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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Divisão de Elaboração de Contratos

Ata de Registro de Preços n.º 005-2021  

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 024/ 2020 - ASCAL/PRES/NOVACAP

 

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 NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente,
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por sua Diretora de Edificações, VIRGÍNIA CUSSI
SANCHEZ, brasileira, casada, engenheira civil, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF; tendo em vista o Relatório SEI-GDF n.º
30/2021 - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC (Doc. SEI/GDF nº 55520585 ), o VOTO da Senhora Diretora de Edificações (Doc. SEI/GDF
nº 55665483), e a Decisão da Diretoria Execu�va da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 55685659), com amparo nas propostas apresentadas
(Docs. SEI/GDF nºs 52307368, nº 52307636, nº 52313987, nº 52314159, (Doc. SEI/GDF nº 52314541, (Doc. SEI/GDF
nº 52314893 nº 52315293, nº 52315421,  nº 52315627 e  nº 52315813), no Edital do Pregão Eletrônico para Registros de Preços
(Doc. SEI/GDF  nº 49867966), todos constantes do PROCESSO SEI/GDF Nº 00112-00011544/2020-19, sob os fundamentos do
Decreto Distrital nº 39.103, de 2018, Lei 13.303, de 2016, o Regulamento e demais normas legais aplicáveis, RESOLVE registrar os
preços ofertados nos seguinte termos:

 

LOTE: 08

 LAGO NORTE, VARJÃO E CRUZEIRO

EMPRESA FORNECEDORA: TVA CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 09.366.582/0001-07, CF/DF.: 07.499.082./001-00 (Doc. SEI/GDF
nº 50734775p.11)

REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO DO VALLE ARAÚJO, CPF: 006.624.251-70, RG: 2.318.090 SSP/DF.

ENDEREÇO: SMPW TRECHO 03 BL A SALA 127, SHOPPING BANDEIRANTE, CEP: 71.705-500, TEL: (61) 3552-4305, E-MAIL:
tvacontrucao@grupotva.com.br

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
DESCONTO

%
VALOR

TOTAL R$

1 - -

Tabela de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices de Construção  - SINAP - que será u�lizada na prestação de
serviços de conservação, manutenção corre�va, com fornecimento de peças,
equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda, para Mobiliário
Urbano de esporte, lazer e cultura e de acessos e passagens de pedestres, em
diversos locais do Distrito Federal. 

 

9,99% 
R$

1.374.099,49

VALOR TOTAL: R$ 1.374.099,49 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e quarenta e nove centavos).

 

LOTE: 09

GUARÁ, SIA, SCIA, ESTRUTURAL E BRAZLÂNDIA

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
DESCONTO

%
VALOR

TOTAL R$

1 - - Tabela de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices de Construção  - SINAP - que será u�lizada na prestação de
serviços de conservação, manutenção corre�va, com fornecimento de peças,
equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda, para Mobiliário

 

9,99%

R$
2.011.363,01
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Urbano de esporte, lazer e cultura e de acessos e passagens de pedestres, em
diversos locais do Distrito Federal. 

VALOR TOTAL: R$ 2.011.363,01 (dois milhões, onze mil, trezentos e sessenta e três reais e um centavos)

LOTE: 12 

PLANALTINA, SOBRADINHO I E SOBRADINHO II 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
DESCONTO

%
VALOR

TOTAL R$

1 - -

Tabela de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices de Construção  - SINAP - que será u�lizada na prestação de
serviços de conservação, manutenção corre�va, com fornecimento de peças,
equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda, para Mobiliário
Urbano de esporte, lazer e cultura e de acessos e passagens de pedestres, em
diversos locais do Distrito Federal. 

 

9,99%
R$

1.354.185,00

VALOR TOTAL: R$ 1.354.185,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais).

LOTE: 13

  RECANTO DAS EMAS, RIACHO FUNDO II

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
DESCONTO

%
VALOR

TOTAL R$

1 - -

Tabela de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices de Construção  - SINAP - que será u�lizada na prestação de
serviços de conservação, manutenção corre�va, com fornecimento de peças,
equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda, para Mobiliário
Urbano de esporte, lazer e cultura e de acessos e passagens de pedestres, em
diversos locais do Distrito Federal. 

 

27,00%
R$

1.905.825,76

VALOR TOTAL: R$ 1.905.825,76 (um milhão, novecentos e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos).

LOTE: 15

 PARANOÁ

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
DESCONTO

%
VALOR

TOTAL R$

1 - -

Tabela de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices de Construção  - SINAP - que será u�lizada na prestação de
serviços de conservação, manutenção corre�va, com fornecimento de peças,
equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda, para Mobiliário
Urbano de esporte, lazer e cultura e de acessos e passagens de pedestres, em
diversos locais do Distrito Federal. 

 

25,00%
R$

1.172.611,62

VALOR TOTAL: R$ 1.172.611,62 (um milhão, cento e setenta e dois mil, seiscentos e onze reais e sessenta e dois centavos).

LOTE: 17

  CEILÂNDIA NORTE E CEILÂNDIA SUL

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
DESCONTO

%
VALOR

TOTAL R$

1 - - Tabela de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices de Construção  - SINAP - que será u�lizada na prestação de
serviços de conservação, manutenção corre�va, com fornecimento de peças,

27,00% R$
1.728.164.04
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equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda, para Mobiliário
Urbano de esporte, lazer e cultura e de acessos e passagens de pedestres, em
diversos locais do Distrito Federal. 

VALOR TOTAL: R$ 1.728.164,04 (um milhão, setecentos e vinte e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e quatro centavos)

LOTE: 19 

 GAMA 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
DESCONTO

%
VALOR

TOTAL R$

1 - -

Tabela de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices de Construção  - SINAP - que será u�lizada na prestação de
serviços de conservação, manutenção corre�va, com fornecimento de peças,
equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda, para Mobiliário
Urbano de esporte, lazer e cultura e de acessos e passagens de pedestres, em
diversos locais do Distrito Federal. 

 

22,00%
R$

1.282.792,86

VALOR TOTAL: R$ 1.282.792,86 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e seis
centavos).

LOTE: 20 

 NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO FUNDO I, CANDANGOLÂNDIA e PARK WAY

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
DESCONTO

%
VALOR

TOTAL R$

1 - -

Tabela de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices de Construção  - SINAP - que será u�lizada na prestação de
serviços de conservação, manutenção corre�va, com fornecimento de peças,
equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda, para Mobiliário Urbano de
esporte, lazer e cultura e de acessos e passagens de pedestres, em diversos locais
do Distrito Federal. 

 

27,00%
R$

920.610,75

VALOR TOTAL: R$ 920.610,75 (novecentos e vinte mil, seiscentos e dez reais e setenta e cinco centavos).

LOTE: 21

  SAMAMBAIA, ARNIQUEIRA

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
DESCONTO

%
VALOR

TOTAL R$

1 - -

Tabela de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices de Construção  - SINAP - que será u�lizada na prestação de
serviços de conservação, manutenção corre�va, com fornecimento de peças,
equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda, para Mobiliário
Urbano de esporte, lazer e cultura e de acessos e passagens de pedestres, em
diversos locais do Distrito Federal. 

 

27,00%
R$

1.216.713,62

VALOR TOTAL: R$ 1.216.713,62 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, setecentos e treze reais e sessenta e dois centavos).

LOTE: 22

  PASSAGENS SUBTERRÂNEAS DO PLANO PILOTO

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
DESCONTO

%
VALOR

TOTAL R$

1 - - Tabela de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa  R$
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de Custos e Indices de Construção  - SINAP - que será u�lizada na prestação de
serviços de conservação, manutenção corre�va, com fornecimento de peças,
equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda, para Mobiliário
Urbano de esporte, lazer e cultura e de acessos e passagens de pedestres, em
diversos locais do Distrito Federal. 

17,00% 2.081.287,68

VALOR TOTAL: R$ 2.081.287,68 (dois milhões, oitenta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

 

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 15.047.653,83 (quinze milhões, quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e três
centavos).

Esta Ata tem prazo de 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

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

  DIRETOR PRESIDENTE

VIRGÍNIA CUSSI SANCHEZ

    DIRETORA DE EDIFICAÇÕES

TVA CONSTRUÇÃO EIRELI:

THIAGO DO VALLE ARAÚJO

Atos Cons�tu�vos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 50734775 - Habilitação - Página 36)

 

Documento assinado eletronicamente por Thiago do Valle Araujo, Usuário Externo, em
22/02/2021, às 17:33, 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 VIRGINIA CUSSI SANCHEZ Matr - 0973483X,
Diretor(a) de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
23/02/2021, às 15:15, 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 FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 24/02/2021, às 15:51, 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.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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verificador= 56236892 código CRC= 62533569.
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