
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Assessoria Jurídica

Ata de Registro de Preços SEI-GDF n.º 034/2019.  

Processo SEI nº 00112-00012586/2018-52.

Pregão Eletrônico nº 061/2019-ASCAL/PRES/NOVACAP para Registro de Preços.

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa
Pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de
1972, inscrita no CNPJ nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”,
Brasília/DF, CEP 71.215-000, neste ato denominada simplesmente NOVACAP, representada pelo seu
Diretor-Presidente, CANDIDO TELES DE ARAUJO, brasileiro, casado, advogado, e seu Diretor
Administrativo, ELZO BERTOLDO GOMES, brasileiro, casado, advogado, ambos residentes e
domiciliados em Brasília/DF; tendo em vista o Parecer da AUDIT/PRES (Doc. SEI/GDF nº 21899479), o
VOTO do Senhor Diretor Administra vo (Doc. SEI/GDF nº 22309972), e a Decisão da Diretoria
Execu va da NOVACAP (Doc. SEI nº 22375400), com amparo na proposta apresentada (Doc. SEI
nº 21248057), no Edital do Pregão Eletrônico para Registros de Preços (Doc. SEI nº 17421135) todos
constantes do processo SEI nº 00112-00012586/2018-52, sob os fundamentos do Decreto Distrital nº
39.103, de 2018, Lei 13.303, de 2016, o Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP e demais
normas legais aplicáveis, RESOLVE registrar os preços ofertados nos seguinte termos:

LOTE 01

EMPRESA FORNECEDORA: LICITOP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI-EPP, CNPJ: 21.822.463/0001-09 e CF/DF nº
07.715.363/001-71
REPRESENTANTE LEGAL: MATEUS FERNANDES SILVA MENDONÇA, CPF: 041.200.851-39, RG: 2.996.540 SSP/DF.
ENDEREÇO: ADE Quadra 01, Conj. D, Lote 05, Sala 105 - CEP: 72.237-140, TEL: (61) 3011-3101, E-MAIL:
licitopdf@gmail.com

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

01 25.000 Und

Máscara meia peça facial descartável, nível pff2,
contra par culas finas e odores fé dos, perfeito
ajuste, fixação resistente, indeformável, composto
de fibras sinté cas com elemento filtrante de
carvão a vado, com C.A. (cer ficado de aprovação
do Min. do Trabalho). Deverá ser apresentado
amostra.

MARCA: ALLIANCE

1,40 35.000,00

02 100 Und

Respirador purificador de ar po peça semifacial,
dotado de 2 (dois) conectores para fixação de
peças  filtrantes e válvula de exalação do ar;
cons tuído de material macio e resistente, com

40,00 4.000,00
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02 100 Und formato perfeitamente anatômico moldável ao
rosto do usuário; com disposi vo de fixação macio
e ajustável. Deverá ser apresentada amostra.

MARCA: CARBOGRAFITE

40,00 4.000,00

03 600 Und

Cartucho químico classe 1 para proteção contra
vapores orgânicos e gases ácidos, com encaixe

po baioneta,  tarja cor amarela  GMC,   com
validade para três anos. Compa vel com
respirador do item 01. Deverá ser apresentada
amostra.

MARCA: CARBOGRAFITE

33,33 19.998,00

04 600 Und

Filtro po P1 compa vel com Cartucho químico
classe 1 para proteção contra vapores orgânicos e
gases ácidos, com encaixe po baioneta,  tarja cor
amarela  GMC, Compa vel com respirador do item
02. Deverá ser apresentada amostra.

MARCA: MSA

3,33 1.998,00

05 600 Und

Tampa para filtros compa veis com os cartuchos e
filtros descritos nos itens 01, 02 e 03. Deverá ser
apresentada amostra.

MARCA: MSA

8,33 4.998,00

06 600 Und

Anel vedador para filtro P1, compa vel com os
itens 01, 02, 03 e 04. Deverá ser apresentada
amostra.

MARCA: MSA

13,33 8.000,00

07 10 Und

Máscara de solda com lente de escurecimento
automá co, composta de carcaça confeccionada
em nylon (Material anti-chamas), contendo suporte
de cabeça (Carneira) ajustável ao tamanho
craniano; visor formado por lente de cristal líquido
com células solares. O filtro de luz, quando
a vado, é ajustado automa camente para
proteção, podendo ser com tonalidade fixa de 3 a
11 GW311, tonalidade fixa de 4 a 12 GW412 e
tonalidade fixa de 9 a 14 GW914, com botão de
ajuste para escurecimento e botão para
sensibilidade, todas com duas placas de proteção
transparente de policarbonato subs tuíveis. Filtros
de luz: GR001, GR002, GR003, GR004, GR005 e
GR006. Deverá ser apresentado amostra.

MARCA: V8 BRASIL

250,00 2.500,00

Ves menta de segurança do po camisa de manga
longa para motoserrista, confeccionada em tecido

Ata de Registro de Preços 034/2019. (22547982)         SEI 00112-00012586/2018-52 / pg. 2



08 200 Und

100% poliamida nas cores azul escuro e laranja
(camisa na cor  azul marinho com laranja na altura
dos ombros). Possui abertura frontal com
fechamento em velcro, bolso frontal de 21x19 cm
na altura do tórax com fecho em velcro. Com a
logomarca da NOVACAP na parte posterior na cor
branco. Tamanhos a escolher. Deverá se
apresentada amostra.

MARCA: TECMATER

70,00 14.000,00

09 200 Und

Ves menta de segurança do po calça, para
motoserrista, confeccionada em tecido 100%
poliéster na cor azul marinho (tecido externo), com
proteção interna de 8 camadas de tecido de
poliéster de alta tenacidade, protegendo os
membros inferiores, da virilha até o tornozelo do
usuário. Possui forro interno em tecido 100%
poliamida, elás co e cordão em 100% poliéster na
cintura para ajuste. Cordão em poliéster na barra
para melhor fixação e ajuste. Bolso na parte
traseira com lapela. Tamanhos a escolher. Deverá
se apresentada amostra.

MARCAR: TECMATER

150,00 30.000,00

10 200 Und

Cinto de segurança, po paraquedista, sendo
confeccionado em uma única peça, cons tuída por
cinturão abdominal, porta-coxas/perneiras
almofadadas em espuma de poliester e
suspensório, com as seguintes caracterís cas:
Deve apresentar pontos de ancoragem dis ntos,
quais sejam: peitoral, dorsal, umbilical e lateral;
Cinturão abdominal cadarço de material sinté co,
almofadado, com encosto para maior conforto do
usuário; o cinturão deverá ter sistema de
regulagem rápida do suspensorios frontais, na
laterais do cinturão abdominal e nas ras traseiras
de ligação das pernas ao cinturão abdominal por
meio de fivelas, cons tuídas de tal forma que não
permitam a abertura ou o deslizamento das ras
do cinto, porém permi do ajuste fácil ao ves r e
constante durante sue uso; Deverá possuir duas
argolas nas laterais em aço inoxidável ou aço
forjado e de angulação aberta, para facilitar o
engate do talabarte de posicionamento; no
cinturão deverá disposi vos ou alças em fita de
poliamida em cada lateral abaixo da argola do
posicionamento do talabarte, para transporte de
corda de serviço. Deverá ser apresentada amostra.

MARCA: CARBOGRAFITE

295,00 59.000,00
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11 200 Und

Talabarte em nylon com regulador de punho
anatômico e protetor da corda (talabarte de
posicionamento) Conforme Normas: NBR
11370/01, para posicionamento de serviço, se
posicionado nas argolas laterais do cinto de
segurança po paraquedista, com as seguintes
caracterís cas: Talabarte de segurança em corda
torcida está ca de nylon (poliamida) para
capacidade de ruptura máxima de 15 KN, diâmetro
mínimo de 15mm, ou fita dupla de nylon com
largura de 22mm, ambas com amarrações nas
extremidades protegidas por tubo termo contrá l e
com cobertura de proteção contra abrasão na parte
central, confeccionada em plás co resistente ou
mangueira de PVC e perfeitamente moldado sobre
o talabarte de nylon, permi ndo o fácil
deslizamento da corda do talabarte; Capa
protetora da corda deve grande flexibilidade e ser
resistente à abrasão; Mosquetão oval em aço, com
trava de segurança de rosca, para acoplamento do
talabarte ao cinto de segurança; Comprimento do
talabarte poderá ser de até 2 metros; Na
extremidade da corda dever ter um mosquetão,
formato gancho, com corpo em alumínio e dupla
trava em aço inoxidável, com abertura de
aproximadamente 16mm e resistência de 2220 Kgf,
fixado a corda através de olhal protegido por capa
de material plás co que dão e mantém a forma
dos olhais, mesmo sob tração. Deverá ser
apresentada amostra.

MARCA: CARBOGRAFITE

155,00 31.000,00

12 80 Und

Conjunto de segurança para pulverização,
confeccionado em tecido 50% algodão e 50%
polyester, (sarja texturizada – com fibra de
algodão no lado interno), impermeável com
fechamento através de costuras; composto de
blusão e calça, blusão de ves r pela cabeça com
gola padre e/ou com capuz acoplado através de
costuras com fechamento frontal e/ou ras para
ajustes com a mínima abertura na altura do peito
com fechamento em velcro com mangas compridas
com ou sem elás co para ajuste dos punhos; com
ajuste de ras na barra do blusão; calça com ras
para ajuste na cintura com ou sem elás co nos
tornozelos, com ou sem reforço de PVC e/ou lona
abaixo do joelho na parte frontal e/ou inteiriço;
acompanha boné bico de pato; viseira com
proteção facial em acetato, transparente com
apoio acolchoado e ras para fixação ajustável
com velcro; avental em PVC com forro resistente.

112,50 9.000,00
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Deverá ser apresentada amostra.

MARCA: TECMATER

13 300 Und

Cinta lombar ergonômica cor preta para trabalhos
que exigem deslocar ou levantar objetos pesados
ou executar tarefas repe vas de uma posição
desconfortável.Confeccionado totalmente em
elás co, alças em elás co e ajustáveis com
passadores. Base do cinto em elás co com 200
mm de largura e fechamento ajustável com velcro.
Faixas laterais em elás cos duplos de 105 mm de
largura, com fechamento ajustável em velcro.
Disposi vos an derrapantes dispostos
adequadamente no dorso.

MARCA: CARBOGRAFITE

60,00 18.000,00

14 600 Und

Cone para sinalização, sendo cons tuído de peça
cônica com base de sustentação com sapatas; O
corpo do cone deve ser fabricado em material de
caracterís cas flexíveis, inquebrável, resistente às
intempéries e ter estabilidade quando exposto ao
calor, ação de ventos, sem sofrer deformações
significa vas; O cone deve ter acabamentos isento
de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas
cortantes; Deverá pesar de 3Kg a 4Kg, altura de
700mm a 760mm e base de apoio do tipo quadrado
e plano, medido entre 38cm x 38cm x 42cm x
42cm, com sustentação através de 8 sapatas,
sendo  4 nos cantos e 4 alocadas
proporcionalmente; Deve ser na cor laranja com
duas faixas refle vas na cor branca. Atendendo as
especificações elencadas pela NBR 15071/2015.
Deve ser apresentada amostra. 

MARCA: PLASTCOR

104,17 62.502,00

VALOR TOTAL: R$ 299.994,00 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e quatro reais).

As especificações técnicas constantes no Processo SEI nº 00112-00012586/2018-
52,� integram este instrumento, independentemente de transcrições.

Esta Ata para registros de preços, tem prazo validade de 12 (doze) meses, a par r da
assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se para efeito de contagem de prazos a data
da úl ma assinatura, e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito
Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CANDIDO TELES DE ARAUJO

DIRETOR PRESIDENTE

ELZO BERTOLDO GOMES
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DIRETOR ADMINISTRATIVO

 

LICITOP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI-EPP��

MATEUS FERNANDES SILVA MENDONÇA 

Instrumento de outorga de poderes:

Contrato Social (Doc. SEI 21248057)

 

 

Documento assinado eletronicamente por MATEUS FERNANDES SILVA MEDONÇA, Usuário
Externo, em 23/05/2019, às 17:28, 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 ELZO BERTOLDO GOMES - Matr.0973333-7,
Diretor(a) Administrativo(a), em 24/05/2019, às 12:20, 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 CÂNDIDO TELES DE ARAÚJO - Matr. 0973379-5,
Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 24/05/2019, às
14:55, 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= 22547982 código CRC= 1CEBB580.

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

Setor de Áreas  Públ icas  - Lote B - Ba i rro Guará  - CEP 71215-000 - DF

3403-2315
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