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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

Coordenação de Licitação

 

Ata de Registro de Preços n.º 002/2022  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 002/2022 - SEL/DF.

Processo SEI nº 00220-00005432/2021-82

 

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.977.827/0001-85, sediada na SCS, Quadra 4, Edi�cio Luiz Carlos Botelho, 6º e 7º andares - Bairro Asa
Sul – Brasília/DF; CEP: 70.304-000, representado neste ato representado por GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA, Secretária de Estado de
Esporte e Lazer, nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto distrital nº 40.205/2019, do
Decreto distrital nº 39.103/2018, aplicando-se subsidiariamente as normas constantes da Lei nº 8.666/1993 e suas modificações de
acordo com o Pregão Eletrônico SRP nº 001/2022, conforme consta no Processo SEI nº 00220-00005432/2021-82, RESOLVE registrar
os preços oferecidos pela empresa ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 16.604.411/0001-26,
endereço: Av. Almirante Barroso, nº 836 – “SALA A” Bairro: Centro, Macapá/AP, Tel: (96) 3242-4158, CEP: 68900-041, e-mail:
pietrina@e�caturismo.tur.br / Rep. lkpnery@uol.com.br, neste ato representada por Pietrina Salgado Costa, brasileira,
solteira, residente e domiciliada na Rodovia Juscelino Kubtscheck, nº 1071, Bairro: Jardim Marco Zero, CEP: 68.903-014, Macapá-AP.,
Telefone: (96) 98111-5950 ou (96) 3242-4158, Sócia Administradora, CPF: 388.351.182-04 e RG: 047851/PTC-AP, obje�vando a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão,
marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender às necessidades do
Programa Compete Brasília gerido pela SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada
SEL/DF, conforme especificações técnicas, quan�dades es�madas e as condições de fornecimento constantes no Termo de Referência,
atendidas as cláusulas e condições abaixo:

 

1. DO OBJETO:

1.1. A presente Ata de Registro de Preços - ARP tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e
cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender às necessidades do Programa Compete
Brasília gerido pela SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, especificados no item 2 do Termo de
Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 001/2022 (Id. SEI/GDF n.º 77905444), que é parte integrante desta Ata de
Registro de Preços - ARP, assim como a proposta vencedora (Id. SEI/GDF n.º 85777822), independentemente de transcrição.

1.2. A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF não está obrigado a firmar
contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços - ARP, nem mesmo nas quan�dades indicadas no Lote/Grupo 01,
podendo a Administração promover a aquisição em quan�dades de acordo com suas necessidades.

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quan�dade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s)
são as que seguem:

EMPRESA ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - ME, CNPJ 16.604.411/0001-26:

2.2.

 

LOTE 1

ITEM: Descrição detalhada do objeto Quan�dade
Solicitada

Valor
Es�mado da

Cota
VALOR TOTAL

1 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. Descrição:
fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional.

4.212

(quatro mil,
duzentos e

doze)

R$ 907,00
(novecentos
e sete reais)

9,3% de
desconto.

R$ 3.820.284,00 (três
milhões, oitocentos e
vinte mil, duzentos e

oitenta e quatro reais)

2
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS.
Descrição: fornecimento de passagens aéreas no âmbito
internacional.

6.623

(seis mil,
seiscentos e
vinte e três)

R$ 911,00
(novecentos
e onze reais)

8,9% de
desconto.

R$ 6.033.553,00 (seis
milhões, trinta e três

mil, quinhentos e
cinquenta e três reais)
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LOTE 1

ITEM: Descrição detalhada do objeto Quan�dade
Solicitada

Valor
Es�mado da

Cota
VALOR TOTAL

3
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. Descrição: reserva,
emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de
passagens aéreas nacionais e internacionais.

10.835

(dez mil,
oitocentos e

trinta e cinco)

R$ 0,00

(zero reais)

R$ 0,00

(zero reais)

VALOR TOTAL DO LOTE:

R$ 9.853.837,00 (nove
milhões, oitocentos e
cinquenta e três mil e
oitocentos e trinta e

sete reais)

 

3. ÓRGÃO(S) / ENTE(S) PARTICIPANTE(S):

3.1. Não há órgãos par�cipantes.

 

4. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP:

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços - ARP será de 12 (Doze) meses, contados a par�r da publicação em DODF, não podendo ser
prorrogada.

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO:

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou de fato que
eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es), observados os
termos do Decreto do Distrito Federal nº 39.103/2018.

5.2. Caso seja constatado que o preço registrado na Ata de Registro de Preços - ARP é superior à média dos preços de mercado, o
gerenciador solicitará ao(s) fornecedor(es), mediante comunicação formal, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos
níveis definidos no subitem anterior.

5.3. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido e o gerenciador da Ata de Registro
de Preços - ARP convocará os demais fornecedores do cadastro reserva, caso existam, visando igual oportunidade de negociação.

5.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classificação original.

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF poderá:

5.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem
aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos mo�vos e comprovantes apresentados; e

5.4.2. Convocar os demais fornecedores do cadastro reserva, caso existam, visando igual oportunidade de negociação.

5.5. Não havendo êxito nas negociações a Administração deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços - ARP, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.6.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços - ARP;

5.6.2. Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem jus�fica�va
aceitável;

5.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no mercado; ou

5.6.4. Sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar Contrato administra�vo com o Distrito Federal ou
a SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF.

 

6. DA UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃOS OU ENTES NÃO PARTICIPANTES:

6.1. A Ata de Registro de Preços - ARP, durante sua vigência, poderá ser u�lizada por qualquer órgão ou en�dade da Administração
Pública (art. 22, do Decreto distrital nº 39.103/2018), mediante prévia consulta a SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO
DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF, desde que devidamente comprovada a vantagem.

6.1.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços - ARP, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
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6.1.2. A adesão a esta Ata de Registro de Preços - ARP não poderá exceder, por órgão ou en�dade, a 100% (cem por cento) do
total registrado, conforme previsto no art. 22, § 3º, do Decreto distrital nº 39.103/2018.

6.1.3. O quan�ta�vo total decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços - ARP não poderá exceder ao quíntuplo registrado,
conforme previsto no art. 22, § 4º, do Decreto distrital nº 39.103/2018.

6.2. A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF somente autorizará a
adesão após a primeira contratação advinda da Ata de Registro de Preços - ARP (art. 22, § 5º, do Decreto distrital nº 39.103/2018), com
exceção dos órgãos e en�dades do Distrito Federal.

 

7. DOS ACRÉSCIMOS QUANTITATIVOS:

7.1. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados pela Ata de Registro de Preços - ARP, inclusive o acréscimo de que trata o §
1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 (art. 12, § 1º, do Decreto distrital nº 39.103/2018).

 

8. DO CONTRATO:

8.1. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços - ARP, a(s) empresa(s) beneficiária(s) poderá(ão) ser convocada(s) para
assinar o termo de Contrato, ou re�rar documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento do
Termo de Convocação.

8.2. Os Contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços - SRP poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993 (art. 12, § 3º, do Decreto distrital nº 39.103/2018).

8.3. Aplica-se aos Contratos decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/1993, com suas
respec�vas alterações posteriores, no que couber.

 

9. DO PRAZO, DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

9.1.  A execução dos serviços contemplados envolverá o agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação,
remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, rela�vos aos locais dos eventos autorizados
em Ordem de Serviço.

9.2. Em razão da imprevisibilidade dos serviços, a empresa estará ciente de que os mesmos serão executados conforme as
necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, devendo inclusive, atender às solicitações da Contratante, em
caráter excepcional, fora do horário de expediente do órgão solicitante da contratação, inclusive aos sábados, domingos e feriados, por
meio de telefone fixo ou móvel indicando um funcionário que possa ser contatado para a solução de casos excepcionais e urgentes.

9.3. A empresa contratada deverá entregar os bilhetes no local a ser informado ou fornecer número do voo, código
localizador/localizador da reserva, número do bilhete e horário, através de e-mail e telefone ou se fizer necessário, colocá-los à
disposição dos passageiros nas lojas das companhias aéreas, agências de turismo próximas do usuário, ainda que fora do horário de
expediente.

9.4. Os serviços deverão ser executados conforme os locais indicados pela contratante, devendo os mesmos serem concluídos nos
prazos definidos pelo órgão Contratante.

9.5. A Contratada deverá reservar, confirmar, emi�r e enviar os bilhetes eletrônicos atendendo às datas, horários e trechos
estabelecidos por livre escolha da Contratante, mediante a apresentação de cotações de preços de, no mínimo, 03 (três) empresas
para fornecimento de bilhetes aéreos. 

9.6. As solicitações de serviços, seja a cotação de preços da passagem ou a autorização da emissão do bilhete, serão emi�das pelo
fiscal/executor do contrato, através de endereço eletrônico (e-mail) ou qualquer outro meio de comunicação disponibilizado pela
Contratada e, serão considerados entregues a par�r da data e horário da confirmação automá�ca de entrega emi�da pelo sistema
u�lizado.

9.7. No momento da emissão dos bilhetes, a Contratada deverá enviar ao fiscal do contrato a tela com os dados visualizados,
obedecendo o seguinte procedimento:

9.7.1 Realizar o acesso ao sistema de marcação e emissão de bilhetes das companhias aéreas, onde constam as tarifas
disponíveis;

9.7.2. Capturar a tela que contém as tarifas, dando um comando "Print Screen" do teclado do computador, ou procedimento
similar, colando-a no corpo do e-mail a ser enviado ao fiscal do contrato. Este procedimento visa comprovar a tarifa mais
vantajosa no momento da emissão do bilhete;

9.7.3. Quando verificado pelo fiscal do contrato que o bilhete aéreo foi emi�do com valor acima do constante do e-mail enviado
(tela do sistema), a respec�va diferença deverá ser ressarcida à Contratante, salvo jus�fica�va a ser analisada pelo fiscal/executor
da Contratante, mediante desconto no pagamento da próxima fatura;

9.7.4. Fornecer tabelas contendo horários, números de voos (quando for o caso), duração de viagens, escalas e/ou conexões
(quando for o caso), aeroportos ou rodoviárias de embarque e desembarque dos passageiros.

9.8. A passagem aérea que se refere o item anterior, compreende o trecho de ida e o trecho de volta, ou somente um dos trechos, nos
casos em que isto represente toda a viagem.

9.9. A Contratada apresentará por e-mail, a reserva aérea contendo o LOCALIZADOR, a data e hora de validade da reserva e demais
dados con�dos na cotação para a Unidade Solicitante, visando à necessária aprovação.
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9.10. Somente será autorizada a emissão do Bilhete de Passagem caso a reserva esteja a�va. Havendo cancelamento em virtude da
expiração do prazo, o procedimento visando à emissão deve ser reiniciado.

9.11. O trecho é entendido como todo o percurso entre a origem e o des�no, independente de haver conexões e/ou escalas ou serem
u�lizadas mais de uma companhia aérea.

9.12. A Contratada deverá assessorar a Contratante para a adequada definição do melhor roteiro aéreo, horário e frequência de voos,
sempre que solicitada.

9.13. O valor ofertado pela prestação do serviço de agenciamento de viagens aéreas será único, independente de se tratar de
passagem aérea internacional.

9.14. A empresa contratada deverá atender à solicitação de informações sobre vagas nos voos disponíveis para o des�no informado
em 24 (vinte e quatro) horas em caráter normal, e em caso de emergência, em até 2 (duas) horas após comunicação da CONTRATANTE.
Tais solicitações poderão ser realizadas 24 horas por dia, 07 dias por semana, que será encaminhada via e-mail.

9.15. A Contratante terá até 2 (duas) horas para informar o horário do voo escolhido. No caso de emergência, em até 30 (trinta)
minutos.

9.16. A correção de serviços considerados falhos, incompletos ou insa�sfatórios de um determinado serviço deverá sobrevir no prazo
máximo de 30 (trinta) minutos, contados da comunicação feita pelo Fiscal do Contrato por telefone ou correspondência eletrônica (e-
mail).

9.17. A entrega para o usuário, bem como para o responsável pela fiscalização do contrato, será via e-mail, com a confirmação dos
serviços de marcação, da reserva, emissão e cancelamento de bilhetes aéreos, que atendam aos trechos e horários solicitados pelos
responsáveis designados com as seguintes informações:

9.17.1. Nome completo do passageiro;

9.17.2. Des�no (somente ida ou ida/volta);

9.17.3. Horário(s) de par�da(s) e chegada(s);

9.17.4. Escalas e/ou conexões, se houver, com seu respec�vo tempo de permanência; 

9.17.5. Código localizador, quando for o caso;

9.17.6. Valor do bilhete e da taxa de embarque, quando houver.

9.18. No caso de solicitações emergenciais ou de indisponibilidade do e-mail, as informações acima poderão ser transmi�das por meio
de telefone. Caso se fizer necessário, colocá-los à disposição dos passageiros nas lojas das companhias aéreas, agências de turismo
próximas dos usuários.

9.19. A Contratada deverá fornecer, quando solicitado, comprovante de viagem ou documento equivalente ao cartão de embarque do
trecho da viagem (ida ou ida e volta) nos casos de extravio do cartão de embarque, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da
solicitação.

9.20. O envio do comprovante supracitado poderá ser realizado de forma �sica ou eletrônica. A CONTRATADA deverá dispor de
terminais interligados às companhias aéreas para obtenção das seguintes facilidades:

9.20.1. Execução on-line de reserva automa�zada;

9.20.2. Emissão on-line de bilhetes automa�zados;

9.20.3. Consulta on-line de melhor rota ou percurso;

9.20.4. Consulta on-line de frequência de voos;

9.20.5. Consulta on-line da menor tarifa disponível;

9.20.6. Impressão da consultas formuladas;

9.20.7. Emissão on-line de PTA (Prepaid Ticket Advise);

9.20.8. Alteração e remarcação on-line de bilhetes;

9.20.9. Combinação de tarifas.

9.21. A Contratada deverá efetuar reservas, emissão e remarcação de bilhetes em caráter de urgência, quando solicitado pelo
Contratante, que poderá ocorrer fora do horário de expediente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, devendo o bilhete estar à
disposição do Contratante em tempo hábil para o embarque do passageiro.

9.22. Reembolsar ao Contratante qualquer passagem emi�da e não u�lizada que este venha a lhe devolver, inclusive em decorrência
da rescisão ou ex�nção do contrato.

9.23. Reservar, emi�r, remarcar e subs�tuir passagens aéreas para as rotas nacionais e internacionais, inclusive a aquisição de bilhetes
diretamente nas lojas das empresas aéreas, localizadas ou não nos aeroportos, quando os sistemas de gestão de viagens ou da
companhia aérea es�verem fora do ar e o prazo para a aquisição do bilhete antes do horário de embarque for exíguo, sem que isso
implique acréscimo nos preços contratados.

9.24. Adotar as medidas necessárias para promover o cancelamento de passagens de trechos não u�lizados, aéreos
independentemente de jus�fica�va por parte do Contratante.

9.25. Promover, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, mesmo que findo o contrato celebrado, reembolso de passagens não
u�lizadas pelo Contratante, mediante solicitação feita por meio de documento oficial, a contar do recebimento do referido
documento, ou quando iden�ficada a não u�lização do bilhete pela própria Contratada, após a data de embarque prevista, com
emissão de nota de crédito a favor do Contratante, a ser u�lizada como aba�mento no valor de faturas posteriores, ou, no caso de
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inexistência destas, reembolsadas pela CONTRATADA mediante depósito em conta corrente do Contratante, ou, quando for o caso,
cobradas judicialmente.

9.26. A nota de crédito deverá conter detalhadamente os encargos descontados pelas empresas aéreas, segundo as regras tarifárias
vigentes, a fim de proporcionar a conferência por parte dos executores do contrato.

9.27. Caso a empresa não emita nota de crédito no prazo citado ou não informe o valor, dos trechos não u�lizados, o valor total do
bilhete será glosado em fatura a ser liquidada, ou no caso de inexistência destas, reembolsadas pela Contratada mediante depósito em
conta corrente do Contratante, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

9.28. Providenciar a subs�tuição de passagens quando ocorrer mudanças de i�nerário de viagem ou de desdobramento de percurso,
mediante requisição do Contratante. Nos casos em que houver aumento de custo, o valor inicial será complementado e, se houver
diminuição de custo, emi�r-se-á nota de crédito em favor do Contratante, a ser u�lizada como aba�mento no valor da fatura posterior,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento do o�cio.

9.29. Repassar integralmente todos os descontos promocionais de tarifas concedidos pela companhias aéreas, inclusive os ofertados
nos sites das referidas companhias, cobrando o efe�vo valor de mercado das passagens aéreas.

9.30. O preço das passagens aéreas, a ser cobrado pela contratada, deverá estar de acordo com as tabelas pra�cadas pelas
companhias aéreas, priorizando as tarifas promocionais, nas formas estabelecidas pelos órgãos governamentais reguladores.

 

10. DO PAGAMENTO:

10.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em
parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato.

10.2. Os pagamentos, pela SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF, de
valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome
do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB (Decreto distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011), exceto:

10.2.1. Os pagamentos à empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

10.2.2. Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou Contratos que, em virtude de
legislação própria, só possam ser movimentados em ins�tuições bancárias indicadas nos respec�vos documentos;

10.2.3. Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações no DF e que
venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.

10.3. Os pagamentos observarão o DECRETO Nº 36.583, DE 03 DE JULHO DE 2015 e a PORTARIA 247, DE 31 DE JULHO DE 2019,
Aplicado desde Janeiro de 2020:

10.3.1. DECRETO Nº 36.583, DE 03 DE JULHO DE 2015: Dispõe sobre procedimentos de execução orçamentário-financeira
rela�vas à retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos pela administração pública direta,
autárquica e fundacional do Distrito Federal;

10.3.2. PORTARIA 247, DE 31 DE JULHO DE 2019: Aprova o Manual do Imposto de Renda Re�do na Fonte, de �tularidade do
Distrito Federal, nos termos do art. 157, inciso I, da Cons�tuição da República Federa�va do Brasil de 1988;

10.3.3. Duvidas e esclarecimento no MANUAL DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - VERSÃO: MAIO/2020 - Acesso
virtual para esclarecimentos e dúvidas: www.economia.df.gov.br/ , <Serviços para empresa>, <Atendimento Virtual>, <Todos
os serviços: Pessoa Jurídica>, <Assunto: Órgãos do GDF - ERRF>, <Tipo de Atendimento: Retenção de IR na Fonte - Serviço>.

 

11. DAS PENALIDADES:

11.1. O descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições da presente Ata de Registro de Preços - ARP e do Contrato dela
decorrente, em face do disposto no art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/2019 e nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993,
ensejará a aplicação de penalidade que obedecerá às normas estabelecidas no Decreto distrital nº 26.851/2006 e alterações
posteriores.

 

12. DAS REQUISIÇÕES:

12.1. As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços - ARP serão solicitadas pelas diversas Unidades da SECRETARIA
DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF, e autorizadas, caso a caso, pela Autoridade
Competente.

 

13. DAS ALTERAÇÕES NA ARP:

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

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

14.1. A Ata de Realização da Sessão Pública do Pregão Eletrônico SRP nº 001/2022, contendo a relação dos Licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do Licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços - ARP.

https://www.site.fazenda.df.gov.br/
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15. DO FORO:

15.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente Contrato.

 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção coordenada pela
Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.º 34.031/2012).

 

 

 

Brasília-DF,  12 de maio de 2022.

 

Pelo Distrito Federal: 

GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA 

Secretária de Estado de Esporte e Lazer

 

 

Pela contratada: 

PIETRINA SALGADO COSTA 

Sócia Administradora

 

Testemunhas: 

1.  Érica Danaylla Nogueira de Sousa

2.  Sabrina Amorim Catunda Sampaio
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