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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Departamento Jurídico Consul�vo

Divisão de Elaboração de Contratos

 

Ata de Registro de Preços n.º 010/2021-D.U  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020 – DECOMP/DA - 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 NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Urbanização, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, ambos residentes e
domiciliados em Brasília/DF, tendo em vista o Relatório SEI/GDF n.º 31/2020 - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC (Doc. SEI-GDF nº 55899613), o VOTO
do Senhor Diretor de Urbanização (Doc. SEI/GDF nº 56035777), e a Decisão da Diretoria Execu�va da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 56035864), com
amparo nas propostas apresentadas (Doc. SEI/GDF nº 54803666 e 52697458) e no despacho  (Doc. SEI/GDF nº 59430327), no Edital do Pregão
Eletrônico para Registros de Preços (Doc. SEI/GDF nº 48249334), todos constantes do PROCESSO SEI/GDF Nº 00112-00015690/2020-13, 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:

 

EMPRESA FORNECEDORA: MÉTODO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME, CNPJ: 18.726.498/0001-30, CF/DF: Nº 07.654.414/001-07

REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE VIEIRA DUARTE DIB, CPF: 036.847.276-01, RG: 7.485.487 SSP/MG

ENDEREÇO: SQSW 306, BLOCO B, Nº 501 – Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP: 70.673-432, TEL: (61) 3363-2867, E-MAIL:
metodo@metodoconstrucoes.com.br

LOTE 01

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

1 38 Km PRC – Rede de Referencia Cadastral – Poligonal. CÓDIGO: COTAÇÃO 694,06 26.374,28

2 50 Unid. Conjuntos de Projetos/Relatórios fotográficos/Memoriais descri�vos/Cadernetas de
campo/Arquivos digitais. CÓDIGO: COTAÇÃO 311,13 15.556,50

3 50 Unid. Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos para realização de serviços de
topografia a qualquer distancia, dentro do Distrito Federal. CÓDIGO: COTAÇÃO 356,73 17.836,50

4 50.001 M2

(Áreas de 50.001 m² até 100.000 m²) Levantamento planial�métrico georreferenciado de área
urbana ou suburbana, des�nado a projetos de infraestrutura e urbanização e assemelhados,
u�lizando poligonal II PAC, compreendendo o detalhamento de divisas de gleba principal,
sistema viário, quadras, áreas livres e ins�tucionais, lotes, edificações e elementos que
representem interferências para a área de interesse como instalações de concessionárias de
serviços publicos, entre outros que se fizerem necessários - Desenho na escala variando de 1:500
a 1:100. CÓDIGO: COTAÇÃO

0,20 10.000,20

5 38 Unid. Implantação de marcos de serviço com u�lização de receptores GNSS de dupla frequência
L1/L2. CÓDIGO: COTAÇÃO 165,29 6.281,02

6 6 ha Levantamento topográfico planial�métrico, com requisitos equivalentes a CLASSE VI PA. CÓDIGO:
COTAÇÃO 780,15 4.680,90

7 6 ha Levantamento topográfico planial�métrico cadastral, com requisitos equivalentes a CLASSE II
PAC. CÓDIGO: COTAÇÃO 646,68 3.880,08

8 6 Unid.

(Áreas de 2.001 m² até 5000 m²) Levantamento planial�métrico georreferenciado de área urbana
ou suburbana, des�nado a projetos de infraestrutura e urbanização e assemelhados, u�lizando
poligonal II PAC, compreendendo o detalhamento de divisas de gleba principal, sistema viário,
quadras, áreas livres e ins�tucionais, lotes, edificações e elementos que representem
interferências para a área de interesse como instalações de concessionárias de serviços publicos,
entre outros que se fizerem necessários - Desenho na escala variando de 1:500 a 1:100. CÓDIGO:
COTAÇÃO

639,54 3.837,24

9 16.665 M2

(Áreas de 10.001 m² até 50.000 m²) Levantamento planial�métrico georreferenciado de área
urbana ou suburbana, des�nado a projetos de infraestrutura e urbanização e assemelhados,
u�lizando poligonal II PAC, compreendendo o detalhamento de divisas de gleba principal,
sistema viário, quadras, áreas livres e ins�tucionais, lotes, edificações e elementos que
representem interferências para a área de interesse como instalações de concessionárias de
serviços publicos, entre outros que se fizerem necessários - Desenho na escala variando de 1:500
a 1:100. CÓDIGO: COTAÇÃO

0,18 2.999,70
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10 4 Unid. (Áreas até 2.000 m²) Levantamento planial�métrico georreferenciado de área urbana ou
suburbana, des�nado a projetos de infraestrutura e urbanização e assemelhados, u�lizando
poligonal II PAC, compreendendo o detalhamento de divisas de gleba principal, sistema viário,
quadras, áreas livres e ins�tucionais, lotes, edificações e elementos que representem
interferências para a área de interesse como instalações de concessionárias de serviços publicos,
entre outros que se fizerem necessários - Desenho na escala variando de 1:500 a 1:100. CÓDIGO:
COTAÇÃO

639,52 2.558,08

11 50 Unid. ART de serviços topográficos. CÓDIGO: COTAÇÃO 82,94 4.147,00

12 10.000 M2

(Áreas de 5.001 m² até 10.000 m²) Levantamento planial�métrico georreferenciado de área
urbana ou suburbana, des�nado a projetos de infraestrutura e urbanização e assemelhados,
u�lizando poligonal II PAC, compreendendo o detalhamento de divisas de gleba principal,
sistema viário, quadras, áreas livres e ins�tucionais, lotes, edificações e elementos que
representem interferências para a área de interesse como instalações de concessionárias de
serviços publicos, entre outros que se fizerem necessários - Desenho na escala variando de 1:500
a 1:100. CÓDIGO: COTAÇÃO

0,16 1.600,00

13 4 Km Levantamento planimétrico de Poligonal, com requisitos equivalentes a CLASSE III P. CÓDIGO:
COTAÇÃO 352,70 1.410,80

14 4 Km Nivelamento Geométrico, com requisitos equivalentes a CLASSE II N. CÓDIGO: COTAÇÃO 117,91 471,64

VALOR TOTAL: R$ 101.633,94 (cento e um mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos).

 

LOTE 02

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

1 113 Km PRC – Rede de Referencia Cadastral – Poligonal. CÓDIGO: COTAÇÃO 694,06 78.428,78

2 150 Unid. Conjuntos de Projetos/Relatórios fotográficos/Memoriais descri�vos/Cadernetas de
campo/Arquivos digitais. CÓDIGO: COTAÇÃO 311,13 46.669,49

3 150 Unid. Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos para realização de serviços de
topografia a qualquer distancia, dentro do Distrito Federal. CÓDIGO: COTAÇÃO 356,73 53.509,50

4 150.005 M2

(Áreas de 50.001 m² até 100.000 m²) Levantamento planial�métrico georreferenciado de área
urbana ou suburbana, des�nado a projetos de infraestrutura e urbanização e assemelhados,
u�lizando poligonal II PAC, compreendendo o detalhamento de divisas de gleba principal,
sistema viário, quadras, áreas livres e ins�tucionais, lotes, edificações e elementos que
representem interferências para a área de interesse como instalações de concessionárias de
serviços publicos, entre outros que se fizerem necessários - Desenho na escala variando de
1:500 a 1:100. CÓDIGO: COTAÇÃO

0,20 30.001,00

5 113 Unid. Implantação de marcos de serviço com u�lização de receptores GNSS de dupla frequência
L1/L2. CÓDIGO: COTAÇÃO 165,29 18.677,77

6 19 ha Levantamento topográfico planial�métrico, com requisitos equivalentes a CLASSE VI
PA. CÓDIGO: COTAÇÃO 780,15 14.822,85

7 19 ha Levantamento topográfico planial�métrico cadastral, com requisitos equivalentes a CLASSE II
PAC. CÓDIGO: COTAÇÃO 646,68 12.286,92

8 19 Unid.

(Áreas de 2.001 m² até 5000 m²) Levantamento planial�métrico georreferenciado de área
urbana ou suburbana, des�nado a projetos de infraestrutura e urbanização e assemelhados,
u�lizando poligonal II PAC, compreendendo o detalhamento de divisas de gleba principal,
sistema viário, quadras, áreas livres e ins�tucionais, lotes, edificações e elementos que
representem interferências para a área de interesse como instalações de concessionárias de
serviços publicos, entre outros que se fizerem necessários - Desenho na escala variando de
1:500 a 1:100. CÓDIGO: COTAÇÃO

639,54 12.151,26

9 50.000 M2

(Áreas de 10.001 m² até 50.000 m²) Levantamento planial�métrico georreferenciado de área
urbana ou suburbana, des�nado a projetos de infraestrutura e urbanização e assemelhados,
u�lizando poligonal II PAC, compreendendo o detalhamento de divisas de gleba principal,
sistema viário, quadras, áreas livres e ins�tucionais, lotes, edificações e elementos que
representem interferências para a área de interesse como instalações de concessionárias de
serviços publicos, entre outros que se fizerem necessários - Desenho na escala variando de
1:500 a 1:100. CÓDIGO: COTAÇÃO

0,18 9.000,00

10 11 Unid. (Áreas até 2.000 m²) Levantamento planial�métrico georreferenciado de área urbana ou
suburbana, des�nado a projetos de infraestrutura e urbanização e assemelhados, u�lizando
poligonal II PAC, compreendendo o detalhamento de divisas de gleba principal, sistema viário,

639,52 7.034,72
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quadras, áreas livres e ins�tucionais, lotes, edificações e elementos que representem
interferências para a área de interesse como instalações de concessionárias de serviços publicos,
entre outros que se fizerem necessários - Desenho na escala variando de 1:500 a
1:100. CÓDIGO: COTAÇÃO

11 150 Unid. ART de serviços topográficos. CÓDIGO: COTAÇÃO 82,94 12.441,00

12 30.000 M2

(Áreas de 5.001 m² até 10.000 m²) Levantamento planial�métrico georreferenciado de área
urbana ou suburbana, des�nado a projetos de infraestrutura e urbanização e assemelhados,
u�lizando poligonal II PAC, compreendendo o detalhamento de divisas de gleba principal,
sistema viário, quadras, áreas livres e ins�tucionais, lotes, edificações e elementos que
representem interferências para a área de interesse como instalações de concessionárias de
serviços publicos, entre outros que se fizerem necessários - Desenho na escala variando de
1:500 a 1:100. CÓDIGO: COTAÇÃO

0,16 4.800,00

13 11 Km Levantamento planimétrico de Poligonal, com requisitos equivalentes a CLASSE III P. CÓDIGO:
COTAÇÃO 352,70 3.879,70

14 11 Km Nivelamento Geométrico, com requisitos equivalentes a CLASSE II N. CÓDIGO: COTAÇÃO 117,91 1.297,01

VALOR TOTAL: R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais).

 

 

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 406.633,94 (quatrocentos e seis mil seiscentos e trinta e três reais e noventa e quatro 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

ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ

    DIRETOR DE URBANIZAÇÃO

MÉTODO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME :

VIVIANE VIEIRA DUARTE DIB

Atos Cons�tu�vos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 52697458 p.4).

 

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE VIEIRA DUARTE DIB, RG n.º 7485487 ? SSP-
MG, Usuário Externo, em 06/05/2021, às 14:11, 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 ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
06/05/2021, às 19:30, 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 07/05/2021, às 15:38, 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= 61340321 código CRC= B1BE37FF.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
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