GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Departamento Jurídico Consultivo
Divisão de Elaboração de Contratos
Ata de Registro de Preços n.º 011/2022 D.E

Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 040/2021 – DECOMP/DA.

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 Edificações, RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos
residentes e domiciliados em Brasília/DF; tendo em vista o Relatório SEI/GDF n.º 97/2022 - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC (Doc. SEI/GDF
nº 82459107), na Nota Técnica N.º 110/2022 - NOVACAP/PRES/AUDIT (Doc. SEI/GDF nº 82591930), o VOTO do Senhor Diretor de Edificações (Doc.
SEI/GDF nº 82697162), e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 82812002), com amparo na proposta apresentada (Doc.
SEI/GDF nº 82291232 p. 04/09), no Edital do Pregão Eletrônico para Registros de Preços (Doc. SEI/GDF nº 78216706), todos constantes do processo
SEI/GDF nº 00112-00016671/2021-95, 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 04
EMPRESA FORNECEDORA: REYS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, CNPJ: 38.276.486/0001-68. I.E: 262.030.420.112 (Doc. 79327801
SEI/GDF nº p. 74)
REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA CHAUL AIDAR PEREIRA.
ENDEREÇO: Rua Pau Brasil, 251 Jardim Galante, Cedral SP, CEP: 15.895.000, TEL: (17) 99777-6438, E-MAIL: gruporeyscomercial@gmail.com.
ITEM

1

QTD

35

UND

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL R$

UN

BRINQUEDO ESCORREGADOR PLAY *COTA RESERVADA A ME E EPP Estimular a
interação, cooperação e faz com que as crianças adquiram noção de velocidade,
tempo e altura. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1” x 1,50mm.
Chapa de aço carbono cortadas de no mínimo 1/8”; 1,20 mm de espessura. Barra
chata de no mínimo 3/16” x 1. ¼”. Tratamento de superfície a base de fosfato,
película protetora de resina de poliéster termo - endurecivel colorida com sistema
de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras
zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do
fabricante e advertências. Acabamento e proteção Em plástico injetado ou
borracha. O equipamento é fabricado com a norma da ABNT16071:2012.
Comprimento: 3.174mm, Largura: 538mm, Altura: 1.838mm, Altura

R$ 1.266,66

R$ : 44.333,10

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 44.333,10 (quarenta e quatro mil trezentos e trinta e três reais e dez centavos).

LOTE 06
ITEM

1

QTD

21

UND

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL

UN

BRINQUEDO GANGORRA DUPLA Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança
adquira força nas pernas e noção de altura. Fabricado com tubos de aço carbono de no
mínimo 3 ½ x 2,00 mm,1´´x3/4 x 2,00 mm;1´´x 1,50mm; chapa de aço carbono de no mínimo
4,75mm de espessura. Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora da
resina de poliéster termo - endurecivel colorida com sistema de deposição de pó
eletrostático, solda MIG. Parafusos, arruelas e porca fixadoras zincadas. Tampão embutido
em plástico injetado de no mínimo 3.1/2 ´´com acabamento esférico acompanhando a
dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo de alta fixação indicando dados do fabricante e
advertências. Acabamentos em plástico injetado ou borrachudo. O equipamento é fabricado
de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. Comprimento: 1.962 mm, Largura: 1.290
mm, Altura: 1.065 mm, Altura recomendada do assento ao solo: 400 mm

R$ 1.163,59

R$
24.435,39

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 24.435,39 (vinte e quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos).

LOTE 18
ITEM

QTD

UND

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL

1

UN BRINQUEDO MULTIFUNCIONAL JUNGLE (CASA TARZAN) Equipamento
multifuncional, composto por 02 (duas) plataforma, conectadas por uma ponte oscilante. Destas
plataformas saem acessórios que completam a brincadeira. Objetivo é proporcionar
desenvolvimento motor, psicológico e social ao promover o subir, escorregar, correr e
socializar. Para tanto, fazem parte dos acessórios recreativos do equipamento 01 (um) cestão de
cordas, 02 (duas) escadas de troncos, 01 (um) cano de bombeiro, 01 (um) escorregador simples
e 01 (uma) angada de pneus e corda. Como itens de segurança são instaladas grades de proteção
com montantes dispostos verticalmente, que evitam que a criança “escale” este acessório.
Material utilizado – Tronco de eucalipto tratado em autoclave. Acabamento - Verniz premium
de alta performace . Dimensões – Comprimento: 6,50 m/ - Largura: 5,00 m/ - Altura: 2,50.
Area de segurança/ Comprimento: 9,00 m/ - Largura 5,40 m.

68

R$ 7.985,29

R$
542.999.72

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 542.999,72 (quinhentos e quarenta e dois mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos)

LOTE 19
ITEM

1

QTD

UND

ESPECIFICAÇÃO

BRINQUEDO MULTIFUNCIONAL JUNGLE (CASA TARZAN) *COTA RESERVADA A
ME E EPP Equipamento multifuncional, composto por 02 (duas) plataforma, conectadas por
uma ponte oscilante. Destas plataformas saem acessórios que completam a brincadeira.
Objetivo é proporcionar desenvolvimento motor, psicológico e social ao promover o subir,
escorregar, correr e socializar. Para tanto, fazem parte dos acessórios recreativos do
equipamento 01 (um) cestão de cordas, 02 (duas) escadas de troncos, 01 (um) cano de
UN
bombeiro, 01 (um) escorregador simples e 01 (uma) angada de pneus e corda. Como itens de
segurança são instaladas grades de proteção com montantes dispostos verticalmente, que
evitam que a criança “escale” este acessório. Material utilizado – Tronco de eucalipto tratado
em autoclave. Acabamento - Verniz premium de alta performace . Dimensões –
Comprimento: 6,50 m/ - Largura: 5,00 m/ - Altura: 2,50. Area de segurança/ Comprimento:
9,00 m/ - Largura 5,40 m.

22

VALOR
UNITÁRIO R$

R$ 7.985,29

VALOR TOTAL

R$ 175.676,38

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 175.676,38 (cento e setenta e cinco mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos).

LOTE 30
ITEM

1

QTD

15

UND

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL

UN

BRINQUEDO CENTOPÉIA *LOTE EXCLUSIVO A ME E EPP Equipamento de pendurar,
composto por 07(sete) pneus de base fixados a outros pneus e partes, que remete uma
centopeia. O objetivo é estimular na criança na primeira infância sua imaginação, seu
desenvolvimento motor e o equilíbrio. Material utilizado: Corpo: pneus drenados com 0,70
cm de diâmetros e detalhes em mangueiras coloridas; Dimensões: Comprimento: 5:00 m;
Largura 0,70 m; Altura: 0,80 m

R$ 1.780,00

R$ 26.700,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais).

LOTE 31
ITEM

1

QTD

11

UND

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL

UND

BRINQUEDO SINOS Grupo de nove tubos de aço inox posicionados em semi círculos
formando um equipamento sonoro que promove a criatividade e a coletividade por meio
da experimentação de sons. Combinação de diferentes notas e ritmo incentiva o
desenvolvimento não só de habilidades matemáticas e noção de logicas, mas também de
coordenação motora e percepção sonora. Sua disposição e formato permite o uso por
crianças de todas as idades, sendo também, um brinquedo indutivo. Material utilizado –
Estrutura: tubos de aço carbono e inox; Dimensões – Comprimento: 1,45 m – Altura: 1,60m.

R$ 24.780,00

R$
272.580,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 272.580,00 (duzentos e setenta e dois mil quinhentos e oitenta reais).

LOTE 32
ITEM

QTD

UND

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL

1

4

UND

BRINQUEDO SINOS *COTA RESERVADA A ME E EPP Grupo de nove tubos de aço inox
posicionados em semi círculos formando um equipamento sonoro que promove a
criatividade e a coletividade por meio da experimentação de sons. Combinação de diferentes
notas e ritmo incentiva o desenvolvimento não só de habilidades matemáticas e noção de
logicas, mas também de coordenação motora e percepção sonora. Sua disposição e formato
permite o uso por crianças de todas as idades, sendo também, um brinquedo indutivo.
Material utilizado – Estrutura: tubos de aço carbono e inox; Dimensões – Comprimento: 1,45
m – Altura: 1,60m.

R$ 24.780,00

R$
99.120,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 99.120,00 (noventa e nove mil cento e vinte reais).

LOTE 33
ITEM

1

QTD

15

UND

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL

UND

BRINQUEDO BALANÇO DUPLO *LOTE EXCLUSIVO A ME E EPP O objetivo é proporcionar
desenvolvimento motor, psicológico e social ao promover desafios de força e coordenação
motora e interação com outras crianças. Confeccionado em tubo de aço, com cadeiras em
ferro chato e corrente soldadas zincada todos os produtos com pintura eletrostática colorida
própria para exposição para o tempo, parafusos e porcas antioxidante.

R$ 1.239,75

R$ 18.596,25

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 18.596,25 (dezoito mil quinhentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos).

LOTE 35
ITEM

1

QTD

11

UND

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL

UND

BRINQUEDO MULTIFUNCINAL FORTE APACHE Equipamento multifuncional, composto por
o7 (sete) plataformas com diferentes alturas e interligadas por pontes e degraus e de onde
saem diversos componentes recreativos de subidas e descidas. O objetivo é proporcionar
desenvolvimento motor psicológico e social ao promover o subir, escorregar, correr e
socializar. Para tanto, fazem parte dos acessórios recreativos do equipamento 02 (dois)
balanços, 01 (uma) escalada 01 (uma) escalada, 01 (um) tubo de bombeiro, 01 (uma)
escada grande, 01 (uma) escada pequena e 01 (um) escorregador. Como itens de
seguranças são instaladas grades de proteção com montantes dispostos verticalmente, que
evitam que a criança “escale” este acessório. Material utilizado – Coluna: tronco de
eucalipto auto – clave tratado com 14-16 cm de diâmetro. Plataforma: Vigamento em
eucalipto e piso em assoalho. – Ponte: Vigamento em tora de eucalipto . – Escalada: Tabuas
de angelim – Escorregador: Fibra de vidro – Balanço: Fabricado em angelim autoclavado
pendurados através de corrente de aço fixados a estrutura – Telas de segurança: Corda de
poliéster em 10 mm, super resistente – Correntes: Tratamento antioxidante em
galvanização á fogo – Tubo de bombeiro: Tubos de aço galvanizados com 25 mm de
diâmetro. – Guarda corpo: Madeira maçaranduba. – Acabamento – Colunas, vigas,
plataforma e escadas inclinada: Lixamento intenso e pintura com aplicação stain – Fixação:
Parafusos de ferro embutidos – Tubo de bombeiro: Tratamento antioxidante em
galvanização á fogo. Dimensões – Comprimento: 10,80 m/ - Largura: 5,5 m / - Altura: 2,50
m.

R$ 24.454,54

R$
268.999,94

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 268.999,94 (duzentos e sessenta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).

LOTE 36
ITEM

QTD

UND

ESPECIFICAÇÃO

1

4

UND

BRINQUEDO MULTIFUNCINAL FORTE APACHE *COTA RESERVADA A ME E EPP Equipamento
multifuncional, composto por o7 (sete) plataformas com diferentes alturas e interligadas por
pontes e degraus e de onde saem diversos componentes recreativos de subidas e descidas. O
objetivo é proporcionar desenvolvimento motor psicológico e social ao promover o subir,
escorregar, correr e socializar. Para tanto, fazem parte dos acessórios recreativos do
equipamento 02 (dois) balanços, 01 (uma) escalada 01 (uma) escalada, 01 (um) tubo de
bombeiro, 01 (uma) escada grande, 01 (uma) escada pequena e 01 (um) escorregador. Como
itens de seguranças são instaladas grades de proteção com montantes dispostos
verticalmente que evitam que a criança “escale” este acessório. Material utilizado – Coluna:
tronco de eucalipto auto – clave tratado com 14-16 cm de diâmetro. Plataforma: Vigamento
em eucalipto e piso em assoalho. – Ponte: Vigamento em tora de eucalipto . – Escalada:

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL

R$ 24.454,54

R$
97.818,16

Tabuas de angelim – Escorregador: Fibra de vidro – Balanço: Fabricado em angelim
autoclavado pendurados através de corrente de aço fixados a estrutura – Telas de segurança:
Corda de poliéster em 10 mm, super resistente – Correntes: Tratamento antioxidante em
galvanização á fogo – Tubo de bombeiro: Tubos de aço galvanizados com 25 mm de diâmetro.
– Guarda corpo: Madeira maçaranduba. – Acabamento – Colunas, vigas, plataforma e
escadas inclinada: Lixamento intenso e pintura com aplicação stain – Fixação: Parafusos de
ferro embutidos – Tubo de bombeiro: Tratamento antioxidante em galvanização á fogo.
Dimensões – Comprimento: 10,80 m/ - Largura: 5,5 m / - Altura: 2,50 m.
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 97.818,16 (noventa e sete mil oitocentos e dezoito reais e dezesseis centavos)

LOTE 38
ITEM

1

QTD

4

UND

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL

UND

BRINQUEDO TAN-TAN *COTA RESERVADA A ME E EPP Equipamento composto por cinco
tambores em diferentes alturas, permitindo que a criança de diversas idades possam ficar
juntas, interagindo no ritmo e criando melodias. A musicalização infantil estimula o
desenvolvimento da coordenação motora, capacidade de memorização, disciplina e auto
estima. Além disso, as crianças com contanto musical aprende a ler e escrever com mais
facilidade, desenvolve raciocino logico em matemática e melhoram o nível de interação.
Material utilizado – Aço inox e aço carbono; Dimensões – Comprimento: 0,95 m – Altura:
0,90 m.

R$ 12.270,00

R$ 49.080,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 49.080,00 (quarenta e nove mil oitenta reais)

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.620.338,94 (um milhão, seiscentos e vinte mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos).

Esta Ata tem prazo de validade de 12 (doze) meses a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se para efeito
de contagem de prazos a data da última 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
RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR
DIRETOR DE EDIFICAÇÕES
REYS INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CAMILA CHAUL AIDAR PEREIRA
Atos Constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 79327801 - p.84)

Documento assinado eletronicamente por CAMILA CHAUL AIDAR PEREIRA, Usuário Externo,
em 13/06/2022, às 14:15, 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 RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR Matr.0973384-1, Diretor(a) de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil, em 15/06/2022, às 11:30, 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 15/06/2022, às 14:23, 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= 83478850 código CRC= 26218694.
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