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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 nº 008/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº. 008/2022 - SEL/GDF.
Processo SEI nº 00220-00003149/2021-16
O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/GDF, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº. 02.977.827/0001-85, sediada na SCS, Quadra 4, Edifício 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 004/2022, conforme
consta no Processo SEI nº 00220-00003149/2021-16, RESOLVE registrar o(s) preço(s) oferecido(s) pela empresa COMERCIO DE MATERIAIS
ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.201.546/0001-64, estabelecida na R. PIRAPORA, 73 - VILA MARIANA, SÃO
PAULO-SP, CEP: 04.008-060,
neste ato representada por ERIKA DELLA ROSA, inscrito no CPF nº 101.486.028-86 e no RG nº
16.297.493/SP, objetivando o Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais esportivos e
na contratação de empresa especializada no serviço de confecção e personalização de kits de uniformes personalizadas em serviço de
serigrafia, a fim de atender às necessidades da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada
SEL/GDF, conforme especificações técnicas, quantidades estimadas 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 no fornecimento de materiais esportivos e na contratação de empresa especializada no serviço de confecção e personalização de
kits de uniformes personalizadas em serviço de serigrafia, especificada no item 2.2. do Detalhamento do Objeto do Termo de Referência
(83839154), Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 004/2022 (84269915), que é parte integrante desta Ata de Registro de Preços - ARP,
assim como a proposta vencedora (88781137), independentemente de transcrição.
1.2.
A SEL/GDF não está obrigada a firmar contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços - ARP, nem mesmo nas
quantidades indicadas no Item 2 deste Termo, podendo a Administração promover a aquisição em quantidades de acordo com suas necessidades.
2.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

2.1.
seguem:

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que

COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.201.546/0001-64
ITEM

DESCRIÇÃO DETALHADA

32

BOLA DE GOALBALL - material: borracha,
tipo: oficial; diâmetro: 25cm, peso: 1250g,
cor: a escolher, características adicionais:
com guizos no interior.

UNIDADE

QUANTIDADE

MARCA/MODELO

VALOR UNITÁRIO
R$ 1.250,00

Unidade

3.

ÓRGÃO(S) / ENTE(S) PARTICIPANTE(S):

3.1.

Não há órgãos participantes.

4.

VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP:

10

VW

(mil duzentos e
cinquenta reais)

VALOR TOTAL
R$ 12.500,00
(doze mil e
quinhentos
reais)

4.1.
A validade da Ata de Registro de Preços - ARP será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Distrito
Federal - DODF, não podendo ser prorrogada.
5.

REVISÃO E CANCELAMENTO:

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 do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor, 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 fornecedor, 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.
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5.3.1.
original.

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

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 motivos 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:

6.

5.6.1.

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

5.6.2.
aceitável;

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa

5.6.3.

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.6.4.
a SEL/GDF.

Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar Contrato administrativo com o Distrito Federal ou

DA UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃOS OU ENTES NÃO PARTICIPANTES:

6.1.
A Ata de Registro de Preços - ARP, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública (art. 22, do Decreto distrital nº 39.103/2018), mediante prévia consulta a SEL/GDF, 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 entidade, 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 quantitativo 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 SEL/GDF 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 entidades do Distrito Federal.
7.

DOS ACRÉSCIMOS QUANTITATIVOS:

7.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos 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 empresa beneficiária poderá ser convocada para assinar o termo
de Contrato, ou retirar 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 de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/1993,
com suas respectivas alterações posteriores, no que couber.
9.

DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO:

9.1.

Os locais de entrega da presente aquisição serão posteriormente indicados em Ordem de Serviço.

9.2.
Os materiais esportivos adquiridos serão entregues no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do
instrumento de contrato, conforme previsto no Termo de Referência que segue como Anexo I ao Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 004/2022.
9.3.
Com o objetivo de verificar sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, o recebimento dos
materiais esportivos será realizado:
9.4.
presente.

Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do produto com a especificação constante do

9.5.
Definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificar
que o serviço entregue possui todas as características consignadas, no que tange a quantidade solicitada e qualidade do produto especificada,
conforme este Termo de Referência.
9.6.

Os materiais esportivos a serem adquiridos deverão ser novos e de primeiro uso.

9.7.
A embalagem dos produtos deverá ser original do fabricante, lacrada, atóxica, limpa e íntegra, ou seja, sem rasgos, sem amassados,
sem trincas e/ou outras imperfeições.
9.8.
Os materiais que forem entregues em desacordo com o especificado deverão ser substituídos pela contratada em até 05 (cinco) dias
corridos e o seu descumprimento poderá acarretar sanções conforme previsto na legislação vigente.
9.9.

Os produtos serão recebidos de acordo como art. 73, inc. II da Lei 8.666/93:
“[...] Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido[...]:
[...] II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
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a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.
§ 1o Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos
demais, mediante recibo.
§ 2o O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço,
nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
§ 3o O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.
§ 4o Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado
ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15
(quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos [...]“.

9.10.
Caso após o recebimento provisório constatar-se que os materiais possuem vícios aparentes ou redibitórios ou estão em desacordo
com as especificações ou a proposta, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanado o problema.
9.11.
Se a licitante vencedora deixar de entregar o material dentro do prazo estabelecido sem justificava por escrito e aceita pela
Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente e penalidades contidas nesse Termo de Referência.
9.12.
Em caso de prorrogação do prazo de entrega, este poderá ser feito uma única vez, por prazo não superior a 7 (sete) dias úteis.
Deverá ser feito por escrito, justificadamente, antes de seu vencimento, comprovando que não houve culpa do fornecedor no descumprimento do
prazo contratual.
9.13.
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço e/ou bem, nem a éticoprofissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.
9.14.
O objeto desta licitação será recebido, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, na forma do art. 73 da Lei nº 8.666/1993.
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 SEL/GDF, 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 instituições bancárias indicadas nos respectivos 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 relativas 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 Retido na Fonte, de titularidade do Distrito Federal,
nos termos do art. 157, inciso I, da Constituição da República Federativa 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 SEL/GDF, e
autorizadas, caso a caso, pela Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Esporte e Lazer, doravante denominada SUAG/SEL/GDF, 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 aditivo 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 004/2022, 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.
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15.

DO FORO:

15.1.

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas 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, 04 de julho de 2022.
Pelo Distrito Federal:
GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA
Secretária de Estado de Esporte e Lazer - Interina

Pela contratada:
ERIKA DELLA ROSA
Representante Legal
Testemunhas:
1. Érica Danaylla Nogueira de Sousa
2. Sabrina Amorim Catunda Sampaio

Documento assinado eletronicamente por ERIKA DELLA ROSA, Usuário Externo, em
05/07/2022, às 10:10, 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 05/07/2022, às 18:44, 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 15/07/2022, às 17:54, 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 SABRINA AMORIM CATUNDA SAMPAIO Matr.0278677-X, Gerente de Licitação, em 15/07/2022, às 17:58, 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:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 90207784 código CRC= 0BF1FDD8.
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SCS QUADRA 04, Edfício Luís Carlos Botelho, 6 ° e 7° andares - Bairro Asa Sul - CEP 70304-000 - DF
40421828
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