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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 03/2022  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 003/2022 - SEL/DF.

Processo SEI nº 00220-00005413/2021-56

 

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
005/2022, conforme consta no Processo SEI nº 00220-00005413/2021-56, RESOLVE registrar
os preços oferecidos pela empresa EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n.º 27.445.957/0001-06, endereço: SMC QUADRA 06 LOTE 16, CEILÂNDIA/DF, Tel: (61) 3029-2444/3202-
0772, CEP: 72.265-725, Site: www.expressojk.com.br, neste ato representada por GUSTAVO MORAIS
CASAGRANDE, brasileiro, casado, Sócio Administrador, CPF: 707.470.161-00 e RG: 01153181680 -
DETRAN/DF, obje�vando a contratação de empresa para locação de ônibus por Km rodado, incluindo
combus�vel, seguro total e motoristas uniformizados, para o  transporte de passageiros, 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 para locação de ônibus por Km rodado, incluindo combus�vel, seguro total e
motoristas uniformizados, para o  transporte de passageiros, para atender às necessidades do
Programa Compete Brasília gerido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal ,
doravante denominada SEL/DF, especificados no item 2 do Termo de Referência, Anexo I do Edital de
Pregão Eletrônico SRP nº 005/2022 (Id. SEI/GDF n.º 84040027), que é parte integrante desta Ata de
Registro de Preços - ARP, assim como a proposta vencedora (Id. SEI/GDF n.º 86763272),
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 ITEM 01 E ITEM 02, 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 EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA, CNPJ 27.445.957/0001-06:

2.2.
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ITEM: Descrição
Unidade

de
Medida

Quantidade
Estimada

Valor
Unitário
Estimado

Valor EstimadoITEM: Descrição
Unidade

de
Medida

Quantidade
Estimada

Valor
Unitário
Estimado

Valor Estimado

1

Ônibus execu�vo (semi-leito), com
42 lugares, no mínimo, com ar-
condicionado, geladeira, toalete,
TV, som ambiente, água mineral e
2(dois) motoristas, com seguro de
cobertura integral, incluindo
danos a terceiros. (Incluso,
motoristas, diárias e combus�vel),
com até 08 anos de uso contados
da data do 1º licenciamento. 

KM
rodado

250.000

(duzentos
e

cinquenta
mil)

R$
7,78 (sete

reais e
setenta e

oito
centavos)

R$ 1.945.000,00 (um
milhão e novecentos

e quarenta e cinco
mil reais)

2

Micro-ônibus com banheiro, 20
lugares (passageiros sentados), ar
condicionado, TV, frigobar,
poltronas confortáveis e
reclináveis, seguro total com
franquia de responsabilidade do
locador, com motorista,
combus�vel e até 05 anos de uso
contados da data do 1º
licenciamento. 

KM
rodado

150.000

(cento e
cinquenta

mil)

R$
7.77 (sete

reais e
setenta e

sete
centavos)

R$ 1.165.500,00 (um
milhão, cento e

sessenta e cinco mil
e quinhentos 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.
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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.

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:
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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 transporte execu�vo de passageiros em viagens
intermunicipais e interestaduais em que o percurso de ida/volta e deslocamentos internos previamente
informados, 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 SEL, sem restrições quanto a horários e datas.

9.3. Os veículos deverão ser apresentados em perfeito estado de conservação, com todos os itens de
segurança exigidos pelo DENATRAN, DETRAN/DF e CONTRAN, terão que possuir obrigatoriamente, seguro
total (colisões, incêndios, acidentes pessoais, indenizações a terceiros, serviço de reboque 24 horas para
a região de deslocamento, com franquia zero).

9.4. Os profissionais que serão disponibilizados pela Contratada nesta contratação para conduzir os
veículos em viagens a serviço da SEL deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:

9.4.1. Ser alfabe�zado, ter facilidade de comunicação, autodomínio, simpa�a, inicia�va e ap�dão
�sica para desempenho das atribuições;

9.4.2. Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” (registrados que exercem a�vidade
remunerada), em plena validade.

9.5. Para efeito de medição da quilometragem rodada, serão considerados, os locais de embarque e de
des�no dos passageiros, bem como dos deslocamentos nos locais de eventos ou outros, desde que esteja
descritos na informação emi�da pela SEL/DF.

9.6. Todos os deslocamentos deverão estar devidamente registrados no relatório de bordo do veículo
com as informações de local, hora e quilometragem de saída e chegada.

9.7. Ao final de cada viagem o motorista deverá entregar Relatório de Viagem para o Executor do
Contrato, imediatamente após o encerramento da viagem, contendo no mínimo as seguintes
informações e de acordo com o modelo elaborado pelo Executor do Contrato que deverá conter as
seguintes informações:

9.7.1. Iden�ficação do veículo u�lizado;

9.7.2. Horários de saída e de chegada;

9.7.3. Quilometragem inicial e final percorrida na viagem, incluindo rota e/ou des�no;

9.7.4. Iden�ficação do condutor;

9.7.5. Iden�ficação dos passageiros e do principal responsável pela viagem;

9.7.6. Atesto do responsável pela viagem.

9.8. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados pela Contratada, devendo os mesmos serem
concluídos nos prazos definidos pelo órgão Contratante, verificadas as distâncias ida/volta de cada
des�no, incluindo os translados internos.

 

10. DO PAGAMENTO:
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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 005/2022, contendo a relação
dos Licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do Licitante vencedor do

https://www.site.fazenda.df.gov.br/
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certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços - ARP.

 

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, 20 de maio de 2022.

 

Pelo Distrito Federal: 

GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA 

Secretária de Estado de Esporte e Lazer

 

 

Pela contratada: 

GUSTAVO MORAIS CASAGRANDE

Sócio Administrador

 

Testemunhas: 

1.  Érica Danaylla Nogueira de Sousa

2.  Sabrina Amorim Catunda Sampaio

 

 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO MORAIS CASAGRANDE, Usuário Externo,
em 20/05/2022, às 15:39, 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 GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - Matr.0277251-5,
Secretário(a) de Estado de Esporte e Lazer, em 20/05/2022, às 16:06, 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 ÉRICA DANAYLLA NOGUEIRA DE SOUSA -
Matr.0280049-7, Assessor(a)., em 20/05/2022, às 16:43, 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.



18/07/2022 18:34 SEI/GDF - 86936136 - Ata de Registro de Preços

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=98267064&infra_siste… 7/7

Documento assinado eletronicamente por SABRINA AMORIM CATUNDA SAMPAIO -
Matr.0278677-X, Gerente de Licitação, em 20/05/2022, às 16:50, 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= 86936136 código CRC= 18772FB4.
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