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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  03/2020 

PROCESSO Nº: 00097-00009971/2020-54

PREGÃO ELETRÔNICO Nº:  019/2020

VALIDADE: 12(doze) meses improrrogáveis, a par�r da publicação no DODF

 

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF, com sede na Avenida Jequi�bá, 155, Águas Claras, Brasília,
Distrito Federal, representada pelo sr. Diretor Presidente HANDERSON CABRAL RIBEIRO, brasileiro, casado, portador do RG n.
° 3400773 SSP/GO, e do CPF n.° 813.771.341-72, e por 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, 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 019/2020,
publicado no DODF nº 228, de 04 de dezembro de 2020, página nº 76 , e a respec�va homologação, conforme documento SEI nº
52381055 do processo nº 00097-00009971/2020-54, RESOLVEM registrar os preços das empresas QUALITE DISTRIBUIDORA
EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 16.754.240/0001-11 e SULMINAS FIOS & CABOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 04.210.938/0001-
97, nas quan�dades es�madas no item 3 do Termo de Referência 48218755, de acordo com a classificação por
elas alcançadas nos itens/lotes, observadas as condições do edital 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 aquisição de cabos de 1 kV de 240 e 400 mm² e cabos de
15 kV de 120 e 240 mm² para atender às demandas de manutenção do sistema de energia do METRÔ-DF, conforme especificados
no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 019/2020, 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 05 (cinco) dias úteis, contados da data de
convocação do Metrô-DF, para assinatura da respec�va Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogado uma única vez, por
igual período, quando solicitado pelo adjudicatário 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, a contar da data
de sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, de acordo com o item 6.3 Termo de Referência - Anexo I deste
edital.

3. CLÁUSULA III DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à Diretoria de Operação e Manutenção.

4. CLÁUSULA IV DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. A Adesão à Ata de Registro de Preços poderá ser admi�da, desde que devidamente comprovada a vantagem e
respeitadas as condições e as regras estabelecidas no Decreto Distrital nº 39.103/2018.

4.2. O quan�ta�vo decorrente das adesões à ata de registro de preços, na sua totalidade, não poderá exceder,
ao quíntuplo do quan�ta�vo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador.

4.3. As aquisições e/ou contratações adicionais decorrentes das adesões à ata de registro de preços não poderão
exceder, por órgão ou en�dade, a 100% (cem por cento) dos quan�ta�vos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador, (art. 22 § 3º, do Decreto nº 39.103/2018).

4.4. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação do Registro
de Preços, com exceção dos órgãos e en�dades do Distrito Federal.

4.5. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela imposição de
penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador. 



4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão aderente deverá efe�var a contratação solicitada em até 90
(noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. (§ 6º, art. 22 do Decreto nº 39.103/2018).

5. CLÁUSULA V - DO PREÇO E ESPECIFICAÇÃO

5.1. O preço ofertado, especificação, empresa e representante legal, encontram-se enunciados ao final da presente ata.

6. CLÁUSULA VI - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO/ENTREGA DO MATERIAL

6.1. O local de execução do serviço/entrega do material será de acordo com Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº
19/2020 e deverá iniciar em até 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura do contrato, de recebimento e/ou re�rada da
Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao detentor/representante legal, conforme item 14 do Termo de Referência
48218755, pág. 32.

7. CLÁUSULA VII - DO PAGAMENTO

7.1. Para 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
desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § único do Regulamento de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

7.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federação que, comprovadamente não
possuam filiais e/ou representação no Distrito Federal, devendo neste caso indicar o número de sua conta-corrente, bem
como a agência do estabelecimento bancário.

7.2. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, contados a par�r da entrega da Fatura/Nota Fiscal no
protocolo do METRÔ-DF, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento e que tenham sido
cumpridas as exigências contratuais e administra�vas da Contratante.

7.2.1. Se a documentação de cobrança es�ver incompleta ou conter erros ou incorreções, o prazo para pagamento
será recomeçado a par�r da data de sua reapresentação, desde que o atesto já tenha sido realizado.

7.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condição deverá ser informada na Nota
Fiscal/Fatura, sob pena de ter re�do na fonte os tributos incidentes sobre a operação, relacionados no art. 13 da Lei
Complementar n° 123/2006.

7.2.3. É vedado o pagamento antecipado por objeto contratual não executado.

7.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar ao METRÔ-DF os seguintes
documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

7.3.1. Autorização de Faturamento – AF emi�da pelo gestor ou comissão gestora do contrato, se for o caso;

7.3.2. Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos rela�vos a Tributos Federais e à Dívida A�va da União e Contribuições
Previdenciárias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil;

7.3.3. Cer�dão de Regularidade do FGTS – CRF, emi�da pela Caixa Econômica Federal;

7.3.4. Cer�dão Nega�va de Débitos emi�da pela Secretaria de Fazenda Pública do Distrito Federal, se �ver sede ou
filial no Distrito Federal; e

7.3.5. Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT, emi�da pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST.

7.3.6. O CONTRATADO fica obrigado a emi�r Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 55, em subs�tuição à nota fiscal
modelo 1 ou 1-A, a par�r de 1º de outubro de 2011, conforme dispõe o Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada pelo
Protocolo ICMS 33/2011.

7.3.7. Em caso de atraso no pagamento sem justo mo�vo, o débito será acrescido de correção monetária pelo IPC-A/IBGE,
salvo disposição em contrário no Edital ou contrato, e juros de mora legais, calculados pro rata temporis.

8. CLÁUSULA VIII – DO CONTRATO

8.1. Durante o prazo de validade do registro, a empresa detentora do melhor valor registrado poderá ser convidada a
firmar contratação de fornecimento/prestação de serviço, mediante autorização da Presidência do Metrô-DF, observadas as
condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações con�das na legislação per�nente.

8.2. Poderá ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do art. 144, do Regulamento de Licitações e
Contratos - RILC do Metrô-DF, e facultada a sua subs�tuição por instrumento equivalente (Nota de Empenho) nos casos de
compra/execução de pequenas despesas, até o limite estabelecido para dispensa de licitação previsto no inciso II, do art. 135, do
RILC - Metrô-DF e com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, cujo prazo seja igual ou inferior a 30 (trinta) dias corridos.

8.3. A Ata de Registro de Preços não sofrerá o acréscimo de 25% previsto no art. 65 da Lei n º 8.666/1993.

8.4. Por ocasião da celebração do contrato, a critério da Administração e conforme edital, poderá ser exigido da licitante
a prestação de uma das seguintes garan�as estabelecidas no Edital:

8.4.1. caução em dinheiro;

8.4.2. seguro-garan�a; ou,



8.4.3. fiança bancária.

8.4.3.1. 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 vencedora, sendo
indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos bene�cios do ar�go 827, do Código Civil de 2002.

8.5. A garan�a será conforme estabelecido no edital.

8.6. Toda e qualquer garan�a prestada pela licitante detentora da Ata assegurará o pagamento de:

8.6.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a terceiros em razão do não
cumprimento ou cumprimento insa�sfatório do contrato, incluindo-se as obrigações acessórias;

8.6.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a terceiros em razão de omissão
ou ato pra�cado com dolo ou culpa durante a execução do contrato;

8.6.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

8.6.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, de responsabilidade do contratado,
quando não honradas com pontualidade.

8.7. A garan�a prestada pelo contratado será liberada ou res�tuída nas seguintes hipóteses:

8.7.1. Execução integral e sa�sfatória do objeto do contrato, atestada pelo gestor do contrato sem qualquer ressalva;

8.7.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato sem que haja comunicação de
sinistro ou retenção cautelar de valores por parte do METRÔ-DF, ainda que em fase de apuração.

8.8. Aplicam-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços as normas de gestão contratual do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

9. CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

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

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

9.3. 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 19/2020, especialmente às especificadas no Anexo I do referido Edital.

9.4. 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.

10. CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES

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

11. CLÁUSULA XI - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

11.1. 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 do Decreto Distrital nº 39.103/2018.

12. CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

12.1. O recebimento do 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 per�nentes.

12.2. 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.

12.3. 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 es�verem em desacordo com as
especificações do objeto licitado.

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

12.5. Demais exigências con�das no Anexo I do Edital deste Pregão Eletrônico.

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

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

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

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

13.1.1.2. a(s) detentora(s) não re�ra(em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a Unidade requisitante não
aceitar sua(s) jus�fica�va(s);



13.1.1.3. 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 respec�vas alterações posteriores;

13.1.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de
registro;

13.1.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos pra�cados no mercado;

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

13.1.2. 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.

13.1.2.1. 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. 

13.2. 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 �ver dado origem ao registro de preços.

13.2.1. 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 consecu�vas, considerando-se cancelado o preço
registrado a par�r da úl�ma publicação.

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

14. CLÁUSULA XV - DAS ALTERAÇÕES

14.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo adi�vo à
presente Ata de Registro de Preços.

15. CLÁUSULA XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Integram esta ata, o Edital de Pregão Eletrônico nº 19/2020 e seus anexos, as propostas com preços e
especificações dos itens.

15.2. 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. 

 

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, em uma única via eletrônica com
auten�cação na forma da lei pelo Sistema Eletrônico de Informação - SEI.

 

PELO METRÔ-DF:

HANDERSON CABRAL RIBEIR O

Diretor-Presidente

 

FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA

Diretor de Operação e Manutenção

 

EMPRESAS REGISTRADAS:

 

QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI

Valdiney de Souza Silva

 

 

SULMINAS FIOS & CABOS LTDA

Ademir Machado

 

TESTEMUNHAS:

1-



2-

 

PROCESSO Nº: 00097-00009971/2020-54
PREGÃO Nº: 19/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 03/2020

 

ITEM 01:

EMPRESA: QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 16.754.240/0001-
11

INSCR. ESTADUAL: 07.619.797/001-
04

BANCO:
BRB AGÊNCIA: 280 CONTA-CORRENTE: 005.946-4

TELEFONE: (61) 3046-4542 ENDEREÇO: QR 502 CONJ 01 LOTE 24 Loja 01 - Samambaia Sul – CEP: 72.310-401
SÓCIO DIRETOR: Valdiney de Souza Silva R.G.: 2.307.780 SSP/DF CPF: 015.395.451-56

 

ITEM QUANT. ESTIMADA UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA/ PROCEDÊNCIA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 
1 525 M Cabo elétrico unipolar flexível de 240 mm² NAMBEI R$ 134,00 R$ 70.350,00

    VALOR TOTAL  R$ 70.350,00

 

ITEM 02, 03 e 04:

EMPRESA: SULMINAS FIOS & CABOS LTDA
CNPJ: 04.210.938/0001-
97

INSCR. ESTADUAL: 518.109.395.0093                   
        

BANCO:
ITAÚ AGÊNCIA: 341 CONTA-

CORRENTE: 51133-5

TELEFONE: (35) 3042-1940 ENDEREÇO: RUA PREFEITO CHAGAS , 221 CENTRO - CAIXA POSTAL 1073 - POÇOS DE CALDAS-
MG

SÓCIO DIRETOR: GABRIEL DE OLIVEIRA MACHADO R.G.: 14.293894 - MG CPF: 110.460.806-52
PROCURADOR: ADEMIR MACHADO R.G.: M-2.685.960/MG CPF: 448.884.066-34

 

ITEM QUANT. ESTIMADA UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA/PROCEDÊNCIA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
2 4.200 M Cabo elétrico unipolar flexível , 400 mm PRYSMIAN R$ 283,05 R$ 1.188.810,00
3 2.625 M Cabo elétrico unipolar blindado de 120mm PRYSMIAN R$ 155,00 R$    406.875,00
4 1.575 M Cabo elétrico unipolar blindado de 240mm PRYSMIAN R$ 273,59 R$    430.904,25

    VALOR TOTAL  R$ 2.026.589,25

 

Documento assinado eletronicamente por VALDINEY DE SOUZA SILVA, RG nº. 2307780 SSP -
DF, Usuário Externo, em 15/12/2020, às 14:25, 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 ADEMIR MACHADO, Usuário Externo, em
15/12/2020, às 17:12, 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 ROBERTO GIULIANI - Matr.0002446-5, Testemunha,
em 17/12/2020, às 10:25, 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 ISABELLA TOLENTINO DE ANDRADE - Matr.0002107-
5, Testemunha, em 17/12/2020, às 10:51, 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 FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA -
Matr.0003205-0, Diretor(a) de Operação e Manutenção, em 17/12/2020, às 10:51, 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 17/12/2020, às 18:02, 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 auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 52601007 código CRC= 9D551720.
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