
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Divisão de Compras

Ata de Registro de Preços n.º 01/2020  

   

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  01/2020.

PROCESSO Nº: 00097-00003659/2018-32 .

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 03/2020.

VALIDADE: 12(doze) meses improrrogáveis, a partir da publicação no DODF.

 

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF, empresa pública, com sede
na Avenida Jequi bá n.° 155, Águas Claras – DF, CNPJ n.° 38.070.074/0001-77, representada pelo seu
Diretor-Presidente, HANDERSON CABRAL RIBEIRO, brasileiro, casado, portador do RG n.° 3400773
SSP/GO, e do CPF n.° 813.771.341-72, e seu Diretor de Operação e Manutenção, FLAVIO MURILO
GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Iden dade n.° 7422/D,
CREA/GO, e do CPF n.° 306.587.481-49, ambos residentes e domiciliados nesta capital, doravante
denominada CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal nº 13.303/2016, Regulamento Interno de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF (RILC), Decreto 39.103, de 06 de junho de 2018, e demais normas
legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 03/2020, publicado no DODF nº 25, de 05 de fevereiro de
2020, página nº 35, e a respectiva homologação, conforme Decisão da Diretoria Colegiada exarada em
sua 1277a Reunião Ordinária, realizada em 12/03/2020 (36952919), e demais documentos constantes
do processo no 00097- 00001369/2018-54, RESOLVE registrar o preço da empresa AJR COMERCIO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ. n.° 27.840.547/0001-51, estabelecida na Rua Waldemar
Petena de Oliveira, 324, Nova Itapevi, Itapevi/SP, TEL: (11) 4118-4647 - email:
vendedores@ajrcompany.com.br, neste ato representada por DAVID DO SANTOS MENDES, Casado,
empresário, portador da cédula de RG n.° 52602813-0, inscrito no CPF/MF n 416.029.918-04, na
quan dade es mada anual, de acordo com a classificação por ela alcançada no(s) item(ns),
observadas as condições do Edital de Pregão Eletrônico n.° 03/2020 (ID 34977016), da Proposta de
Preços (ID 35808712), que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas
que se seguem: 

 

1. CLÁUSULA  I - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para Fornecimento de Dormentes
Especiais de Madeira de 1ª Classe – Sobressalente de Consumo – para as Regiões de Aparelhos de
Mudança de Via (AMV’s) na Via Permanente do METRÔ-DF,  especificados no Anexo I do Edital de
Pregão Eletrônico nº 03/2020, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta ata, juntamente
com a documentação e proposta de preços apresentada pelo licitante.

1.2. O adjudicatário será convocado pelo órgão gerenciador, no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados da data de publicação da convocação no DODF, para assinatura da respec va Ata de
Registro de Preços, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo
adjudicatário até o segundo dia ú l após a convocação e desde que ocorra mo vo jus ficado e aceito
pelo órgão gerenciador.

1.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas
quan dades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a
Administração promover a contratação de acordo com suas necessidades.

2. CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses
improrrogáveis, contados a partir da publicação no DODF.

3. CLÁUSULA V - DO PREÇO E ESPECIFICAÇÃO

3.1. O preço ofertado, especificação, empresa e representante legal, encontram-se
enunciados na presente ata.

4. CLÁUSULA VI - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO/ENTREGA DO MATERIAL
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4.1. O local de execução do serviço/entrega do material será de acordo com Anexo I do
Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2020, a contar da data da assinatura do contrato, de recebimento
e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao detentor/representante legal.

5. CLÁUSULA VII - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco de Brasília – BRB, até o
15º (décimo quinto) dia a contar da data em que for atestado o fornecimento defini vo pela Unidade
requisitante mediante apresentação da(s) respec va(s) nota(s) fiscal(is) ou nota fiscal-fatura, ou após
a sua representação, sanadas as irregularidades constatadas.

5.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar ao Metrô-DF os documentos
abaixo relacionados:

I  -   Cer dão Nega va de Débitos – CND emi da pelo INSS – Ins tuto Nacional de
Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei nº 8.212/1990);

II - Cer ficado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS
fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº
8.036/1990);

III - Cer dão de Regularidade para com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio
da Licitante.

IV – Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Posi va com Efeitos de
Nega va, emi da pelo Tribunal Superior do Trabalho (em www.tst.jus.br), em
cumprimento à Lei nº 12.440/2011, visando a comprovação da inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

5.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

I – A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e

II – Se o valor da multa for superior ao valor devido pela prestação do serviço,
responderá o contratado pela diferença a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

5.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante
crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto
deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de
acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág. 3, de 18/02/2011.

6. CLÁUSULA VIII – DO CONTRATO

6.1. Durante o prazo de validade do registro, a empresa detentora poderão ser convidadas a
firmar contratações de fornecimento, mediante autorização da Presidência do Metrô-DF, observadas
as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações con das na legislação
pertinente.

6.2. Por ocasião da celebração do contrato, a critério da Administração, poderá ser exigido
da licitante a prestação de uma das seguintes garantias estabelecidas no Edital:

        I     -  caução em dinheiro, ou em títulos da divida pública;

        II    -  seguro-garantia; ou,

        III  -  fiança bancária.

6.3. A garantia será conforme estabelecido no edital de convocação.

6.4. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por ins tuição
financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não par cipem do capital ou da
direção da licitante, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos bene cios do ar go
1.491, do Código Civil.

6.5. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata:

a) somente poderá ser levantada após a ex nção do contrato, e quando em dinheiro,
atualizada monetariamente;

b) poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser u lizada para cobrir
eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem
prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos após o recebimento da no ficação regularmente expedida, a garan a
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deverá ser reconstituída;

c) ficará re da no caso de rescisão contratual, até defini va solução das pendências
administrativas e/ou judiciais;

d) será liberada mediante pedido por escrito pelo contratado.

6.6. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de Preços,
a não prestação da garan a exigida será considerada recusa injus ficada em assinar o contrato,
implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emitida.

6.7. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto
no Título IV, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-Df - RILC, com suas
respectivas alterações posteriores, no que couber.

7. CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

7.1. Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da Presidência do Metrô-
DF.

7.2. Deverá haver disponibilidade orçamentária, devidamente comprovada, para aquisição
de cada parcela a ser contratada.

7.3. O(s) fornecedor(es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de
Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2020,
especialmente às especificadas no Anexo I do referido Edital.

7.4. Serão de responsabilidade do(s) concorrente(s) que ver(em) seu(s) preço(s)
registrado(s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídos por força
da lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na Ata de
Registro de Preços.

8. CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES

8.1. As penalidades serão aplicadas em conformidade com o Regulamento Interno de
Licitações e Contratos RILC-METRÔ-DF. 

9. CLÁUSULA XI - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

9.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro,
admi da revisão quanto houver desequilíbrio de equação econômico-financeiro inicial a ata, nos
termos da legislação que rege a matéria.

10. CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

10.1. O recebimento objeto desta Ata de Registro de Preços será atestado pela Unidade
requisitante consoante o disposto no art. 205 Regulamento Interno de Licitações e Contratos do
METRÔ-DF - RILC, e demais normas pertinentes.

10.2. A Unidade Demandante deverá designar executor para acompanhamento do contrato e
recebimento do objeto, conforme disposto no art. 201 do  Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF - RILC.

10.3. A Unidade requisitante procederá à inspeção de qualidade na entrega dos materiais,
conforme cronograma de execução Anexo I do Termo de Referência, e poderá recusá-los,
integralmente ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações do objeto licitado.

10.4. Não serão aceitos materiais recondicionados ou remanufaturados sob qualquer forma.

10.5. Demais exigências contidas no Anexo I do Edital deste Pregão Eletrônico.

11. CLÁUSULA XIII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

11.1.1. Pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô-DF, mediante
comunicação da Unidade requisitante, quando:

11.1.2. a(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;

11.1.3. a(s) detentora(s) não re ra(em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a
Unidade requisitante não aceitar  sua(s) justificativa(s);

11.1.4. a(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administra va de contrato decorrente
deste instrumento de registro de preços, em algumas hipóteses previstas no Regulamento Interno
de Licitações e Contratos do METRÔ-DF - RILC, com as respectivas alterações posteriores;

11.1.5. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente
deste instrumento de registro;
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11.1.6. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

11.1.7. por razões de interesse público devidamente demonstradas e jus ficadas pela
Administração.

11.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela con das ou quando ocorrer alguma das hipóteses
con das no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF - RILC, com as respec vas
alterações posteriores.

11.2.1. a solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá
ser dirigida à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô-DF, facultada a ela a
aplicação das penalidades previstas,  caso não aceitas as razões do pedido. 

11.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta ata, a empresa detentora
será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao
processo que tiver dado origem ao registro de preços.

11.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da ata, deverão comunicar imediatamente ao
Departamento do Manutenção do Metrô-DF, qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.

12. CLÁUSULA XV - DAS ALTERAÇÕES

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

13. CLÁUSULA XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Integram esta ata, o Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2020 e seus anexos, as
propostas com preços, especificação, consumo médio por item.

13.2. O(s) caso(s) omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 13.303/2016,
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF - RILC e, com as demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

13.3. E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, após
lido, conferido e achado conforme vai assinada a presente ata, pelas partes, na presença das
testemunhas abaixo.

BRASÍLIA-DF, 25 de março de 2020.

PELO METRÔ-DF:

HANDERSON CABRAL RIBEIR�O

Diretor-Presidente

FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA

Diretor de Operação e Manutenção

 

PELA CONTRATADA:

DAVID DOS SANTOS MENDES

AJR Comércio de Materiais para Construção LTDA

TESTEMUNHAS: 

RODRIGO RESENDE SILVA

Departamento de Recursos Materiais

 

ANDERSON LUIZ SENNA COSTA

Divisão de Compras

 

 

 

ANEXO I

LICITANTE VENCEDOR
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PROCESSO Nº: 00097-00004137/2019-39

PREGÃO Nº: 03/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 01/2020

 

EMPRESA: AJR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ

27.840.547/0001-51

BANCO

001

AGÊNCIA

2171-7

CONTA-CORRENTE

37581-0

TELEFONE

(11) 4118 4647

ENDEREÇO

Rua Waldemar Petená de Oliveira, 324 Jd. Nova Itapevi - Itapevi - SP

CEP: 06690-310

SÓCIO DIRETOR: David dos
Santos Mendes

R.G: 52.029.918-04 CPF: 416.029.918-04

E-mail:
vendedores@ajrcompany.com.br

  

                                                                      

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 Dormentes de madeira para AMV. m³ 62,47 R$
2.948,01

R$ 184.162,18

2 Transporte com caminhão carroceria de 5t - rodovia pavimentada. tkm 39.174,78 R$ 0,85 R$ 33.298,56

3 Transporte com caminhão carroceria de 9t - rodovia pavimentada. tkm 7.281,56 R$ 0,59 R$ 4.296,12

VALOR TOTAL R$ 221.743,49

duzentos e vinte e um mil e setecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos

 

Documento assinado eletronicamente por DAVID DOS SANTOS MENDES - RG: 52602813 SSPDF,
Usuário Externo, em 26/03/2020, às 08:45, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON LUIZ SENNA COSTA - Matr.0002859-2,
Chefe da Divisão de Compras, em 26/03/2020, às 09:38, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-
feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA -
Matr.0003205-0, Diretor(a) de Operação e Manutenção, em 26/03/2020, às 12:51, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do
Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HANDERSON CABRAL RIBEIRO - Matr.0003195-X,
Diretor(a)-Presidente, em 26/03/2020, às 13:15, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO RESENDE SILVA - Matr.0001417-6, Chefe
do Departamento de Recursos Materiais, em 26/03/2020, às 14:31, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
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http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 37368913 código CRC= A28C7F66.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF

3353-7112
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