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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Licitações

Ata de Registro de Preços n.º 02/2021  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021 – SUAG/SEE-DF

 

PROCESSO Nº: 00080-00153714/2019-40

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020

VALIDADE: 12 (doze) meses, a partir da publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as
prorrogações possíveis.

 

O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, situada no Setor Bancário
Norte, quadra 2, bloco C, sala térreo – Edi�cio Phenícia – Brasília-DF – CEP 70.040.020, inscrito no CNPJ sob o nº
00.394.676/0001-07, representado pelo Ordenador de Despesa Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA e o
Presidente da Comissão de Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços da SEDF, nos termos da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Distrital 36.519/2015, e demais normas legais
aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇOS nº 06/2020, publicado no DODF nº 27, de 09 de Fevereiro de 2021, página nº 53 e a respec�va
homologação, RESOLVEM registrar os preços da empresa BARBOSA & OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
LTDA, CNPJ: 05.326.844/0001-40, nas quan�dades es�madas, de acordo com as classificações por ela alcançadas nos
itens, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro de preços e aquelas enunciadas nas
cláusulas que se seguem:

1. CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a aquisição de gêneros alimen�cios perecíveis Hor�fru�s - Abacaxi Pérola,
Banana Nanica, Laranja Pera, Maçã Gala, Mamão Formosa, Melancia, Melão Amarelo, Batata Inglesa, Alho Branco e
Cebola Nacional - por meio de Registro de Preços para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), 
conforme consta nos autos do Processo SEI nº 00080-00153714/2019-40.

1.2. As descrições do objeto encontram-se sinte�zadas no quadro abaixo:

PROCESSO Nº 00080-00153714/2019-40 PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2021

EMPRESA: BARBOSA & OLIVEIRA COMERCIO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA CNPJ: 05.326.844/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

07.438.906/001-53
BANCO: Banco de Brasília AGÊNCIA: : 011 C.C: : 012861-3

TELEFONE:  (61) ) 3363 3032 ENDEREÇO: Sia Sul trecho 10 lt 05 pavilhão B11 Box 9/10

Procurador Legal: Ilton Barbosa de Oliveira
Filho RG: 914697 CPF: 357.797.051-00

 

Item Descrição do Item Unid. QTD Valor Unitário Valor Total
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1

FRUTA: ABACAXI PÉROLA – Abacaxi da
espécie Ananas Comosus var.
Comosus. Variedade, Pérola. Fruto de
primeira qualidade, de formato cônico,
com coroa longa e com espinhos, em
estado de maturação adequada para
consumo. Polpa firme e intacta, de
coloração, aspecto, aroma e sabor
próprios da variedade.  Com coloração
da polpa amarelo-pálida, quase branca.
Ausência de danos �sicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte que
prejudiquem sua qualidade. Não deverá
apresentar defeitos de podridão,
passado, amassado, ausência da coroa,
queimado de sol grave ou danificado por
praga.   

kg 672.625  R$            2,70  R$   1.816.087,50

3

BANANA NANICA – Banana, de espécie
Musa x paradisíaca L., do grupo de
mercado Nanica. Fruto de primeira
qualidade, de casca com coloração
amarelo-esverdeada e espessura fina,
polpa com coloração branco-creme. Grau
médio de amadurecimento, firme, sem
manchas e em perfeitas condições de
conservação e maturação. Aroma e sabor
caracterís�cos da variedade.  Não deverá
apresentar podridão, dano por praga,
ferimento e não poderá estar passada. 

kg 714.713  R$            2,75  R$   1.965.460,75

6

MAÇÃ NACIONAL GALA – Maça, da
espécie Malus Domes�ca Borkh, da
variedade Gala. Fruto de primeira
qualidade, de tamanho médio, com
casca lisa e de coloração vermelha com
estrias, de polpa macia e suculenta e
coloração branco-creme, com sabor e
aroma caracterís�cos do produto, com
grau de maturação que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo.  Não deverá apresentar
defeito de polpa, ferimento, podridão e
não poderá estar amassada.

kg 426.676  R$            4,95  R$   2.112.046,20
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8

MAMÃO FORMOSA – Mamão, da
espécie Carica Papaya L., da variedade de
cul�vo, Formosa. Fruto de primeira
qualidade, de tamanho médio e
uniforme, em estágio de maturação
parcialmente maduro, de polpa firme,
intacta e de sabor adocicado, de casca
íntegra, sem amassamento, podridão e
lesões microbianas. Ausência de
sujidades, resíduos de fer�lizantes,
parasitas ou larvas. Coloração da casca
amarelo-alaranjada, e polpa alaranjada.
Poderá ter formato globular pontudo ou
comprido, piriforme, alongado e ponta
arredondada.  Não deverá apresentar
defeito de polpa, podridão, ferimento ou
estar imaturo.   

kg 454.917  R$            2,50  R$   1.137.292,50

10

MELANCIA COMUM -  Melancia, da
espécie Citrullus lanatus, da variedade
de polpa vermelha. Fruto arredondado
de primeira qualidade, fresca, de casca
lisa verde-lustrosa, com coloração doo
fundo verde clara ou verde escuro, com
listras da casca fina, grossa ou ausente. 
Deverá estar livre de sujidades,
parasitas, larvas e danos �sicos ou
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Deverá apresentar grau de
maturação adequada para consumo, de
polpa avermelhada, suculenta e de sabor
adocicado, com aspecto, cor e aroma
próprios, com sementes presentes ou
ausentes. Não deverá apresentar sinais
de podridão, queimado do sol,
ferimento, virose, amassado, oco, ou
imaturo.

kg 105.784  R$            1,60  R$      169.254,40

12

MELÃO AMARELO – Melão Amarelo, da
espécie Cucumis Melo L, do �po
valenciano. Fruto de primeira qualidade,
de formato arredondado, com casca de
coloração amarelada, lisa a levemente
rugosa. Polpa firme, intacta, de sabor
adocicado e coloração branca. Deverá
apresentar grau de maturação que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Não deverá
apresentar sinais de apodrecimentos,
passado, imaturo ou ferimentos que
prejudiquem sua qualidade. Ausência de
sujidades, parasitas e larvas.

kg 426.905  R$            2,80  R$   1.195.334,00



17/02/2021 SEI/GDF - 55948587 - Ata de Registro de Preços

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=64154570&infra_sistema=… 4/18

14

 BATATA – Comumente chamada batata
inglesa (Solanum tuberosum L.). Da
variedade de tubérculos de película
amarelada, lisa e brilhante, polpa de cor
creme ou amarela e resistência ao
esverdeamento. Do grupo de mercado
Lavada.  De primeira qualidade, com
super�cie lisa, de coloração da casca
amarelo-claro, íntegra, firme, compacta e
livre de umidade externa, sujidades,
parasitas e larvas. Deverá apresentar
tamanho mediano, com grau de
maturação adequada para o consumo.
Não deverá apresentar defeitos como:
brotos na super�cie, podridão,
esverdeamento, rachaduras, ferimentos,
defeito de polpa, murchos, danos por
pragas ou danos �sicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.

kg 114.538  R$            3,23  R$      369.957,74

16

ALHO – Alho Grupo de mercado branco,
com coloração do catafilo externo branco
com laivos de roxo, coloração da película
do bulbilho branca, e poder de
condimentação baixo. Da espécie Allium
Sa�vum L. Deverá estar inteiro. Deverá
ter cabeça inteira, dentes grandes e
uniformes, firmes e com brilho. Não
deverá apresentar defeitos como:
presença de brotos, chocho, podridão,
murcho, ferimento, estar passado ou
com quebras graves (ausência de mais de
50% dos bulbilhos).

kg 27.737  R$          16,98  R$      470.974,26

18

CEBOLA NACIONAL – Bulbo da espécie
Allium cepa L. Comumente chamada de
cebola pera. De primeira qualidade, com
casca de coloração amarela a
avermelhada e polpa variando de cor
creme a amarela. Deverá ter formato
redondo, oblongo ou periforme.  Deverá
apresentar-se compacta e firme, sem
lesões de origem �sica ou mecânica,
perfurações e cortes. Não deverá
apresentar brotos, perda de catafilo
interno, ferimentos, podridão, manchas
negras e mofado. As cebolas deverão
apresentar as raízes cortadas rente à
base, não admi�ndo a presença de
rebrota de raiz.

kg 138.692  R$            2,66  R$      368.920,72
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20

ABACAXI PÉROLA - Abacaxi da espécie
Ananas Comosus var. Comosus.
Variedade, Pérola. Fruto de primeira
qualidade, de formato cônico, com coroa
longa e com espinhos, em estado de
maturação adequada para consumo.
Polpa firme e intacta, de coloração,
aspecto, aroma e sabor próprios da
variedade.  Com coloração da polpa
amarelo-pálida, quase branca. Ausência
de danos �sicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte que prejudiquem
sua qualidade. Não deverá apresentar
defeitos de podridão, passado,
amassado, ausência da coroa, queimado
de sol grave ou danificado por praga.  

kg 660.606  R$            2,97  R$   1.961.999,82

22

BANANA NANICA – Banana, de espécie
Musa x paradisíaca L., do grupo de
mercado Nanica. Fruto de primeira
qualidade, de casca com coloração
amarelo-esverdeada e espessura fina,
polpa com coloração branco-creme. Grau
médio de amadurecimento, firme, sem
manchas e em perfeitas condições de
conservação e maturação. Aroma e sabor
caracterís�cos da variedade.  Não deverá
apresentar podridão, dano por praga,
ferimento e não poderá estar passada. 

kg 688.822  R$            2,81  R$   1.935.589,82

25

MAÇÃ NACIONAL GALA – Maça, da
espécie Malus Domes�ca Borkh, da
variedade Gala. Fruto de primeira
qualidade, de tamanho médio, com
casca lisa e de coloração vermelha com
estrias, de polpa macia e suculenta e
coloração branco-creme, com sabor e
aroma caracterís�cos do produto, com
grau de maturação que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo.  Não deverá apresentar
defeito de polpa, ferimento, podridão e
não poderá estar amassada.

kg 393.608  R$            4,98  R$   1.960.167,84
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27

MAMÃO FORMOSA – Mamão, da
espécie Carica Papaya L., da variedade de
cul�vo, Formosa. Fruto de primeira
qualidade, de tamanho médio e
uniforme, em estágio de maturação
parcialmente maduro, de polpa firme,
intacta e de sabor adocicado, de casca
íntegra, sem amassamento, podridão e
lesões microbianas. Ausência de
sujidades, resíduos de fer�lizantes,
parasitas ou larvas. Coloração da casca
amarelo-alaranjada, e polpa alaranjada.
Poderá ter formato globular pontudo ou
comprido, piriforme, alongado e ponta
arredondada.  Não deverá apresentar
defeito de polpa, podridão, ferimento ou
estar imaturo.   

kg 419.733  R$            2,84  R$   1.192.041,72

29

MELANCIA COMUM -  Melancia, da
espécie Citrullus lanatus, da variedade
de polpa vermelha. Fruto arredondado
de primeira qualidade, fresca, de casca
lisa verde-lustrosa, com coloração doo
fundo verde clara ou verde escuro, com
listras da casca fina, grossa ou ausente. 
Deverá estar livre de sujidades,
parasitas, larvas e danos �sicos ou
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Deverá apresentar grau de
maturação adequada para consumo, de
polpa avermelhada, suculenta e de sabor
adocicado, com aspecto, cor e aroma
próprios, com sementes presentes ou
ausentes. Não deverá apresentar sinais
de podridão, queimado do sol,
ferimento, virose, amassado, oco, ou
imaturo.

kg 107.203  R$            1,60  R$      171.524,80

31

MELÃO AMARELO – Melão Amarelo, da
espécie Cucumis Melo L, do �po
valenciano. Fruto de primeira qualidade,
de formato arredondado, com casca de
coloração amarelada, lisa a levemente
rugosa. Polpa firme, intacta, de sabor
adocicado e coloração branca. Deverá
apresentar grau de maturação que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Não deverá
apresentar sinais de apodrecimentos,
passado, imaturo ou ferimentos que
prejudiquem sua qualidade. Ausência de
sujidades, parasitas e larvas.

kg 393.740  R$            2,97  R$   1.169.407,80
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33

BATATA – Comumente chamada batata
inglesa (Solanum tuberosum L.). Da
variedade de tubérculos de película
amarelada, lisa e brilhante, polpa de cor
creme ou amarela e resistência ao
esverdeamento. Do grupo de mercado
Lavada.  De primeira qualidade, com
super�cie lisa, de coloração da casca
amarelo-claro, íntegra, firme, compacta e
livre de umidade externa, sujidades,
parasitas e larvas. Deverá apresentar
tamanho mediano, com grau de
maturação adequada para o consumo.
Não deverá apresentar defeitos como:
brotos na super�cie, podridão,
esverdeamento, rachaduras, ferimentos,
defeito de polpa, murchos, danos por
pragas ou danos �sicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.

kg 112.312  R$            2,97  R$      333.566,64

35

ALHO – Alho Grupo de mercado branco,
com coloração do catafilo externo branco
com laivos de roxo, coloração da película
do bulbilho branca, e poder de
condimentação baixo. Da espécie Allium
Sa�vum L. Deverá estar inteiro. Deverá
ter cabeça inteira, dentes grandes e
uniformes, firmes e com brilho. Não
deverá apresentar defeitos como:
presença de brotos, chocho, podridão,
murcho, ferimento, estar passado ou
com quebras graves (ausência de mais de
50% dos bulbilhos).

kg 26.903  R$          16,99  R$      457.081,97

37

CEBOLA NACIONAL – Bulbo da espécie
Allium cepa L. Comumente chamada de
cebola pera. De primeira qualidade, com
casca de coloração amarela a
avermelhada e polpa variando de cor
creme a amarela. Deverá ter formato
redondo, oblongo ou periforme.  Deverá
apresentar-se compacta e firme, sem
lesões de origem �sica ou mecânica,
perfurações e cortes. Não deverá
apresentar brotos, perda de catafilo
interno, ferimentos, podridão, manchas
negras e mofado. As cebolas deverão
apresentar as raízes cortadas rente à
base, não admi�ndo a presença de
rebrota de raiz.

kg 134.514  R$            2,67  R$      359.152,38
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 FRUTA: ABACAXI PÉROLA – Abacaxi da
espécie Ananas Comosus var.
Comosus. Variedade, Pérola. Fruto de
primeira qualidade, de formato cônico,
com coroa longa e com espinhos, em
estado de maturação adequada para
consumo. Polpa firme e intacta, de
coloração, aspecto, aroma e sabor
próprios da variedade.  Com coloração
da polpa amarelo-pálida, quase branca.
Ausência de danos �sicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte que
prejudiquem sua qualidade. Não deverá
apresentar defeitos de podridão,
passado, amassado, ausência da coroa,
queimado de sol grave ou danificado por
praga.   

kg 610.836  R$            2,97  R$   1.814.182,92

41

BANANA NANICA – Banana, de espécie
Musa x paradisíaca L., do grupo de
mercado Nanica. Fruto de primeira
qualidade, de casca com coloração
amarelo-esverdeada e espessura fina,
polpa com coloração branco-creme. Grau
médio de amadurecimento, firme, sem
manchas e em perfeitas condições de
conservação e maturação. Aroma e sabor
caracterís�cos da variedade.  Não deverá
apresentar podridão, dano por praga,
ferimento e não poderá estar passada. 

kg 647.157  R$            2,81  R$   1.818.511,17

44

MAÇÃ NACIONAL GALA – Maça, da
espécie Malus Domes�ca Borkh, da
variedade Gala. Fruto de primeira
qualidade, de tamanho médio, com
casca lisa e de coloração vermelha com
estrias, de polpa macia e suculenta e
coloração branco-creme, com sabor e
aroma caracterís�cos do produto, com
grau de maturação que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo.  Não deverá apresentar
defeito de polpa, ferimento, podridão e
não poderá estar amassada.

kg 386.968  R$            4,97  R$   1.923.230,96
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MAMÃO FORMOSA – Mamão, da
espécie Carica Papaya L., da variedade de
cul�vo, Formosa. Fruto de primeira
qualidade, de tamanho médio e
uniforme, em estágio de maturação
parcialmente maduro, de polpa firme,
intacta e de sabor adocicado, de casca
íntegra, sem amassamento, podridão e
lesões microbianas. Ausência de
sujidades, resíduos de fer�lizantes,
parasitas ou larvas. Coloração da casca
amarelo-alaranjada, e polpa alaranjada.
Poderá ter formato globular pontudo ou
comprido, piriforme, alongado e ponta
arredondada.  Não deverá apresentar
defeito de polpa, podridão, ferimento ou
estar imaturo.   

kg 412.266  R$            2,84  R$   1.170.835,44

48

MELANCIA COMUM -  Melancia, da
espécie Citrullus lanatus, da variedade
de polpa vermelha. Fruto arredondado
de primeira qualidade, fresca, de casca
lisa verde-lustrosa, com coloração doo
fundo verde clara ou verde escuro, com
listras da casca fina, grossa ou ausente. 
Deverá estar livre de sujidades,
parasitas, larvas e danos �sicos ou
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Deverá apresentar grau de
maturação adequada para consumo, de
polpa avermelhada, suculenta e de sabor
adocicado, com aspecto, cor e aroma
próprios, com sementes presentes ou
ausentes. Não deverá apresentar sinais
de podridão, queimado do sol,
ferimento, virose, amassado, oco, ou
imaturo.

kg 101.679  R$            1,60  R$      162.686,40

50

MELÃO AMARELO – Melão Amarelo, da
espécie Cucumis Melo L, do �po
valenciano. Fruto de primeira qualidade,
de formato arredondado, com casca de
coloração amarelada, lisa a levemente
rugosa. Polpa firme, intacta, de sabor
adocicado e coloração branca. Deverá
apresentar grau de maturação que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Não deverá
apresentar sinais de apodrecimentos,
passado, imaturo ou ferimentos que
prejudiquem sua qualidade. Ausência de
sujidades, parasitas e larvas.

kg 387.529  R$            2,97  R$   1.150.961,13
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BATATA – Comumente chamada batata
inglesa (Solanum tuberosum L.). Da
variedade de tubérculos de película
amarelada, lisa e brilhante, polpa de cor
creme ou amarela e resistência ao
esverdeamento. Do grupo de mercado
Lavada.  De primeira qualidade, com
super�cie lisa, de coloração da casca
amarelo-claro, íntegra, firme, compacta e
livre de umidade externa, sujidades,
parasitas e larvas. Deverá apresentar
tamanho mediano, com grau de
maturação adequada para o consumo.
Não deverá apresentar defeitos como:
brotos na super�cie, podridão,
esverdeamento, rachaduras, ferimentos,
defeito de polpa, murchos, danos por
pragas ou danos �sicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.

kg 106.294  R$            2,97  R$      315.693,18

54

ALHO – Alho Grupo de mercado branco,
com coloração do catafilo externo branco
com laivos de roxo, coloração da película
do bulbilho branca, e poder de
condimentação baixo. Da espécie Allium
Sa�vum L. Deverá estar inteiro. Deverá
ter cabeça inteira, dentes grandes e
uniformes, firmes e com brilho. Não
deverá apresentar defeitos como:
presença de brotos, chocho, podridão,
murcho, ferimento, estar passado ou
com quebras graves (ausência de mais de
50% dos bulbilhos).

kg 25.486  R$          16,99  R$      433.007,14

56

CEBOLA NACIONAL – Bulbo da espécie
Allium cepa L. Comumente chamada de
cebola pera. De primeira qualidade, com
casca de coloração amarela a
avermelhada e polpa variando de cor
creme a amarela. Deverá ter formato
redondo, oblongo ou periforme.  Deverá
apresentar-se compacta e firme, sem
lesões de origem �sica ou mecânica,
perfurações e cortes. Não deverá
apresentar brotos, perda de catafilo
interno, ferimentos, podridão, manchas
negras e mofado. As cebolas deverão
apresentar as raízes cortadas rente à
base, não admi�ndo a presença de
rebrota de raiz.

kg 127.425  R$            2,67  R$      340.224,75
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FRUTA: ABACAXI PÉROLA – Abacaxi da
espécie Ananas Comosus var.
Comosus. Variedade, Pérola. Fruto de
primeira qualidade, de formato cônico,
com coroa longa e com espinhos, em
estado de maturação adequada para
consumo. Polpa firme e intacta, de
coloração, aspecto, aroma e sabor
próprios da variedade.  Com coloração
da polpa amarelo-pálida, quase branca.
Ausência de danos �sicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte que
prejudiquem sua qualidade. Não deverá
apresentar defeitos de podridão,
passado, amassado, ausência da coroa,
queimado de sol grave ou danificado por
praga.   

kg 530.978  R$            2,97  R$   1.577.004,66

60

BANANA NANICA – Banana, de espécie
Musa x paradisíaca L., do grupo de
mercado Nanica. Fruto de primeira
qualidade, de casca com coloração
amarelo-esverdeada e espessura fina,
polpa com coloração branco-creme. Grau
médio de amadurecimento, firme, sem
manchas e em perfeitas condições de
conservação e maturação. Aroma e sabor
caracterís�cos da variedade.  Não deverá
apresentar podridão, dano por praga,
ferimento e não poderá estar passada. 

kg 549.934  R$            2,81  R$   1.545.314,54

63

MAÇÃ NACIONAL GALA – Maça, da
espécie Malus Domes�ca Borkh, da
variedade Gala. Fruto de primeira
qualidade, de tamanho médio, com
casca lisa e de coloração vermelha com
estrias, de polpa macia e suculenta e
coloração branco-creme, com sabor e
aroma caracterís�cos do produto, com
grau de maturação que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo.  Não deverá apresentar
defeito de polpa, ferimento, podridão e
não poderá estar amassada.

kg 316.372  R$            4,96  R$   1.569.205,12
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MAMÃO FORMOSA – Mamão, da
espécie Carica Papaya L., da variedade de
cul�vo, Formosa. Fruto de primeira
qualidade, de tamanho médio e
uniforme, em estágio de maturação
parcialmente maduro, de polpa firme,
intacta e de sabor adocicado, de casca
íntegra, sem amassamento, podridão e
lesões microbianas. Ausência de
sujidades, resíduos de fer�lizantes,
parasitas ou larvas. Coloração da casca
amarelo-alaranjada, e polpa alaranjada.
Poderá ter formato globular pontudo ou
comprido, piriforme, alongado e ponta
arredondada.  Não deverá apresentar
defeito de polpa, podridão, ferimento ou
estar imaturo.   

kg 337.463  R$            2,84  R$      958.394,92

67

MELANCIA COMUM -  Melancia, da
espécie Citrullus lanatus, da variedade
de polpa vermelha. Fruto arredondado
de primeira qualidade, fresca, de casca
lisa verde-lustrosa, com coloração doo
fundo verde clara ou verde escuro, com
listras da casca fina, grossa ou ausente. 
Deverá estar livre de sujidades,
parasitas, larvas e danos �sicos ou
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Deverá apresentar grau de
maturação adequada para consumo, de
polpa avermelhada, suculenta e de sabor
adocicado, com aspecto, cor e aroma
próprios, com sementes presentes ou
ausentes. Não deverá apresentar sinais
de podridão, queimado do sol,
ferimento, virose, amassado, oco, ou
imaturo.

kg 96.912  R$            1,60  R$      155.059,20

69

MELÃO AMARELO – Melão Amarelo, da
espécie Cucumis Melo L, do �po
valenciano. Fruto de primeira qualidade,
de formato arredondado, com casca de
coloração amarelada, lisa a levemente
rugosa. Polpa firme, intacta, de sabor
adocicado e coloração branca. Deverá
apresentar grau de maturação que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Não deverá
apresentar sinais de apodrecimentos,
passado, imaturo ou ferimentos que
prejudiquem sua qualidade. Ausência de
sujidades, parasitas e larvas.

kg 316.372  R$            2,97  R$      939.624,84
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BATATA – Comumente chamada batata
inglesa (Solanum tuberosum L.). Da
variedade de tubérculos de película
amarelada, lisa e brilhante, polpa de cor
creme ou amarela e resistência ao
esverdeamento. Do grupo de mercado
Lavada.  De primeira qualidade, com
super�cie lisa, de coloração da casca
amarelo-claro, íntegra, firme, compacta e
livre de umidade externa, sujidades,
parasitas e larvas. Deverá apresentar
tamanho mediano, com grau de
maturação adequada para o consumo.
Não deverá apresentar defeitos como:
brotos na super�cie, podridão,
esverdeamento, rachaduras, ferimentos,
defeito de polpa, murchos, danos por
pragas ou danos �sicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.

kg 92.356  R$            2,97  R$      274.297,32

73

ALHO – Alho Grupo de mercado branco,
com coloração do catafilo externo branco
com laivos de roxo, coloração da película
do bulbilho branca, e poder de
condimentação baixo. Da espécie Allium
Sa�vum L. Deverá estar inteiro. Deverá
ter cabeça inteira, dentes grandes e
uniformes, firmes e com brilho. Não
deverá apresentar defeitos como:
presença de brotos, chocho, podridão,
murcho, ferimento, estar passado ou
com quebras graves (ausência de mais de
50% dos bulbilhos).

kg 21.887  R$          16,99  R$      371.860,13

75

CEBOLA NACIONAL – Bulbo da espécie
Allium cepa L. Comumente chamada de
cebola pera. De primeira qualidade, com
casca de coloração amarela a
avermelhada e polpa variando de cor
creme a amarela. Deverá ter formato
redondo, oblongo ou periforme.  Deverá
apresentar-se compacta e firme, sem
lesões de origem �sica ou mecânica,
perfurações e cortes. Não deverá
apresentar brotos, perda de catafilo
interno, ferimentos, podridão, manchas
negras e mofado. As cebolas deverão
apresentar as raízes cortadas rente à
base, não admi�ndo a presença de
rebrota de raiz.

kg 109.445  R$            2,67  R$      292.218,15

VALOR TOTAL GERAL: R$ 35.958.172,83 (trinta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e oito mil cento e setenta e dois
reais e oitenta e três centavos)

1.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quan�dades indicadas no Anexo I
do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em Unidades de acordo



17/02/2021 SEI/GDF - 55948587 - Ata de Registro de Preços

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=64154570&infra_sistema… 14/18

com suas necessidades.

1.4. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após
cumpridos os requisitos de publicidade.

1.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão ou en�dade interessado por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, conforme o
Art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

1.6. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de
condições.

2. CLÁUSULA II - DO OBJETO DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

2.1. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.

2.1.1. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da publicação do seu extrato no
Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o úl�mo.

2.1.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo
de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.1.3. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos
convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.1.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.1.5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de
registro de preços.

2.2. DO PREÇO.

2.2.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, para
pagamento em até 30 (trinta) dias, a par�r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança
esteja em condições de liquidação e pagamento.

2.2.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação.

2.2.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no inters�cio anual de vigência do registro, admi�da a
revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, nos termos da legislação de
regência.

2.2.4. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do
licitante vencedor não atender ao quan�ta�vo total es�mado para a contratação, respeitada a ordem de classificação,
poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total es�mado, observado o preço da
proposta vencedora.

2.2.5. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação
das empresas constantes da Ata.

3. CLÁUSULA III - DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO:

3.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, localizada no Setor Bancário Norte, quadra 2, bloco
C, – Edi�cio Phenicia – Brasília-DF – CEP 70.040.020 é o Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.

3.2.  Desde que devidamente jus�ficada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá
ser u�lizada por qualquer órgão ou en�dade da administração pública que não tenha par�cipado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador, respeitadas as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8.666/93 e no
Decreto Distrital n. 39.103/2018.

3.2.1. Os órgãos e en�dades que não par�ciparam do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as
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obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par�cipantes.

3.2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este ar�go não poderão exceder, por órgão ou
en�dade, a cem por cento dos quan�ta�vos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos par�cipantes.

3.2.4. O quan�ta�vo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao
quíntuplo do quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que aderirem.

3.2.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por
órgão par�cipante do Registro de Preços, com exceção dos órgãos e en�dades do Distrito Federal.

3.2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par�cipante deverá efe�var a aquisição ou
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

3.2.7. Compete ao órgão não par�cipante os atos rela�vos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4. CLÁUSULA IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

4.1. A SUAG/SEE/DF será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preço
decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos interessados, respeitada a ordem de registro e os
quantitativos a serem adquiridos, o fornecedor para o qual será emitido o pedido.

4.2. A convocação do fornecedor beneficiário pelo contratante será formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em
que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.

4.3. O fornecedor beneficiário convocado na forma do item anterior que não comparecer, não retirar o pedido no prazo
estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste
Edital e seus anexos.

4.4. Quando comprovada a hipótese acima, a SUAG/SEE/DF poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será destinado o
pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.

5. CLÁUSULA V - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS:

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra�cados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições con�das na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço pra�cado no mercado por mo�vo superveniente, o
órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores pra�cados pelo
mercado.

5.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores pra�cados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,
e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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5.5. Não se aplica a ata de registro de preços os acréscimos de, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial, de que trata a os §§ 1º e 2º, do art.65 da Lei n.º 8.666/93.

6. CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO:

6.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus�ficados, por razão de interesse
público ou a pedido do fornecedor.

6.2. O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo
administra�vo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:

6.2.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;

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

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei
nº 10.520, de 2002.

6.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do item 6.2.1 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus�ficados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor.

7. CLÁUSULA VII - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

7.1. O local de entrega/execução será de acordo com o estabelecido no item  15 do Termo de Referência
anexo  I  do Pregão Eletrônico SRP 06/2020.

8. CLÁUSULA VIII – DO CONTRATO

8.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar
contratações de fornecimento, mediante autorização da SEDF, observadas as condições fixadas neste instrumento, no
Edital e as determinações con�das na legislação per�nente, principalmente o Decreto Distrital nº 39.103/2018;

8.2. O (s) fornecedor (es) se obriga (m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as
condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão nº  06/2020, especialmente às especificadas no Anexo I do referido
Edital.

8.3. Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que �ver (em) seu (s) preço (s) registrado (s) o ônus
resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de
seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe
venham a ser atribuídos por força da lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as obrigações
assumidas na Ata de Registro de Preços.

9. CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES

9.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções
estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 103 de 31 de maio de 2005,
pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das sanções administra�vas previstas nas Leis Federais Lei nº 8.666/93 e nº
10.520/2002 e alterações posteriores, devendo ser seguidas as diretrizes da Portaria nº 115/2020-SEDF, bem como o
estabelecido no Termo de Referência.

9.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas
previstas no Edital e nesta Ata ou nos contratos decorrentes de sua adesão, em face do disposto nos ar�gos 81, 86, 87 e
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88 da Lei nº 8.666/93 e do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, serão obedecidos no âmbito da Administração Direta,
Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no referido Decreto
Distrital e suas  alterações.

10. CLÁUSULA X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1.  Integram esta Ata o Edital de Pregão nº 06/2020 e seus anexos, as propostas com preços, especificação.

10.2. O(s) caso(s) omisso(s) será(ão) resolvido(s) de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94 e pela Lei Federal nº 9.648/98, e, com as demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

10.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção
coordenada pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-
6449060. (Decreto Distrital n.º 34.031, de 12.12.2012).

10.4.  Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da, com publicação do seu
extrato no Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o úl�mo.

10.5. As especificações técnicas constantes no Processo Administra�vo nº 00080-00153714/2019-40 do Pregão
Eletrônico nº 06/2020 - integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.

10.6. E por estarem assim justos e compromissados foi lavrado este instrumento que, após lida e achada
conforme, é assinada pelos representantes legais da Secretaria de Estado de Educação e do Fornecedor Beneficiário.

Rege esta ata de registro de preços o edital de licitação.

 

Pelo Órgão Gerenciador:

DIEGO FERNANDEZ GOMES 

Presidente da Comissão de Gerenciamento de SRP,

 

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA

Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

 

Pela Fornecedor Beneficiário:

Ilton Barbosa de Oliveira Filho

Representante Legal

Documento assinado eletronicamente por Ilton Barbosa de Oliveira Filho, RG n.º 914697 ? SSP-
DF, Usuário Externo, em 12/02/2021, às 08:39, 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 DIEGO FERNANDEZ GOMES - Matr. 02398796,
Diretor(a) de Licitações, em 12/02/2021, às 10:09, 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 FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA - Matr.
00302163, Ordenador(a) de Despesas, em 12/02/2021, às 10:42, 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.
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