICO n° 1Ï 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°0112019 

EMPRESA: NAIRON JOSÉ HILGERT CNPJ: 12.470.668/0001-81 

INSCRIÇAO: 411/0003937 
BANCQ.BA!1QQPQLP&$1k ÉNCiA:fiT 

TELEFONE: (55) 3369-1264 
524 São Pedro do Butiá( RS. CEP: 97920-000. 

Procurador Legal: NAIRON JOSÉ HILGERT RG: 1079651475 CPF: 006675060-12 

1° LUGAR 

R 
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Item Descrição do Item Unidade QTD 
rut 

 U!nitário Valor Total 
FSub—~ofer  Ativo 12SWSOOFRO 500W. 

tema Acústico Bass Reflex. 
ência RMS 40 500 W 

Respcsta de Frequência 20Hz - 203 Hz @ -10d1 
Sensibilidade com Crossover Ajustado em 50 Hz 423 
mv. 
Sensibilidade com Crossover Ajustado em 200 Hz 
157 mv. 
Alto-Falante 12' com Suspensão. 

52 Material do Cone Celulose com fibras longas. UN 15 R$ 
R$ 24.735,00 

Crossover Low Fass Frequência Ajustável 50 Hz - I.U•tO,UV 

200 Hz, 
VoPume Interno 62 L. 
Dimensões (A x Lx P mm) 480 x 430 x 480. 
Voltagem 110/220V. Fusivel 

Fusivel 3,0 A. Consumo máximo 600 W. Peso 32.1 
Kg. Gabinete MDF 15mm 

VALOR TOTAL GERAL: R$ 24.735,00 

1.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo 1 

do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em Unidades de 

acordo com suas necessidades. 

1.4. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 

cumpridas os requisites de publicidade. 

1.5.. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão ou entidade interessado por 

intermédio de instrumento contratuat, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, 

conforme o ad. 62 da Lei n° 8666, de 1993. 

1.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 

licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

CLÁUSULA II - DO OBJETO DA VIGÉNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

2.1. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 

2.1.1. A validade da ata de registro de preços contará a partir da publicação no DODF, e não será superior a 

doze meses]  incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3° do art. 15 da Lei n° 6.666, de 1993. 

2.1.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços]  inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666!  de 1993. 

2.1.3. A vigéncia dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos 

convocatórias, observado o disposto no art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

2.1.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto 

no ad. 65 da Lei n18.666, de 1993. 

2,1.5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinad o dalialidade da at 

de registro de preços. 
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2.2. DO PREÇO. 

2.2.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, 

para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento 

de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

222. Deverão estar incluldas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação. 

2.23. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstício anual de vigência do registro, admitida a 

revisão quando houver desequilíbrio da equação econõmico-financeira inicial da Ata, nos termos da legislação de 

regência. 
2.3. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação]  respeitada a ordem de classificação, 

poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o 

preço da proposta vencedora. 

2.4, Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação 

das empresas constantes da Ata. 

CLÁUSULA III - DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO: 

3.1, A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, localizada no SCAN 607, módulo O, SEDE II, sala 

309, 30  andar. Brasilia/DE, é o órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 

certame para registro de preços e gerenclamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

32. Desde que devidarnente justificada a vantagem]  a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer Õrgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador respeitadas as condições e as regras estabelecidas na 

Lei n. 8.666/93 e no Decreto Distrital n. 39.103/2018. 

3.2.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços]  quando desejarem fazer uso da ata de 

registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 

adesão, 
3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3,2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatõrio e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.2.4. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de árgãos não participantes que aderirem. 

3.2.5. O órgão gerenciador 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 

1 
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3.2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação soticitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

32.7. Compete ao Õrgão 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 árgão gerenciador. 

CLÁUSULA IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

4.1. A SUAG/SEE/DF será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de 

Preço decorrentes desta licitação e 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 e conterá o endereço e o prazo 

mãximo em 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 obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às 

sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

4.4, Quando comprovada a hipótese acima! a SUAG/SEEIDF poderá 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 revistos em decorrência 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 inciso II do caput 

do ad, 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

5,2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.22. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

- 
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 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negocia o. 

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão gerenciador deverá proced r ao ancela en Ø at4de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtençãodacorltratação ais antaiosf' (I_ 
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5.5. No se aplica a ata de registro de preços os acréscimos de. até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, 

de que trata aos §§ l e 2°, do art.65 da Lei n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

6.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e iustificados 

por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

6.2. O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

6.2.1.0 registro do fornecedor será cancelado quando: 

- descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n°  8.666, de 1993, ou no ad. 70  

da Lei n°10.520, de 2002. 

6.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 1, li e IV do item 6,2.1 será formalizado 

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.3.. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

- por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA VII - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGAiEXECUÇÃO 

7.1.0 local de entrega/execução será de acordo com Anexo Ido Edital de Pregão n°18/2018, em até 15 dias, a 

contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao 

detentor/representante legal. 

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 SEDF, observadas as condições fixadas neste 

instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, principalmente o Decreto DistrilaL n°  

39.103/2018; 

8.2. 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 n ..ëT018, especialmente às especificadas no Anexo 1 

do referido Edital. 
8.3. 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 atribuidos por força da lei, relacionados com cumprim .to o pr ente 

edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços. 



DISTRITO FEDERAL 

4 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Subsecretaria de Administração Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS_N°14/2019 - SUAG/SEE-DF 

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 

9.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregáo, serão aplicadas as sanções 

estabelecidas no Decreto n°26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 103 de 31 de maio de 

2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei 

n°8666/93 e n°10.520/2002 e alterações posteriores. 

9.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pela não cumprimento das normas 

previstas no Edital e nesta Ata ou nos contratos decorrentes de sua adesão]  em face do disposto nos artigos 81, 

66, 87 e 88 da Lei n°6666/93 e do art. 7° da Lei n°10.520/2002! serão obedecidos no âmbito da Administração 

Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, ás normas estabelecidas no 

referido Decreto Distrital e suas alterações. 

consta do § 1' do art. 65 da Lei 8.666/1993. 

.CLÁUSULAX — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão E?D18 e seus anexos, as propostas com preços, especificação, 

consumo médio semestral, por item. 

10.2. O(s) caso(s) omisso(s) serà(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° 9,648198, e, com as demais normas 

aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

10.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção 

coordenada pela Secretaria de Estado de Transparência e ControLe do Distrito Federal, por meio do Telefone: 

0600-6449060. (Decreto Distrital n.° 34.031, de 12.12.2012). 

10.4. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da, com publicação do seu 

extrato no Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

especificações técnicas As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo 

EJetpçc,Ê)t18T2Q1j_ integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição. 

E por estarem assim justos e compronissados foi lavrado este instrumento que, após lida e achada 

conforme, é assinada pelos representantes legais da Secretaria de Estado de Educação e do Fornecedor 

Beneficiário. 

Rege esta ata de registro de preços o edital de licitação. 

Josemar Salvi da Silva ---. CAMILA BARBOSA ALVES 

Comissão de Gerencia'Iento de SRP, 7 Subsecretaria de Administração Geral 
Presidente / 7 A Subsecretário 

¼- 



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL 

?regão no 182015 (SRP) 

PROPOSTA COMERCIAL 

A empresa NAIRON JOSÉ HILGERT EPP, estabelecida na RUA PRIMEIRO DE MAIO 524, CENTRO, SÃO PEDRO DO BUTIÁ - 
RS, FONE 55 33691264 , nairon@nhsom.com.br, inscrita no CNPJ sob n9  12.470.668.0001-81, neste ato representada por 
NAIRON iosÉ HILGERT, DIRETOR, RG 1079651475, CPF 006.675.050.12, propõe fornecer a SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL 

ITE 

M 
. ESPECIFICAÇÃO 

MODELO / 

MARCA UNID 
CIT 
DE UNIT TOTAL 

Subwoofer Ativa 500W. 
Sistema Acústico Bass Reliex. 
Potência RMS 40 500 W 
Resposta de Frequência 20Hz —200 Hz @ -10dB. 
Sensibilidade com Crossover Ajustado em 50 Hz 423 mv, 
Sensibifidade com Crossover Ajustado em 200 Hz 157 mv. 
Alto-Falante 12" com Suspensão. 
Material do Cone Celulose com fibras longas. 
Crossover Low Pass Frequência Ajustável 50Hz -200 Hz. 
Volume Interno 62 L. 
Dimensões (A x L x P mm) 480 x 430 x 480 
Voltagem 1101220 V. Fusível 

MARCA: NHL 

Fusivel 3.0 A. Consumo máximo 630W. Pesa 32,1 Kg. Gabinete  
PROSOUND 
MODELO 

MDF l5mm 12SW500PRO 
52 

'jdlur LU1dI;.NL4./3,UU IVIIN 1 t t LÂUMI IÇU IVIlL, SE] tLtFN IUS L 1 RÍN IA L LINLU KLAIS). 

Estão inclusos nos preços da proposta, todos os insumos que o compãem, tais como as despesas com mo-de-obra, 

impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto desta licitação. 

Garantia dos produtos: 12 meses Prazo de validade da proposta: 60 dias 

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. 

Responsével jurídico pela empresa: NAIRON JOSÉ HILGERT, CPF: 006.675.060.12, RG: 1079651475 

Conta para depósito: BANCO DO BRASIL (001), AG: 0679 - 3 (AGÊNCIA DE CERRO LARGO-RS), CONTA: 17368-1 NHL 

PRO SOUND (NAIRON J. HILGERT) 

E-mail: nairon@nhsom.com.br,  telefone: 55 3369-1264 

SÃO PEDRO DO BUTI 

12.4 

NAIRON josÉ HILGERT- 

Rua j0  de Maio, 524 Centro 
CEP 97920-000 

L SÃO UDRO DO SUTIÁ.RS j 

1 

4,28 DE FrODE  

701k.6  



LJI'JL 

ITEM: 52 
MARCA: NHL PRO SOUND 
MODELO: 12SW500PRO 
QUANTIDADE: 15 

Subwoofer Ativo 500W. 
Sistema Acústico Bass Reflex. 
Potência RMS 40 500W 
Resposta de Frequência 20 Hz —200 Hz @ -10d13. 
Sensibilidade com Crossover Ajustado em 50 Hz 423 mv. 
Sensibilidade com Crossover Ajustado em 200 Hz 157 mV. 
Alto-Falante 12" com Suspensão. 
Material do Cone Celulose com fibras longas. 
Crossover Low Pass Frequéncia Ajustável 50 Hz - 200 Hz. 
Volume Interno 62 L. 
Dimensões (A x Lx P mm) 480 x 430 x 480. 
Voltagem 110/220V. Fusível 

Fusível 3,0 A. Consumo máximo 600W. Peso 32,1 Kg. Gabinete MDF 15mm 

ç2.41  1 •81 
NAIRON JosÉ HILGERTI. 

Rua l°do Maio. 524- Óontro 
CEP 97920-000 

sÃo PEDRO DO BUTIÁ-RS 
4- 



Á - DISTRITO FEDERAL 
A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Subsècretaria de Administiação Geral 

ATA .DE REGISTRÕbE PREÇÕS N0  17I2019—SUAG/SEEDF 

PRÕCESSO N°: 00080-0004709012017-61 

PREGÁO ELETRÔNICO N°: 2512019 

2: . rALIDÀDE: i (doe) meses,:a  partir dapubIicação no 000F não podendo sersuriora um ano, incluindo as 

pmntgações possíveis. 

Aos três dias do mês de maio do ano de 2019, o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretafla de Estado 

de Êducaçaà do Distrito Federal, localizada no Setor Bancário Norte, quadra 2, bloco C, • ia 105 - Edifício 

Phenicia -. Brasilia-DE-. CEP 70040.020, representado pela ORDENADORA DE DESPESA Sra. CAMILA 

BARBOSA ALVES e o Presidente da Comissão de Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços da SEDF, 

nos termos da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n°10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos 

n° 5.450/ 2005 e Distrital .36.519/2015, e demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da 

classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA, REGISTRO DE PREÇOS n° 

2512018, publicado DODF n° 79, de 15 29 de abril de 2019, página no 45 e a respectiva homologação, 

RESOLVEM registrar os preços da empresa, COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI, 

CNPJ ii°  24.938.227/0001-40, nas quantidades estimadas, de acordo com as classificações por ela 

alcançadas nos itens, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas 

enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULAI - DO OBJETO . . 

1.1. A presente Ata tem por objeto a aquisição de máquinas de costura e suporte de fundo infinito para a 

realização de oficinas de teatro nas Unidades Escolares participantes do Programa de Fomento à 

liiiplemêntaão de Escolas dó Ensino Médio emTempo Integral -•EMTl, da Seéretaria dé Estado de 

Educação do Distrito Federal - SEEDF, de acordo com as especificações, quantidades estiniadas e 

condições constantes no Edital e seus Mexo, de acordo com as especificações, quantidades estimadas 

e condições constantes neste Edital e seus Mexo, conforme consta nos autos do processo n° 00080-

0004709012017-61. 

1.2. As descrições do objeto encontram-se sintetizadas no quadroabaixo: 

PROCESSO N° 00080-000470901201741 PREGÃO ELETRÔNICO n°2512018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°1712019 

EMPRESA: COMERCIAL )SM PRÕDUTOS AGROPECUARIOS EIREU CNPJ: 24.938.227/0001-40 

INSCRIÇÃO: 
07.303.7161001-28 

 BANCO REGIONAL DEI 
J BRASILIA-BRB AGÊNCIA: 047 1 CONTA: 600052-1 

TELEFONE: (61) 3581.4247 
1 ENDEREÇO: CSC 10 LOTE 02 LOJA 01102-TAGUATINGA-DF-CEP 72016-105. 

1 Email: AGRORECANTO@GMAIL.COM  
Procurador Legal: J0ø da Silva Mendonça RG: 603.108 CPF: 220.653261-15 

1° LUGAR 
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Item Descrição do Item Unidade QTD 
-. Unitário  

Máquina de costura de uso doméstico. 
Características adicionais: 18 pontos, incluindo o - . - 

flexíveis, casa de botão em 4 passos, braço livre11  

• 1 •lbase  revestida em aço inox, que protege efaci!ita UN 15 •R$ 900,00 R$ 13.500,00 
passagem do tecido, velocidade mxIma - -. 

proximada: 1.100 pontos por minuto,1  
primento e largura dos pontos ajustáveis. 1  

Máquina de Costura Portátil. Sistema automático 
.paacoIoc?ra-agulha. BraçoIivredealurnín!o - 

2 Caseador automático de 1 passo. Recomendações UN IS R$ 700,00 R$ 10.500,00 
dèQsó?tÓtJra' básicaÇ páteh4võibVelocldádê •- 

mínima aproximada :880 PPM.  
______ 

VALOR TOTAL GERAL: R$ 24.000,00 

1.3.0 Sistema do Registro do Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quàntidades indicadas no Mexo 1 

do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em Unidades de 

acordo com suas necessidadet - 

1.4. A ata de registro de preços ímplicarâ compromisso de fornecimento nas cõndições estabelecidas; após 

- cumpridos os-requisitosde publicidade. - 

15.. A contratação com-  os fornecedores registrados será formalizada pelo árgão ou entidade interessado por 

intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa -ou outro instrumento hábil, 

conforme o art. 62 da Lei n°8.686, de 1993. 

1.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 

licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferêncãa ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

CLÁUSULA li - DO OBJETO DA VIGÉNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

2.1. DA VALIDADE DOREGISTRO DE PREÇOS. 

2.1.1. A validade da ata de registro de preços contará a partir da publicação no DODFe não será superiora 

doze meses, incluidas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 30  do art.- 15 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.2. È vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. - - 

2.1.3. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos 

convocatórios, observado o disposto no art 57-da Lei n°  8.6664e1993. 

2.1.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto 

no art. 65 da Lei n0 8.666, de 1993. 

2.1.5.0 contrato decorrente do Sistema de Regiétrd dëPrêços deverá ser assinado no prazo de validadé da ata 

de registro de preços. . 

2.2.DØ PREÇO. ... 
- 

FÁW 
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2.21. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da ipresentação da proposta, 

para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que odocumento 

de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

2.2.2. Deverão estar incluidàsno préço;todasás desPàs:necessárii  àéÃtrega doobjeto destà licitação. 

• 2.2.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstício anual de vigência doregistro, admitida a 

revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, nos termos da legislação de 

regência. 

2.3. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, 

poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o 

preço da proposta vencedora: 

2.4. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitila a ordem de classificação 

das empresas constantes da Ata. 

CLÁUSULA III - DA PARTICIPAÇÃOE  ADESÃO AOREGISTRO DE PREÇO: 

3.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Ëederãl, lotalizada no SGAN607. módulo D. SEDE II. sala 

309. 3° andar. BrasílialDF, é oÓrgão Gerenciador.responsável pela condução do conjunto deprocedimentos do 

certame para registro de preços e gerenciamentoda Ata de Registro de preços dele decorrente. 

3.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador respeitadas as condições e as regras estabelecidas na 

Lei n. 8.666/93 e no Decreto Distrital ti. 39.10312018. - 

3.2.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 

registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 

adesão. 

3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário, da ata de registro de preços,, observadas as •  condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e Muras decorrentes da ata, assumidas como órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens.do  instrumento convocatófio e. registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.2.4. o quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para oôrgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

3.2.5. O órgão gerenciador somentepoderá autorizar adesão á ata após a primeira aquisição ou contratação por 

órgão participante do Registro de Preços, com exceção dos órgãos e entidades do Distrito Federal 

3.2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 
• 

si: : Compete ao agM hão participáMe os atos rlàtiS a obrança do cumpriinénto péià fôMecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
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penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, informando as ocorrênciasao órgão gerenciador. 

CLÁUSULA IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREQO: 

4.1. A SIJAG/SEEIDF será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Atade Registro de 

Preço decorrentes desta licitação e 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 cónvoeàçãd do fornecedor beneficiário pelo contratante será formalizada e conterá o endereço e o prazo 

má,lro em què deverá comparecer para retirar o respectivo pedidd. 

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 obrigações estabelecidas na Ata de Re9istro de Preços, estará sujeito as 

sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

4.4. Quando comprovada a hipótese acima, a SUAGJSEEJDF poderá 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 revistos em décorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eléve o custo dosierviçós ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover 

as negociaçãesjünto aos fornecedores, obseradas as disposições contidas na allnea "d" do inciso II do caput 

do art. 65 daLein° 8.666, de 1993. - 

5.2. Quando o preço registrado se tomar superior ao preço praticado no mercado por motivo supervéniente, o 

órgão gerenciador convocará os fomecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

5:2.1. Os fomeSdores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.2.2. A ordem de clàssificação dos fornecedores-  que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

5.3. Quando o preço de mercado se tomar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder curriprir o 

compromissà, o órgão gerenciador poderá: 

- --libSar o fãmecedor 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 

apresentadoi e - 

II - convocát os demàis fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.4. Não havendo êxito nasiíegociàções, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancólamento da ata de 

registro de preços, adotando as niedidas cêbíveis para obtençãoda contratação mais vantajosa. 

5.5. Não se aplica a ata de registro de preços os acréscimos de. até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, 

de que trata a os ½ 10  e2°, do art.65 da Lei n.° 8.66693. - 

CLÁUSULA Vir DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 



DiStRITO FEDERAL 

A SECRETARÍA DE ESTÃDÕ bE ÈbucÃÂo 
Subsecretarlá de Adminittáçâo Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°  17/2019 SUAGiSEE-DF 

6.1. O cancelamento do registro de precos poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimõnto da ata, devidamente comflrovãdos é iustificados. 

por razão dõ interesse público ou si pedIdo do fornecedor. 

- 6.2. O fornecedor beneficiário terá seu registra de preço cancelado na Ata, por intérmédio de processo 

ádministrativo especifico, assegurado o contraditório :e  a ampla defesa: 

6.2.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

- descumprir as condições da ata de registro de preços; . 

. 

'II - não retirar a nõta de empenho ou instrumentà equivalente no prazo estãbéleido pelé Administiçâo, 

sem justificativa aceitável; - 

- III - não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipõtese deste se tomarsuperior àqueles praticados no 

meicado;ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do cáput do art. 87 da Lei no 8.666, de-1993, ou no art. 70  

da Lei n°10.520, de 2002. 

6.2.2. O èancelamento deregistrâs nas hipóteses previstas'nos incisos 1, II e IV do item6.2.1 será formalizado 

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o coruraditório e a ampla defesa. 
- 

• 6.3.. O cancelamento do registro de preços poderi•ócorierpot fato *úprvéniente, decorrentede caso fortàiio ou 

força maior, que prejudique o cumpriménto daata, devidamente comprovàdos e justificados: 

- por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA Vil.- DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGAIEXECUÇÂO. 

7.1., O local de entrega/execução será de acordo com Anexo Ido Edital de Pregão n° 25/2018, em até 15 dias, a 

contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido, de fornecimento ao 

detentor/representante legal. 

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 SEDF, observadas as condições fixadas neste 

instrumento no Edital e as determinações, contidas na legislação pertinente, principalmente o Decreto Distrital n°  
39.103/2018; . 

8.2 O (s) fornecedor(es) se obriga (m)•a.manter, durante o prazo de vigênôia do Registro de Preços, todas as 
condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão n° 25/2018, especialmériteàs especificadas no Mexo 1 
do referido Edital. 

8.3. 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, ocorfldos por culpa de 
qualquér de seus empregados Sou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabihdades decorrentes de 
ações judiciais que lhe venham a séréfribàldospor força da jei, relacionados com o cumprimento do presente—
edital e com as obrigaØs assumdas s) taae RegistrodePieços. 
CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES - - - 

9.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções 
estabelecidas no Decreto n° 26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrtto Federal n° 103 de 31 de maío dc-

2005 pãg. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei 

- 
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n0 8.666/93 e n° 10.520/2002 e alterações posteriores. 

9.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restiitivade direitos pelo não cumprimento das nonnas 

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 r,°  8.666/93 e do art7°  da Lei n°  10:520/2002, serão obedecidos no ambitoda Administração 

Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas. Públicas do • Distrito Federal, às normas estabelecidas no 

refertdo Decreto Distrital e suas alterações. consta do § 10 do art. 65 da Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão n0 25/2018 e seus anexosr as propostas com preços, especificação, 

consumo médio semestral, por item. 

10.2. 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° 8883/94 e pela Lei Federal n° 9.648/98, e, com as demais normas 

aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os principios gerais de.Direito. . . 

10.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoriade Combate a CorruDção 

coordenada oela Secretaria de Estado .de TransDarência e Controle do Distrito Federak por meio do Telefone: 

0800-6449060. (Decreto Distritaln.o 34.031 de 12.12.2012). . 

104. Este. Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da, com, publicação do seu 

extrato no Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

10.5. As especificações técnicas constantes no Processo Mministrativo n° 00080-000470901201141 

no Pregão Eletrõnico n°2512018 integafl esta• fl de ReistTá dê Preço,  índepéndêflterlieTüé de trarsé'rição. 

E por estarem assim justos e cõmpromissados foi lavrado este instnjm'ento que, após lidé e achada 

conforme, é assiÃada pelos reprõsentantes legais da Secretária de Estado de Educção e do Fomécedor 

Beneficiário. 

Regeestaataderegistrodepreçosoeditaldelicitação.

àM 

 

t*o-Pí a'ídez Gomes CAMILA BARBOSA ALVÈS 
Comissão de Gerenciamento de SRP; . 

. Subsecretaria de Administração GÓral 
Presidente 

... . .
. . 

,

—Susecretário 

COMERCIAL )SM PRODUTOS AGROPECUARII 
CNPJ n°24.938.227/0001-40 

CPF: 220.653.261-15 
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PROCESSO No; 04.000457/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 18/2018 

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

prorrogações possíveis. 

Aos viSe eSto dias do mês de fevereiro do ariodÓ M19,  o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, situado no SGAN 607, módulo D, SEDE II, sala 304, 3° andar, 

BrasílialDr, Fone(s) üxx(61) 3901-2319, inscrito no CNPJ sob o n° 00.394.67610001-07, representado pela 

ORDENADORA DE DESPESA Sra. CAMILA BARBOSA ALVES e o Presidente da Comissão de 

Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços da SEDF, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, e da Lei n° 10.520, de li de julho de 2002, e dos Decretos n°5.450/2005 e Distrital 36.519/2015, e 

demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS h6  18/2018, publFcado no DdbF ii° u1R 
eereiro de 2õf9 ágina n°33 e a respectiva homologação, RESOLVEM registrar os preços da empresa, ALTA 

FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELLI, CNN n° 29,920.01610001-02, nas quantidades estimadas, de acordo 

com as classificações por ela alcançadas nos itens, observadas as condições do edital que integra este 

instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Áudio, Video e Foto para as Unidades 

Escolares participantes do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - 

EMTI. da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEOF, por meio de Sistema de 

Registro de Preços (SRP), de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições 

constantes neste Edital e seus Anexo, conforme consta nos autos do processo n° 084000457/Oi7. 

12. As descrições do objeto encontram-se sintetizadas no quadro abaixo: 

PROCESSO N° 084.Oú0457/2017 1 PREGÃO ELETRÕNICO G  8/2018 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°01/2019 

EMPRESA: ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELLI CNPJ: 29.920.016/0001-02 

INSCRIÇÃO: 
258.616.709 

BANCÕi SICRED 
1 

AÕÊNCÍÃ:2606 1 coNtk a322-6 

TELEFONE: (47) 3268 4668 
ENDEREÇO: Rua 438,401, sala 01, Morretes, ltapema/SC. CEP: 88220-000 
Email: licitaafgmaiIcom 

Procurador Legal: Altemir Luis Bohrer RG: 1018635274 CPF: 423297870-49 

1° LUGAR 

3 A 
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Item Descrição do ltern Unidade QTD 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Mesa de Som 16 canaLe, Mixer de éudio estéreo, 
múltiplas conexões: üx XLR (p/ microfone) + 4x Pio 
(6,35mn 

- 
p/ entrada de áudio) + 2x XLR (p/  entrada 

de áudio) + 2x XLR (p1 saída de áudio) + 2x RCA (p/ 
gravação) + usb (p1 player de midia) + 2x PIO (p1 

40 635mm - saída de áudio auxiliar) + 2x PIO (6,3bmm 
- UN 20 

R$ 
R$ 3200000 p/ entrada de ãudio auxiliar), controles de volume 1.600,00 

independentes, permite combinar fontes de som, de 
forma a somá-las em um ünico sinal de saída. 
Controles individuais de volume de ãudio, microfone, 
seleção de entrada, controle de bass entre outros no 

_______ 
painel frontal. Fonte de energia externa. 

VALOR TOTAL GERAL: R$ 32000,00 

1.3.0 Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo 1 

do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em Unidades de 

acordo com suas necessidades. 

1.4. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 

cumpridos os requisitos de publicidade. 

1.5.. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo árgão ou erilidade interessado por 

intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, 

conforme o art, 62 da Lei n°8.666, de 1993. 

1.6 A existéncia de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 

licitação específica para a aquisição prelendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condiçães. 

CLÁUSULA II - DO OBJETO DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

2.1. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 

2.1.1. A validade da ata de registro de preços contará a partir da publicação no DODF, e não será superior a 

doze meses, incluidas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3° do art. 15 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § l°do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

2,1.3. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos 

convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto 

no art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

2.1.5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata 

de registro de preços. 

2.2. DO PREÇO. 

IR 
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2.2.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, 

para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento 

de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

2.2.2. Deverão estar incluidas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação. 

2.2.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interslício anual de vigência do registro, admitida a 

revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicia! da Ata, nos termos da legislação de 

regência. 

2.3. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para á contratação, respeitada a ordem de classificação, 

poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários pari alcançar o total estimado, observado o 

preço da proposta vencedora. 

24. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação 

das empresas constantes da Ata. 

CLÁUSULA III - DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO: 

3.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, localizada no SGAN 607. môdulo D, SEDE II, sala 

309, 30  andar, Brasília/DF, é o órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 

certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

3.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatário, mediante anuéncia do órgão gerenciador respeitadas as condições e as regras estabelecidas na 

Lei n. 8.666/93 e no Decreto Distrital n. 39.103/2018. 

3.2.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 

registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 

adesão. 
- 

3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

323. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatódo e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

32.4, o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

32.5. O órgão gerenciador 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. 

3.2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

Roi 



DISTRITO FEDERAL 

4 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
Subsecretaria de Administração Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13/2019 - SIJAG/SEE-DF 

3.2.7. Compete ao órgão não participante os aios relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 

obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 

penal$dades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

CLÁUSULA IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

4.1. A SUAG/SEE/DF será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de 

Preço decorrentes desta licitação e 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. 

42. A convocação do fornecedor beneficiário pelo contratante será formalizada e conterá o endereço e o prazo 

máximo em 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 obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços-estará sujeito às 

sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

4.4. Quando comprovada a hipótese acima, a SUAGISEE/DF poderá 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 revistas em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custa dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover 

as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput 

do art, 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

5.2. Quando o preço registrado se tomar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

5.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

5,3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

- liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comuntcação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

li - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamentoda ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

o 
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55. Não se aplica a ata de registro de preços os acréscimos de, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, 

de que trata aos §§ 1° e 2°, do art.65 da Lei n.°  8.666/93. 

CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

6.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente decorrente de caso 

fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e iustificados 

Dor razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

6.2. O fornecedor beneficiário lerá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

6.2.1.0 registro do fornecedor será cancelado quando: 

- descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desle se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art, 87 da Lei n0 8.666, de 1993, ou no ad. 70  

da Lei n°10.520, de 2002. 

6.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 1, II e IV do ilem 6.2.1 será formalizado 

por despacho do árgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.3.. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer porfalo superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

torça maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamenle comprovados e justificados: 

- por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA VII - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

71. O local de entrega/execução será de acordo com Anexo Ido Edital de Pregão n° 18/2018, em até IS dias, a 

contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao 

detentor/representante legal. 

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 SEDF, observadas as condições fixadas neste 

instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, principalmente o Decreto Distrital n° 

39.103/2018; 

8.2. 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 n°  18k018, especialmente as especificadas no Anexo 1 

do referido Edital. 

8.3. 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 preposlos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de 

ações judiciais que lhe venham a ser atribuídos por força da lei, relacionados com o cumprirnentft do presente 

edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços. 
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CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 

9.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções 

estabelecidas no Decreto n°26.551/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 103 de 31 de maio de 

2005 pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei 

n°8.666/93 e no 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 

previstas no Edftal e nesta Ata ou nos contratos decorrentes de sua adesão, em face do disposto nos artigos 51, 

86,87 e 88 da Lei n°8.666/93 edo ari. 70  da Lei n°10.520/2002, serão obedecidos no ãmbito da Administração 

Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no 

referido Decreto Distrital e suas alterações. 

consta do § 10 do ai. 65 da Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão 1Ó18 e seus anexos, as propostas com preços, especificação, 

consumo médio semestral, por item. 

10.2. 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° 8883/94 e pela Lei Federal n° 9.648/98, e, com as demais normas 

aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

10.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção 

coordenada nela Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal, por meio do Telefone: 

0800-6449060. (Decreto Distrital n.° 34.031, de 12.12.2012). 

10.4. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contada da data da, com publicação do seu 

extrato no Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

105 As especificações tecnicas constantes no Processo Adminislratrvo no Ó4 ÕtO4i7/Õr'FíTNéjão 

integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcriço. 

E por estarem assim justos e compromissados foi lavrado este instrumento que, após lida e achada 

conforme, é assinada pelas representantes legais da Secretaria de Estado de Educação e do Fornecedor 

Beneficiãrio. 

Rege esta ata dregistro de preços o edital de licitação. 

Josemar S iano da Silva CAMILA BARBOSA ALVES 
Comissão de Gernciamento de SRP, Subsecretaria de Administração Geral 

Pres\ente Subsecretário 

A LTE MIA LUIS Aer,nadõ de forma diglaI pr,, 
ACEr M IR LUIS BO11E1.423217S7049 

30HAEA:42329787049 Dd: 1019 0321 DE 4H:31 C3W 

ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELLI, CNPJri°)29.920.01610001-02 
Altemir Luis Bohrer CPF: 423297870-49 
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DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação - SEE 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 18/2018 - SUAGISEE-DF 

PROPOSTA DE PREGO 

ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI 
Endereço: Rua, 438, 401. Sala 01. Morretes 1 ltapema/SC. Cep: 88220-000 
CNPJ: 29920016.0001102 INSCR: 258.616.709 
TEL 47 3268 4668 E-mail: Iicitaafgmail.com  
Representante Legal: Altemir Luis Bolirer 
CPF:423.297.870-49 RG: SSP/RS 1.018.635.274 
BANCO SICREDI : AG: 2606 C/C: 78322-6 

ITEM 1 QNT. 1 UN. 1 ESPECIFICAÇOES MARCA UNIT. TOTAL. 

040 020 UN. Mesa de som - 16 canais de entrada CICLOTRON 160000 32000,00 
balanceada: 14 canais de entrada AMBW 16 
balanceada mono (1 a 14) e 1 canal de XDF 
entrada balanceada / desbalanceada 
stereo (15 1 16). Dos 14 canais de 
entrada balanceada mono, 10 
pertencem ao Phantom Power Group 
(canais de 5 a 14) e 4 estão fora dele 
(canais de 1 a 4) - 1 canal de saída 
stereo master L e R balanceada - 1 
canal de saída de monitor - 1 canal 
para efeitos contendo, internamente, 
um processador digital com 15 
PRESET EFFECT PROGRAMS (15 
pré-seleções de efeitos fundamentais 
para microfones - vocal), sendo 
PRESETS de 1 a 5 - cinco pré- 
seleções diferentes de VOCAL 
REVERB; PRESETS de 6 a 10—cinco 
pré-seleções diferentes de VOCAL 
ECHO; PRESETS de 11 a 15— cinco 
pré-seleções diferentes de VOCAL 
DELAY; com chave seletora de 
programa e display de 2 dígitos. - 
Entrada USB-IN - Stereo Digital Player 
com FOLDER SHIFT - SISTEMA DE 
TROCA DE PASTAS, com controle 
remoto, para pen drive ou para micro 
cartão SD ou SDHC através de  

ALTA HiLUUNLIR LUMtflLIAL ZINZL! 

CNPJ: 29.920.0161000102 
Sistemos profissionais paro óudlo e iluminação. 
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Departamento de Iicitaço 14732684668 
Rua 438, 401, SI. 011 Morretes, ltapema/SC 

licita aftwgma i 1.com  

adaptador USB, localizada na seção 
master e enviando os sinais para os 
canais sterco (15 / 16) - Chave 
Phantom Power Group com led 
indicador - 1 canal para fone de 
ouvido stereo com PFL (pré escuta) 
- Canal de saída para gravação com 
controle de volume - Leds 
indicadores de nível de saída 
individuais +4dB e CLIP nos canais Ieft 
e right do stereo master e de monitor 
- SMPS - Fonte de alimentação 
chaveada (fonte automática) de 90V a 
260V - 50/60 Hz.  

VALOR TOTA: Trinta e dois mil reais. R$ 32.000,00 

DECLARAMOS QUE: 

• NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS ALÉM DO LUCRO, 
TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO POR EXEMPLO: 
TRANSPORTES, TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS 
DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS, RELACIONADAS COM O 
FORNECIMENTO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS. 

PRAZO PARA PAGAMENTO: 30 (trinta) DIAS. 

• PRAZO PARA ENTREGA: 15 (quinze) DIAS. 

• PRAZO GARANTIA: 12 (doze) MESES. 

Itaperna, 16 de Fevereiro de 2019. 

AL1EMIR LUIS f,d!tIp0' 
ALTE w 8()HH ER 4131978 7049 

BOHRFR42329787049 Dd(.E 20190322D8,732 -0W9 

ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI 
Altemir Luis Bohrer 

Cpf: 423.297.870-49 
Rg: 1.018.635.274 

ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI 
CNPJ: 29.920016/0001-02 

Sistemas profissloiiois poro 6,d10 e iluming0o. 
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IicitaafPgmai I.con 

tLII1TTSOI11 A o.vIs,c' o. rcíciotn 

EREoIUDIO-MIXERAMBWilise~ 

69  GERAÇÃO de linha de adio mixers portáteis1  compactos e econômicos 

com entradas balanceadas e saída stereo master balanceada, entrada USB.IN — 

Stereo Digital Player com folder shift sistema de troca de pastas, com controle 

remoto1  para pen drive ou para micro cartão SD ou SDHC, através de adaptador 
USE, processador digital com 15 presets de efeitos para microfones1  phantom 

power group e fonte de alimentação chaveada (fonte automática 

Y**nVJOMIXflAMBW IS XDF 

- 15 canais de entrada balanceada: II canais de entrada 
balanceada morto (1 a 14) e 1 canal de entrada balanceada / 
desbalanceada siereo (15 / 16). Dos 14 canais de entrada 
balanceada morto, 10 pertencem ao Mantem Poçer Group 
(canais de 5 a 14) e 4 estão fora dele (canaFs de 1 a 4) 
—1 canal de saFda çtereo rtaster L e R balanceada 
- 1 canal de satda de nioriftor 
- 1 canal para efeitos contendo, internamente, um 
processador digital com 15 PRESEI EFFECT PROGRAMS 
(IS pré-seleçôes de efeitos fundamentais para microl*ies - 

vocal), sendo PRESEIS de 1 a 5 - cinco pré-seleçSes diferentes 
de VOCAL REiERB PRESETS de 6 a 10 - cinco pré-se1eçes 
diferentes de VOCAL ECHO 'PRESaS de IS a IS - cinco pré-
sdeçães diferentes de VOCAL DELAY com chave seletora de 
proçranla a display de 2 dçitos. 
- Entri,da USO-IN - Steren fliçital Plaver com FOIDER 
Si - MSJEMA DE TROCA DE PASTAS, com controle 

ara "aremoto, on drive ou para micro cartão 50 ou SDHC 
através de adaptador 1155, localizada na seção master e 
enviando os sinais para os canaÇs tereo (15/ 1) 
- Colve Phantom Power Grouo com lcd indicador 

caole em ns alta r.okçào loom - icanal para fone de ouvido'tereo com PFL (pré escuta) 
- Canal de-sarda para Qravaço com controlé de volume 

Entrada USG-IN -Ste,eo 0i9it.I Payer ' Zoom - Leds indicadores de nível de saída individuais +4dB e  crus  
Folder Shjtt e Na-E mgiti para mâcre&ones nos canais left e riçht do stereo rilaster e de monitor 

conhMe remoto de entrada zoom - SMPS - Fonte de alimentação chaveada (fonte 
- Sieren DIgital pl.yer automática) de 90V a 260V - 50/60 Hz, 

Para su cor,venarca crá pd ôla, mamei de Manual de instruções AMBW 16 XOF 

,ytnJ;an doto pr&jts o.j me. ecu doynI.d qu. n 
- ençc, a pftta, ider d ac'-s. jsrura * A 4 raselra x PnfrSWSe (em rui) 

de 
 

ALTA FREQUÉNC,A COMERCIAL EIRELI 

CNPJ: 29.920.01510001-02 

Sistemos profissiortcls poro ôud!o 1 ihimínoção. 
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PROCESSO N°.os4.GoO457/2G1T 

PREGÃO ELETRÕNICO i13121'á 

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

prorrogações possÍveis, 

osvinte&b]to dias doMês de f r ro  dotn 
, o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, situado no SGAN 607, módulo D, SEDE II, sala 304, 30  andar, 

srasilia/DF, Fone(s) oxx(61) 3901-2319, inscrito no CNPJ sob o n° 00.394.676/0001-07, representado peta 

ORDENADORA DE DESPESA Sra. CAMILA BARBOSA ALVES e o Presidente da Comissão de 

Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços da Si nos termos da Lei n°  8.666, de 21 de junho de 

1993, e da Lei n°  10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos n°  5.450/ 2005 e Distrital 36.519/2015, e 

demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n°18/2018 publicado D5DF n°33 dejp üi!eveTero 

2bTpgiriiï33 e a respectiva homologação RESOLVEM registrar os preços da empresa NAIRON 

JOSÉ HlLGERTrNPrr12.47o.668IoOo1-81, nas quantidades estimadas, de acordo com as classificações 

por ela alcançadas nos itens, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e 

aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Audio, Vídeo e Foto para as Unidades 

Escolares participantes do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - 

EMTI, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - Si por meio de Sistema de 

Registro de Preços (SRP), de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições 

constantes neste Edital e seus Anexo, conforme consta nos autos do processo n°  Ó4.Õ!V57T2'õVZ. 

1 7 A. dp.scricões do obieto encontram-se sintetizadas no quadro abaixo: 

PROCESSO N° Ôt00045i1ï017 
. 

PREGÃO ELETRÕNICO n° 1Ï 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°0112019 

EMPRESA: NAIRON JOSÉ HILGERT CNPJ: 12.470.668/0001-81 

INSCRIÇAO: 411/0003937 
BANCQ.BA!1QQPQLP&$1k ÉNCiA:fiT 

TELEFONE: (55) 3369-1264 
524 São Pedro do Butiá( RS. CEP: 97920-000. 

Procurador Legal: NAIRON JOSÉ HILGERT RG: 1079651475 CPF: 006675060-12 

1° LUGAR 

R 
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Item Descrição do Item Unidade QTD 
rut 

 U!nitário Valor Total 
FSub—~ofer  Ativo 12SWSOOFRO 500W. 

tema Acústico Bass Reflex. 
ência RMS 40 500 W 

Respcsta de Frequência 20Hz - 203 Hz @ -10d1 
Sensibilidade com Crossover Ajustado em 50 Hz 423 
mv. 
Sensibilidade com Crossover Ajustado em 200 Hz 
157 mv. 
Alto-Falante 12' com Suspensão. 

52 Material do Cone Celulose com fibras longas. UN 15 R$ 
R$ 24.735,00 

Crossover Low Fass Frequência Ajustável 50 Hz - I.U•tO,UV 

200 Hz, 
VoPume Interno 62 L. 
Dimensões (A x Lx P mm) 480 x 430 x 480. 
Voltagem 110/220V. Fusivel 

Fusivel 3,0 A. Consumo máximo 600 W. Peso 32.1 
Kg. Gabinete MDF 15mm 

VALOR TOTAL GERAL: R$ 24.735,00 

1.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo 1 

do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em Unidades de 

acordo com suas necessidades. 

1.4. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 

cumpridas os requisites de publicidade. 

1.5.. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão ou entidade interessado por 

intermédio de instrumento contratuat, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, 

conforme o ad. 62 da Lei n° 8666, de 1993. 

1.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 

licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

CLÁUSULA II - DO OBJETO DA VIGÉNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

2.1. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 

2.1.1. A validade da ata de registro de preços contará a partir da publicação no DODF, e não será superior a 

doze meses]  incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3° do art. 15 da Lei n° 6.666, de 1993. 

2.1.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços]  inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666!  de 1993. 

2.1.3. A vigéncia dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos 

convocatórias, observado o disposto no art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

2.1.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto 

no ad. 65 da Lei n18.666, de 1993. 

2,1.5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinad o dalialidade da at 

de registro de preços. 
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2.2. DO PREÇO. 

2.2.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, 

para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento 

de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

222. Deverão estar incluldas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação. 

2.23. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstício anual de vigência do registro, admitida a 

revisão quando houver desequilíbrio da equação econõmico-financeira inicial da Ata, nos termos da legislação de 

regência. 
2.3. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação]  respeitada a ordem de classificação, 

poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o 

preço da proposta vencedora. 

2.4, Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação 

das empresas constantes da Ata. 

CLÁUSULA III - DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO: 

3.1, A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, localizada no SCAN 607, módulo O, SEDE II, sala 

309, 30  andar. Brasilia/DE, é o órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 

certame para registro de preços e gerenclamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

32. Desde que devidarnente justificada a vantagem]  a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer Õrgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador respeitadas as condições e as regras estabelecidas na 

Lei n. 8.666/93 e no Decreto Distrital n. 39.103/2018. 

3.2.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços]  quando desejarem fazer uso da ata de 

registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 

adesão, 
3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3,2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatõrio e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.2.4. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de árgãos não participantes que aderirem. 

3.2.5. O órgão gerenciador 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 

1 
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3.2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação soticitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

32.7. Compete ao Õrgão 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 árgão gerenciador. 

CLÁUSULA IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

4.1. A SUAG/SEE/DF será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de 

Preço decorrentes desta licitação e 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 e conterá o endereço e o prazo 

mãximo em 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 obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às 

sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

4.4, Quando comprovada a hipótese acima! a SUAG/SEEIDF poderá 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 revistos em decorrência 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 inciso II do caput 

do ad, 65 da Lei n°8.666, de 1993. 

5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

5,2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.22. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

- 
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 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negocia o. 

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão gerenciador deverá proced r ao ancela en Ø at4de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtençãodacorltratação ais antaiosf' (I_ 
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5.5. No se aplica a ata de registro de preços os acréscimos de. até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, 

de que trata aos §§ l e 2°, do art.65 da Lei n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

6.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e iustificados 

por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

6.2. O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

6.2.1.0 registro do fornecedor será cancelado quando: 

- descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n°  8.666, de 1993, ou no ad. 70  

da Lei n°10.520, de 2002. 

6.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 1, li e IV do item 6,2.1 será formalizado 

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.3.. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

- por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA VII - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGAiEXECUÇÃO 

7.1.0 local de entrega/execução será de acordo com Anexo Ido Edital de Pregão n°18/2018, em até 15 dias, a 

contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao 

detentor/representante legal. 

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 SEDF, observadas as condições fixadas neste 

instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, principalmente o Decreto DistrilaL n°  

39.103/2018; 

8.2. 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 n ..ëT018, especialmente às especificadas no Anexo 1 

do referido Edital. 
8.3. 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 atribuidos por força da lei, relacionados com cumprim .to o pr ente 

edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços. 
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CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 

9.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregáo, serão aplicadas as sanções 

estabelecidas no Decreto n°26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 103 de 31 de maio de 

2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei 

n°8666/93 e n°10.520/2002 e alterações posteriores. 

9.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pela não cumprimento das normas 

previstas no Edital e nesta Ata ou nos contratos decorrentes de sua adesão]  em face do disposto nos artigos 81, 

66, 87 e 88 da Lei n°6666/93 e do art. 7° da Lei n°10.520/2002! serão obedecidos no âmbito da Administração 

Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, ás normas estabelecidas no 

referido Decreto Distrital e suas alterações. 

consta do § 1' do art. 65 da Lei 8.666/1993. 

.CLÁUSULAX — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão E?D18 e seus anexos, as propostas com preços, especificação, 

consumo médio semestral, por item. 

10.2. O(s) caso(s) omisso(s) serà(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° 9,648198, e, com as demais normas 

aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

10.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção 

coordenada pela Secretaria de Estado de Transparência e ControLe do Distrito Federal, por meio do Telefone: 

0600-6449060. (Decreto Distrital n.° 34.031, de 12.12.2012). 

10.4. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da, com publicação do seu 

extrato no Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

especificações técnicas As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo 

EJetpçc,Ê)t18T2Q1j_ integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição. 

E por estarem assim justos e compronissados foi lavrado este instrumento que, após lida e achada 

conforme, é assinada pelos representantes legais da Secretaria de Estado de Educação e do Fornecedor 

Beneficiário. 

Rege esta ata de registro de preços o edital de licitação. 

Josemar Salvi da Silva ---. CAMILA BARBOSA ALVES 

Comissão de Gerencia'Iento de SRP, 7 Subsecretaria de Administração Geral 
Presidente / 7 A Subsecretário 

¼- 
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?regão no 182015 (SRP) 

PROPOSTA COMERCIAL 

A empresa NAIRON JOSÉ HILGERT EPP, estabelecida na RUA PRIMEIRO DE MAIO 524, CENTRO, SÃO PEDRO DO BUTIÁ - 
RS, FONE 55 33691264 , nairon@nhsom.com.br, inscrita no CNPJ sob n9  12.470.668.0001-81, neste ato representada por 
NAIRON iosÉ HILGERT, DIRETOR, RG 1079651475, CPF 006.675.050.12, propõe fornecer a SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL 

ITE 

M 
. ESPECIFICAÇÃO 

MODELO / 

MARCA UNID 
CIT 
DE UNIT TOTAL 

Subwoofer Ativa 500W. 
Sistema Acústico Bass Reliex. 
Potência RMS 40 500 W 
Resposta de Frequência 20Hz —200 Hz @ -10dB. 
Sensibilidade com Crossover Ajustado em 50 Hz 423 mv, 
Sensibifidade com Crossover Ajustado em 200 Hz 157 mv. 
Alto-Falante 12" com Suspensão. 
Material do Cone Celulose com fibras longas. 
Crossover Low Pass Frequência Ajustável 50Hz -200 Hz. 
Volume Interno 62 L. 
Dimensões (A x L x P mm) 480 x 430 x 480 
Voltagem 1101220 V. Fusível 

MARCA: NHL 

Fusivel 3.0 A. Consumo máximo 630W. Pesa 32,1 Kg. Gabinete  
PROSOUND 
MODELO 

MDF l5mm 12SW500PRO 
52 

'jdlur LU1dI;.NL4./3,UU IVIIN 1 t t LÂUMI IÇU IVIlL, SE] tLtFN IUS L 1 RÍN IA L LINLU KLAIS). 

Estão inclusos nos preços da proposta, todos os insumos que o compãem, tais como as despesas com mo-de-obra, 

impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto desta licitação. 

Garantia dos produtos: 12 meses Prazo de validade da proposta: 60 dias 

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. 

Responsével jurídico pela empresa: NAIRON JOSÉ HILGERT, CPF: 006.675.060.12, RG: 1079651475 

Conta para depósito: BANCO DO BRASIL (001), AG: 0679 - 3 (AGÊNCIA DE CERRO LARGO-RS), CONTA: 17368-1 NHL 

PRO SOUND (NAIRON J. HILGERT) 

E-mail: nairon@nhsom.com.br,  telefone: 55 3369-1264 

SÃO PEDRO DO BUTI 

12.4 

NAIRON josÉ HILGERT- 

Rua j0  de Maio, 524 Centro 
CEP 97920-000 

L SÃO UDRO DO SUTIÁ.RS j 

1 
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ITEM: 52 
MARCA: NHL PRO SOUND 
MODELO: 12SW500PRO 
QUANTIDADE: 15 

Subwoofer Ativo 500W. 
Sistema Acústico Bass Reflex. 
Potência RMS 40 500W 
Resposta de Frequência 20 Hz —200 Hz @ -10d13. 
Sensibilidade com Crossover Ajustado em 50 Hz 423 mv. 
Sensibilidade com Crossover Ajustado em 200 Hz 157 mV. 
Alto-Falante 12" com Suspensão. 
Material do Cone Celulose com fibras longas. 
Crossover Low Pass Frequéncia Ajustável 50 Hz - 200 Hz. 
Volume Interno 62 L. 
Dimensões (A x Lx P mm) 480 x 430 x 480. 
Voltagem 110/220V. Fusível 

Fusível 3,0 A. Consumo máximo 600W. Peso 32,1 Kg. Gabinete MDF 15mm 

ç2.41  1 •81 
NAIRON JosÉ HILGERTI. 

Rua l°do Maio. 524- Óontro 
CEP 97920-000 

sÃo PEDRO DO BUTIÁ-RS 
4- 


