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MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO POR MEIO DA 
INTERNET  
TIPO: Menor Preço  

PROCESSO N.º(S): 00080-00142736/2018-01 .  
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (Açúcar Cristal, Amido de Milho, Óleo de Soja, Sal 

Refinado, Farinha de Mandioca, Leite em Pó Integral e Macarrão Parafuso), por meio de Registro de 
Preços, para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme 
especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 
INTERESSADO: DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30-07  
CÓDIGO UASG: 450432 
VALOR ESTIMADO:  

ENTREGA DE PROPOSTA: A partir da publicação no Portal www.comprasgovernamentais.gov.br 
DATA DA ABERTURA: 12/06/2019 
HORÁRIO DA ABERTURA: 10:30  

 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico. 
ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
 

 
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF, no uso de suas atribuições legais, por 
meio do (a) Pregoeiro (a) designado (a) pela Ordem de Serviço n.º 57, de 16/04/2019, publicada no DODF n.º 
73, de 17/04/2019, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, mediante Sistema de Registro de Preços, por meio de 
Sistema Eletrônico COMPRASNET, do tipo "MENOR PREÇO", para a aquisição dos produtos descritos no 
Anexo I deste Edital. 
 

O presente certame será regido pela Lei n
o
 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Federal n.

o
 5.450/2005 e 

subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, Lei-DF nº 4.611/2011, Decretos Distritais 

25.966/2005, 26.851/2006, 32.716/2011, 33.479/2012, 35.592/2014, DECRETO Nº 39.103, DE 06 DE JUNHO 
DE 2018 e 37.121/2016, pela Lei Complementar n

o
 123/2006, Lei Federal n.º 12.440/2011, além das demais 

normas pertinentes, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.  

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a 
comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da 
criptografia e autenticação em todas as suas fases. 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para a página eletrônica www.comprasnet.gov.br, que terá, 
dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as 
impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão 
pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e 
decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor 
do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=15149831&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011534&infra_hash=134facbab5e44f3ad8dd0435de4b8b88270f225f9e886304bda69976ea576530
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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O Edital estará disponível gratuitamente no site eletrônico no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. 
 
 

I - DO OBJETO: 

1.1. Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (Açúcar Cristal, Amido de Milho, Óleo de Soja, Sal 
Refinado, Farinha de Mandioca, Leite em Pó Integral e Macarrão Parafuso), por meio de Registro de 
Preços, para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

1.2. Para efeito de aceitabilidade e julgamento de proposta, as especificações contidas no Edital e seus anexos 
prevalecerão sobre todas e quaisquer outras encontradas no sistema Comprasnet e publicações diversas. 

1.3. As especificações dos gêneros alimentícios não perecíveis objeto deste Termo de Referência constam 
no ANEXO I (Folheto Descritivo). 

1.4. Os gêneros alimentícios a serem adquiridos deverão satisfazer as especificações definidas no  ANEXO 
I (Do Folheto Descritivo) do Termo de Referência e também nas especificações relacionadas abaixo: 

a) Características microscópicas e macroscópicas: isento de material estranho ao produto associado a 
condições ou práticas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição. Apresentar 
Laudo Laboratorial assinado por Responsável Técnico do Laboratório, no qual constem tanto as características 
microscópicas quanto macroscópicas exigidas. Observar as condições para análise laboratorial estipuladas 

no item 9.1.3 e subitem 9.1.3.1 deste Termo de Referência. 

b) Características microbiológicas: seguir a Resolução – RDC/ANVISA n° 12, de 02 de janeiro de 2001, 
Regulamento Técnico Sobre Padrões Microbiológicos para Alimentos ou qualquer instrumento legal que venha 
a alterá-lo ou substituí-lo. Observar legislações específicas para o gênero que estiver realizando a proposta. 
Apresentar Laudo Laboratorial assinado por Responsável Técnico do Laboratório. Observar as condições para 
análise laboratorial estipuladas no item 9.1.3 e subitem 9.1.3.1 deste Termo de Referência. 

c) Características físico-químicas: seguir as legislações específicas para cada gênero, e obedecer à tabela 
nutricional do produto. Apresentar Laudo Laboratorial assinado por Responsável Técnico do Laboratório. 
Observar as condições para análise laboratorial estipuladas no item 9.1.3 e subitem 9.1.3.1 deste Termo de 
Referência. 

d) Embalagens: as embalagens deverão ser confeccionadas com material atóxico, sendo estas limpas e 
resistentes e deverão assegurar uma adequada conservação do produto, isentas de odores estranhos e que 
não sejam abrasivas. Obedecer às especificações previstas no ANEXO I deste Termo de Referência. O 
alimento deverá necessariamente ser acondicionado em embalagem primária e secundária, respeitados os 
tipos de embalagens e gramaturas permitidas neste Termo de Referência. As exigências de informações 
obrigatórias na rotulagem deverão obedecer à RDC/ANVISA nº259 de 20 de setembro de 2002, RDC/ANVISA 
nº13 de 02 de janeiro de 2001 e Instrução Normativa/MAPA nº22 de 24 de novembro de 2005. 

e) Transporte: o produto deverá ser transportado em veículo apropriado, em condições que preservem as 
características do alimento, sua qualidade quanto às características físico-químicas, microbiológicas, 
macroscópica e microscópicas especificadas neste Termo de Referência. As demais condições relativas ao 
veículo e ao transporte deverão estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a  Portaria SVS/MS 
nº326, de 30 de julho de 1997 e Resolução-RDC Anvisa nº 275, de 21 de outubro de 2002. 

f) Ficha Técnica: fichas técnicas para os produtos processados e de origem animal, contendo no mínimo as 
seguintes informações: nome do produto; fabricante; gramatura do pacote; marca; ingredientes; informação 
nutricional; modo de preparo (quando necessário); modo de conservação; tipo de embalagem primária e 
secundária; quantitativo de unidades por fardos e/ou caixas. Em consideração à Resolução n° 26 de 17 de 
junho de 2013, a qual dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no 
âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, artigo 14, § 7°, deverão constar, na Ficha 
Técnica, informações nutricionais de energia, macronutrientes, micronutrientes prioritários (vitamina A 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://e-legis.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=100
http://e-legis.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=100
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e C, magnésio, ferro, zinco e cálcio) e fibras e, por conseguinte solicita-se que essas informações sejam 
previstas na Ficha Técnica do Gênero, quando aplicável.  

1.5. A documentação apresentada, qual seja Ficha Técnica do produto e Laudo Laboratorial, deverão 
corresponder ao mesmo lote da amostra apresentada à comissão de analise de amostras. 

1.6. A Relação de gêneros para aquisição bem como a sua quantidade total estão previstas no Anexo III deste 
Termo de Referência. 

 

II - DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

2.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, 
até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico, no endereço eletrônico pregao.sedf@gmail.com. 
2.2. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar o ato convocatório deste pregão, na forma eletrônica, pelo endereço eletrônico 
pregao.sedf@gmail.com.  
2.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência, parte 
integrante do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas e, neste mesmo prazo 
prestar os esclarecimentos requeridos.  
2.4. Acolhida à impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
2.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema 
eletrônico para os interessados. 
2.6. As decisões sobre as impugnações, bem como os esclarecimentos, serão divulgados pelo pregoeiro a 
todos os interessados no sítio www.comprasnet.gov.br, nos Links: Acesso Livre > Pregões > Agendados e na 
tela principal, acesso seguro, em: visualizar impugnação/esclarecimento/aviso. 

III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

3.1 Poderão participar deste Pregão: 

3.1.1. Para os itens 1, 2, 3, e 5, serão destinados PREFERENCIALMENTE, a participação de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ou microempreendedores individuais, e para o item 4 será 
destinado EXCLUSIVAMENTE, a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ou 
microempreendedores individuais em cumprimento ao disposto no art. 7º do Decreto nº 35.5922014, desde 
que estejam em acordo com os limites estabelecidos na L.C 123/2006, com o artigo 24 da Lei 4.611/2011 e 
que atendam todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. Os demais itens serão 
destinados à ampla concorrência. 

3.1.1. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ou microempreendedores individuais, que atenderem 
a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, sendo inabilitada a empresa que não estiver 
na condição de entidade preferencial.  

3.1.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão se beneficiar do tratamento diferenciado 
e favorecido em licitações, previsto na Lei complementar nº 123/2006,  desde que não se enquadrem em 
qualquer das exclusões relacionadas no § 4º, art. 3º da referida Lei. 

 
3.1.2 Empresário individual ou sociedade empresária, do ramo de atividade do objeto desta licitação, 

que atenda a todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos; e  
3.1.3 Que esteja credenciado perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por 
meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

3.2 A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às 
condições deste Edital. 

3.3. Não poderá participar, direta ou indiretamente deste Pregão: 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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 3.3.1. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham 
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 
comum; 

3.3.2. Empresário individual ou sociedade empresária, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 
elaboração do projeto básico ou termo de referência ou projeto executivo ou o qual ou da qual o autor do 
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito 
a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

3.3.3. Empresários / Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como as que estejam 
impedidas ou suspensas do direito de licitar ou contratar com a Administração do Distrito Federal. 

3.3.3.1. Empresa ou empresário IMPEDIDO de licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, de que trata o art. 7º da Lei 10.520/2002.  
3.2.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
3.2.5. Empresários/Empresas que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial ou 
extrajudicial, falência, concordata, concurso de credores, liquidação, fusão, cisão, ou incorporação; 
3.3.6. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição e pessoas físicas não 
empresárias 
3.3.7. Pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja 
cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 
segundo grau, na forma prescrita pelo Decreto Distrital. nº. 32.751/2011, (alterado pelo(a) Decreto 37843 
de 13/12/2016), por meio de: 
I - agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade 
responsável pela realização da seleção ou licitação promovida pelo órgão ou entidade da administração 
pública distrital;  
II - agente público cuja posição no órgão ou entidade da administração pública distrital seja 
hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção ou licitação.  
3.3.7.1. Entende-se por familiar o cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por 
consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive. 
3.3.7.2. As vedações deste item estendem-se às relações homoafetivas.  
3.2.8. Direta ou indiretamente o servidor ou dirigente que integre esta Secretaria de Estado de 
Educação. 

3.3.9. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira ou trabalhista do autor do termo de referência ou projeto, pessoa física ou jurídica e 
do pregoeiro e de sua equipe de apoio com a licitante ou responsável pelo fornecimento de bens e serviços 
a estes necessários. 

3.3.10.  Pessoa física ou Jurídica, que faz às vezes do Projeto Básico nessa modalidade de licitação.  

 IV - DO CREDENCIAMENTO: 

4. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema 
eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.  
4.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha 
pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.  
4.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a SEE/DF 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção 
de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.  



 

DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação - SEE 
Subsecretaria de Administração Geral - SUAG 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2019 - SUAG/SEE-DF 
 

Página 5 de 110 
 

4.4. Caberá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.  
4.5. O Pregão será conduzido pela SEE/DF com apoio técnico e operacional da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação – SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que atuará como 
provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 

V - DA PROPOSTA: 

5.1.  A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 
diretamente por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a SEE/DF responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros. 
5.2. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, as licitantes deverão 
encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, até a data e hora marcadas para abertura da 
sessão exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 
5.2.1. A participação no Pregão dar-se-á pela utilização da senha privativa da licitante. 
5.2.2. Para o encaminhamento da proposta de preços objeto desta licitação não será exigido o preenchimento 
e envio de arquivo anexo, em razão de que o sistema eletrônico não permite esse procedimento antes da etapa 
de lances, com vistas a impedir o conhecimento das planilhas das demais licitantes. 
5.2.3. A licitante obriga-se ao cumprimento de todas as condições previstas neste Edital e seus Anexos. 
5.3. Para participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, bem 
como preencher as seguintes Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico do 
Comprasnet: 

5.3.1. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, atestando, sob as penas da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
5.3.2. Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, ou menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02; 
5.3.3. Declaração de elaboração independente de proposta, em cumprimento ao disposto na Instrução 
Normativa MPOG/SLTI nº 2/2009; 
5.3.4. Comprovação, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte, de 
enquadramento em um dos dois regimes, caso tenha se utilizado e beneficiado do tratamento 
diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123/06. 
5.3.5. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do Edital. 

5.4. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante 
às sanções previstas no item 27 deste Edital. 
5.5. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 
5.6. Para formular e encaminhar à proposta de preços, no idioma oficial do Brasil, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico no endereço indicado no item 5.2, a licitante deverá considerar, além das condições 
estabelecidas neste Edital, notadamente no Anexo I – Termo de Referência o seguinte: 

5.6.1. Apresentar o valor total ofertado para cada item contidos nos lotes, em moeda corrente 
nacional, constante do Termo de Referência, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas 
e demais despesas decorrentes da execução do objeto; 
5.6.2. O prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data de abertura da sessão pública, o qual será assim considerado, caso não conste 
expressamente na proposta; 
5.6.3. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade o levantamento dos custos necessários para o cumprimento total das 
obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação; 

http://www.comprasnet.gov.br/
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5.7. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 
5.8. A licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados 
nos incisos do § 1º, art. 57, da Lei nº 8.666/93; 
5.9. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de 
preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 
5.10. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica conhecimento 
e submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, bem como à legislação mencionada 
no preâmbulo deste. 
5.11. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou incorretamente 
cotadas serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse 
título, devendo os materiais respectivos, serem fornecidos a SEE/DF. 
5.12. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte assinale, equivocadamente, no sistema eletrônico, a 
alternativa de que não cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, será 
considerado pelo sistema, para todos os fins, inclusive para desempate, que a licitante, mesmo podendo, optou 
por não se beneficiar, nesta licitação, do regime diferenciado e favorecido previsto na mencionada lei, não 
cabendo, posteriormente qualquer reclamação e/ou recurso visando alterar essa situação. 

5.13.  O julgamento far-se-á pelo MENOR PREÇO, por quilo por gênero, conforme o gênero alimentício a ser 

licitado, ofertado, desde que compatível com os praticados no mercado na data da apresentação da proposta e 
atendidas às demais exigências, para cada item, devendo estar inclusos, nos mesmos, os custos dos insumos 
e materiais, entregas, custos operacionais, controle e administração, encargos trabalhistas, taxas, tributos e 
demais despesas diretas e indiretas, que eventualmente possam incidir sobre o objeto do presente Termo 
Referência. No caso do item óleo de soja, o julgamento far-se-á pelo MENOR PREÇO por unidade de 900 ml 
(novecentos mililitros). 

VI - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

6.1 No dia e horário, indicados no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br, será realizada a 
abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro.  
6.2. Durante a sessão, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca 
de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  
6.3. Incumbirá a Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão 
Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.  
6.4. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 
Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão 
pública. 

VII - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

7.1. Aberta a sessão pública na internet, o pregoeiro verificará as propostas ofertadas conforme estabelecido 
no item 05 deste Edital, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com o 
estabelecido neste Edital e em seus Anexos. 
7.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
7.3. O pregoeiro não poderá desclassificar propostas em decorrência da oferta de valores acima do preço 
inicialmente orçado pelo SEE/DF na etapa anterior à formulação de lances (Acórdão TCU nº 934/07 – 1ª 
Câmara). 

VIII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES: 

8.1. Após a verificação inicial das propostas, na forma do item anterior, o pregoeiro dará início à fase 
competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 
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8.3. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do 
lance. 
8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 
8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 
8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer 
acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
8.7. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão será 
suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio 
www.comprasnet.gov.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. 
8.8. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência de 1 a 
60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 
8.9. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente 
dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 
pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances. 
8.10. Será assegurado, como critério de desempate, a preferência para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, que será adotado os procedimentos a seguir, 
quando o menor lance não for ofertado por microempresa ou empresa de pequeno porte que possa se 
beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações previsto na mencionada Lei: 

8.10.1.  Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada; 
8.10.2. Para efeito do disposto no item 8.10.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.10.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada no intervalo 
estabelecido acima será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior 
àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após 
o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 
8.10.2.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, será analisada sua 
documentação de habilitação; 
8.10.2.3. Não sendo declarada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte, 
serão convocadas as remanescentes na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
8.10.2.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresa 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo será realizado sorteio eletrônico entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
8.10.2.5. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte será analisada a documentação de habilitação da 
licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance e, se regular, será declarada 
vencedora, sendo que na hipótese de não interposição de recurso, adjudicado em seu favor o 
objeto licitado. 
8.10.2.6. O disposto no subitem 8.10.2.5, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.11. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo 
Sistema, decairá do direito previsto nos artigos. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
8.12. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela licitante, para 
efeito de classificação de aceitabilidade da proposta. 
 
8.13. Serão desconsiderados os lances humanamente impossíveis, configurados pela ocorrência simultânea de 
lances iniciais inexequíveis ou muito baixos (empresa “coelho”) e de disputas pelo 2º (segundo) melhor preço 
em intervalos inferiores a 3 (três) segundos (software “robô”), de forma a evitar situações de competição não 
isonômica, em conformidade com o disposto na IN n.º 3/2011 – SLTI/MPOG e no art. 3º da Lei n.º 8.666/1993. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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8.14. A ocorrência das situações estabelecidas no item 8.13 ensejará na desclassificação da licitante. 
 

IX - DA NEGOCIAÇÃO: 

9.1. Após o encerramento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta à licitante que 
tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 
contratação, para que seja obtida melhor proposta. 
9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 
9.3.  Objetivando a formação de cadastro reserva, na sequência de classificação do certame, após o 
encerramento da etapa competitiva e/ou após a fase de negociação de que tratam os itens anteriores os 
demais licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

9.3.1. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao 
licitante mais bem classificado.  
9.3.2. Para efeito de registro em Ata de Registro de Preços os fornecedores que aceitarem fornecer 
pelos preços e quantitativos do licitante mais bem classificado serão classificados segundo a 
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

X - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: 

10.1.  A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de 01 (uma) hora, contados da 
solicitação do Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em arquivo único, ou pelo 
e-mail pregao.sedf@gmail.com. ou pelo fax-símile nº (0xx61) 3901-2368, a proposta de preços adequada ao 
último lance ou valor negociado e demais documentos e comprovações solicitados como anexo da proposta. 
10.1.1. Os originais ou cópias autenticadas da proposta inserida no sistema e da documentação exigida no 
Edital, deverão ser encaminhados em envelope fechado e identificado o nº do pregão e dados da empresa, no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo 
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, localizada no SBN Quadra 02 bloco C - 
Edifício Phenícia, CEP 70.040-023  - Brasília-DF, Telefone: 0xx(61) 3901-2319.  
10.1.2. A forma física da proposta inserida no sistema, a ser encaminhada no envelope deverá conter: 

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, números do CNPJ; 
b) Apresentar o preço unitário e total de cada item ofertado, em moeda corrente nacional, constante do 
Termo de Referência, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas 
decorrentes da execução do objeto; 
c) Conter a indicação de todas as características dos produtos cotados, com especificações claras 
e detalhadas, de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Anexo I deste 
Edital; 
d) prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados 
da data prevista para abertura da licitação; 
e) Conter declaração de ciência que a entrega será realizada na forma expressa no item 12 do anexo I 
(Termo de Referência); 
f) Apresentar amostras dos itens, nos termos do  item 09 Termo de Referência. Ressaltando 
que a não apresentação das amostras na forma estabelecida no referido item ensejará na 
desclassificação da proposta..  

10.1.2.1. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta e 
não constar o registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serão considerados como aceitos 
pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos; 
10.1.2.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 
8.666/93, para efeito de comprovação de sua exeqüibilidade, podendo adotar, dentre outros, os 
seguintes procedimentos: 

I – Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações 
em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 
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II – Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em 
dissídios coletivos de trabalho; 
III – Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto ao 
Ministério da Previdência Social; 
IV – Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
V – Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
VI – Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração Pública 
ou com a iniciativa privada; 
VII – Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas 
de suprimentos, supermercados e fabricantes; 
VIII – Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 
IX – Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 
X – Estudos setoriais; 
XI – Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou 
Municipal; 
XII – Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que 
o proponente disponha para a prestação dos serviços; e 
XIII – Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

10.1.2.3.  A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, desde que 
não contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da 
proposta. 

10.2.  A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e documentação solicitadas, terá 
sua proposta desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 
10.3.  O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado 
com o valor estimado, à conformidade com as especificações técnicas do objeto licitado e com os requisitos 
estabelecidos neste edital e seus anexos, devendo ser desclassificada de forma motivada a que estiver em 
desacordo. 
10.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do SEE/DF ou, 
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão; 
10.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido; 
10.6. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 
os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para 
os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração; 
10.7. Será desclassificada a proposta que contenha preço manifestamente inexequível, assim considerado 
aquele que seja inferior ao custo de produção, acrescido dos encargos legais, desde que a licitante, depois de 
convocada nos termos do subitem 10.1.2.2, não tenha demonstrado a exequibilidade do preço ofertado. 
10.8. Para efeito de aceitabilidade das propostas, não serão admitidos valores superiores aos preços 
estimados pela SEE/DF conforme planilha de custo que compõe o Anexo I deste edital, caso em que importará 
na desclassificação da proposta. 

XI - DA HABILITAÇÃO 

11.1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO: 
11.1.1. Comprovação da Habilitação Jurídica 

a) Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
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d)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

 11.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede 
da licitante; 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de Débitos relativos 
aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da 
Receita Federal do Brasil; 
e) Para as empresas com sede e/ou domicílio fora do Distrito Federal, certidão Negativa de Débitos ou 
certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do 
Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br. 
(inteligência do art. 173, da LODF); 
f) Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
g) Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 
h) Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site 
www.tst.jus.br/certidao. 
11.1.3. Qualificação Técnica 
11.1.3.1. Atestado de capacidade técnica emitido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, 
comprovando que forneceu ou fornece o objeto dessa licitação compatível em características, 
quantidades e prazos previstos neste Termo de Referência. 
11.1.3.2. Para comprovação do quantitativo, será admitido pelo menos 1 (um) atestado de Capacidade 
Técnica que comprove no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo do(s) item (ns) o(s) qual 
(is) a (s) interessada(s) esteja (m) apresentando proposta. 
11.1.3.3 Objeto social compatível com esta contratação, devendo apresentar cópia do Contrato Social 
devidamente registrado no Órgão competente. 
11.1.3.4. Declaração informando que se compromete a disponibilizar meios de transporte adequados e 
em condições corretas de acondicionamento, temperatura e embalagem, de forma a garantir a 
proteção dos gêneros alimentícios contra contaminação e deterioração dentro do prazo de validade. 
11.1.3.5. Comprovação, por meio de Declaração emitida e assinada pelo fabricante / distribuidor / 
embalador, de que o estabelecimento fabricante / embalador / distribuidor está apto a funcionar e 
possui Alvará sanitário ou Licença de funcionamento dentro de sua validade. 
11.1.3.6. Declaração assinada pelo responsável técnico do estabelecimento fabricante / embalador / 
distribuidor de que o mesmo estabelecimento elaborou e implementou as boas práticas de fabricação 
na sua linha de produção, conforme legislação em vigor. O Manual de Boas Práticas de Fabricação 
poderá ser exigido em qualquer fase durante a vigência da Ata de registro de Preço, nos casos em que 
couber a exigência do supracitado Manual. 
 

11.1.4. Qualificação Econômico-Financeira 
a) Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, 
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou 
que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de 
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores. 
b) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.  

http://www.fazenda.df.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao


 

DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação - SEE 
Subsecretaria de Administração Geral - SUAG 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2019 - SUAG/SEE-DF 
 

Página 11 de 110 
 

i) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de 
abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 
ii) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e 
Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes 
fórmulas: 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG = ------------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
ATIVO CIRCULANTE 

LC = ----------------------------------------------------------------------------- 
PASSIVO CIRCULANTE 

ATIVO TOTAL 
SG = ----------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
iii) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos 
índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) 
do valor total estimado para o serviço cotado constante do Anexo I.  

11.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
11.2.1. A licitante habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF 
ficará isenta de apresentar os documentos relacionados referentes à habilitação jurídica (item 11.1.1), 
regularidade fiscal e trabalhista (item 11.1.2 com exceção das alíneas “e” e “h”) e qualificação econômico-
financeira (item 11.1.4 no que se refere à alínea “b” somente se possuir índices de LG e LC e SG superior a 1 
um). 

11.2.1.1. A licitante com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, deverá apresentar a certidão 
Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda 
do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser obtida através do site 
www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da LODF)  

11.2.1.2. As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos 
índices de LG e LC e SG, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 
valor total estimado para o item cotado constante do Anexo I. 
11.2.2. A comprovação da habilitação parcial no SICAF dar-se-á mediante a verificação da validade dos 
documentos necessários, através de consulta on line ao sistema, opção “Situação do Fornecedor” e outras 
opções de consultas disponíveis, quando do julgamento da habilitação, ocasião que será impressa a respectiva 
Declaração de “Situação do Fornecedor”, sendo a mesma rubricada pelo Pregoeiro. 
11.2.3. É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhar a 
documentação em plena validade, juntamente com a documentação não contemplada no SICAF prevista neste 
Edital. 
11.2.4. Os documentos exigidos para a habilitação que não estiverem contemplados no SICAF ou das licitantes 
que não optarem pelo cadastramento do SICAF ou com cadastro desatualizado, deverão ser remetidos em 
conjunto com a proposta de preços conforme previsto no item 10.1, ajustada ao valor do lance dado ou 
negociado e demais documentos e comprovações a serem anexados à proposta, no prazo de 01 (uma) hora 
contadas a partir da solicitação Pregoeiro no Sistema Eletrônico, em arquivo único, por meio da opção “Enviar 
Anexo” do Sistema Comprasnet ou por e-mail pregao.sedf@gmail.com ou pelo fax-símile nº (0xx61) 3901-
2319. 

11.2.4.1. Os originais ou cópias autenticadas deverão ser enviados, em envelope fechado e 
identificado o nº do pregão, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da declaração dos vencedores no 
sistema, ao protocolo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, localizada no 
localizada no SBN Quadra 02 bloco C - Edifício Phenícia, sala 105, CEP 70.040-023 , Brasília/DF, 
Telefone: (0xx61) 3901-2319.. 
11.2.5. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões se 
necessário, para verificar as condições de habilitação das licitantes, no entanto, não se responsabilizará pela 
possível indisponibilidade desses sistemas, quando da consulta no julgamento da habilitação, sendo de inteira 
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responsabilidade da licitante a comprovação de sua habilitação. A verificação em sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
11.2.6 Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentar a comprovação de regularidade 
fiscal com alguma restrição, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração, para a regularização da documentação. 
11.2.7. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
11.2.8. Os documentos necessários para a habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia 
autenticada por cartório competente, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro ou por 
membro da equipe de apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou pela Internet, nos casos em que o 
órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta.  
11.2.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos 
documentos requeridos neste Edital e seus anexos. 
11.2.10. Os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de 
inscrição no CNPJ. 
11.2.11. Todos os documentos deverão estar em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz e os atestados de capacidade técnica, que podem ser apresentados tanto em nome da matriz e/ou 
em nome da filial. 
11.2.12. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo 
Órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste 
Pregão, exceto os documentos que se destinam a comprovação da qualificação econômico-financeira e 
qualificação técnica. 
11.2.13. O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à 
análise das propostas e da documentação, devendo as licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele 
estipulado, contado do recebimento da convocação. 
11.2.14. A não apresentação dos documentos exigidos neste edital implicará em inabilitação da licitante, salvo 
se houver a possibilidade de consulta via internet durante o julgamento da habilitação pelo Pregoeiro. 
11.2.15. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos 
neste Edital e seus Anexos, a licitante será inabilitada.  
11.2.16. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o 
Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
seleção da proposta que melhor atenda a este edital.  
11.2.17. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada 
vencedora. 

XII - DO RECURSO: 

12. Declarada à vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, 
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 minutos.  
12.1. A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio 
do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, 
apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da 
recorrente.  
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o 
pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.  
12.3. O recurso não acolhido pelo Pregoeiro será apreciado e decidido pela autoridade superior.  
12.4. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
12.5. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na SEE/DF, situada no 
localizada no SBN Quadra 02 bloco C - Edifício Phenícia, sala 105 CEP 70.040-023  , Telefone: (0xx61) 
3901-2319, no horário de 09h as 12h e das 14h as 18h. 
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XIII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

13.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a 
adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.  
13.2. A homologação deste Pregão compete a Subsecretária da Subsecretaria de Administração  
Geral da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.   
13.3. O objeto deste Pregão será adjudicado por item, à licitante vencedora 
13.4. Após a homologação deste Pregão, serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas: 

I - serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem 
classificado durante a fase competitiva; 
II - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do 
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender 
aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 
III - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras 
“COMPRASNET” e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; e 
IV - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas 
contratações. 

13.4.1. O registro a que se refere o inciso II do item 13.4 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no 
caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas no capítulo 19 
deste edital. 
13.4.2. Se houver mais de um licitante na situação de que trata inciso II do item 13.4, serão classificados 
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 
13.4.3. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o inciso II do item 
13.4  será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 e quando houver necessidade de 
contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas no capítulo 19 deste edital. 
13.4.4. O anexo que trata o inciso II do item 13.4 consiste na ata de realização da sessão pública do pregão ou 
da concorrência, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços 
iguais ao do licitante vencedor do certame. 

XIV - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

14.1. Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a 
ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o 
prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela administração. 
14.2. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
14.3. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 
cumpridos os requisitos de publicidade. 
14.4. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste 
artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. 
14.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão ou entidade 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. 
14.6. 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. 

XV - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

15.1. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 



 

DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação - SEE 
Subsecretaria de Administração Geral - SUAG 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2019 - SUAG/SEE-DF 
 

Página 14 de 110 
 

15.1.1. A validade da ata de registro de preços contará a partir da publicação no DODF, e não será superior a 
doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.1.2.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos 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. 
15.1.3. 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. 
15.1.4. 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. 
15.1.5.  O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da 
ata de registro de preços. 

15.2. DO PREÇO. 

15.2.1. 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 partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o 
documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

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

15.2.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstício anual de vigência do registro, admitida 
a revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, nos termos da 
legislação de regência. 
15.3. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do 
licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 
classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total 
estimado, observado o preço da proposta vencedora. 
15.4. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de 
classificação das empresas constantes da Ata. 

XVI - DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO: 

16.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, localizada no localizada no SBN Quadra 02 
bloco C - Edifício Phenícia, CEP 70.040-023, sala 105,  Brasília/DF, 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. 
16.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado 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. 
16.2.1.  Os órgãos e entidades que não participaram 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. 
16.2.2.  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 obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
16.2.3.  As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
16.2.4. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
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16.2.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação 
por órgão participante do Registro de Preços, com exceção dos órgãos e entidades do Distrito Federal. 
16.2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 
16.2.7.  Compete ao órgão não participante os atos relativos 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. 

XVII - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

17.1. 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. 

17.2. 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. 

17.3. 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. 

17.4. 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. 

XVIII - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 

18.1.  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
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 contidas na alínea "d" do inciso II 
do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
18.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 
órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado. 
18.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
18.2.2.  A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 
18.3. 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. 

18.4. 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. 

18.5. 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. 

XIX - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

19.1. 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 justificados, 
por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 
19.2. O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 
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19.2.1. 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. 

19.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do item 19.2.1 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
19.3.. 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 justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 
II - a pedido do fornecedor. 

XX - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 

20.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura . 
20.2 Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei 8.666/93, podendo ser substituído pela 
Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, nos termos do § 4º, do art. 62 da Lei nº 8.666/93, quando a 
interessada será convocada para assinar o respectivo instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, 
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei n.º 8.666/93 e alterações 
subseqüentes. 
20.3. Será convocada a licitante vencedora para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação do adjudicatário, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste edital.  
20.4. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
SEE/DF, de acordo com o § 1º do art. 64 da Lei nº 8.666/93.  
20.5. Para o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida da licitante vencedora a prestação de 
garantia no ato da assinatura do instrumento contratual no valor correspondente a 3% (três por cento) do 
montante do contrato, mediante uma das seguintes modalidades:  

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sidos emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004); 
II - Seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994); 
III - Fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94). 

20.6. O adjudicatário convocado deve apresentar, no momento da assinatura do contrato, comprovante 
de prestação de garantia no valor e nas condições descritas neste Edital. 
20.7. A assinatura do Contrato ou da ata de registro de preços ficará vinculada à manutenção das condições da 
habilitação, à plena regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora e à inexistência de registro perante 
o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF que caracterize impedimento à contratação 
com a SEE/DF, sendo aplicáveis as penalidades definidas neste Edital, em caso de descumprimento. 
20.8. Se o licitante vencedor não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital, ou recusar-se, 
injustificadamente, a assinar o termo de Contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, 
poderá ser convocado outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os 
requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o Contrato (ou retirar o instrumento equivalente), sem 
prejuízo das penalidades previstas neste Edital. 
20.9. Farão parte integrante do contrato este Edital e seus anexos e a proposta apresentada pela licitante 
vencedora.  
20.10. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65 da Lei n.º 
8.666/93 e suas alterações, desde que previamente justificado nos autos. 
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20.11 O contrato poderá ser rescindido, conforme as disposições dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
20.12. Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e de seus 
eventuais termos aditivos, no Diário Oficial do Distrito Federal.  
20.13. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste edital. 
20.14. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de 
validade da ata de registro de preços. 
20.15. O prazo de vigência do Contrato terá inicio e término estabelecidos após a assinatura do ajuste, 
considerando o término o dia/mês/ano definidos.  
20.16. No ato da assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar :  

a) Certificado de Vistoria de Veículos utilizado para o transporte de Alimentos emitidos pela Vigilância 
Sanitária conforme as Legislações de cada Estado, Município ou do Distrito Federal. Os meios de 
transporte deverão ser adequados e em condições corretas de acondicionamento, temperatura e 
embalagem, de forma a garantir a proteção dos gêneros alimentícios contra contaminação e 
deterioração dentro do prazo de validade. 

b)  Comprovação de que o estabelecimento fabricante/embalador está apto para funcionar: apresentação 
de alvará sanitário ou licença de funcionamento, dentro de sua validade, emitido pela autoridade 
sanitária competente do Estado, Distrito Federal ou Município. 

c) As empresas atacadistas e/ou varejistas deverão apresentar, além do documento exigido no item 7.1.4 
e 7.1.4.1 do termo de referência, Alvará Sanitário ou Licença Sanitária do local de armazenamento do 
produto. 

d) Empresas inscritas no Ministério da Saúde deverão apresentar Alvará Sanitário ou Licença de 
Funcionamento, emitido pela autoridade competente do Estado, Distrito Federal ou Município e 
empresas inscritas no Ministério da Agricultura deverão apresentar Registro do Estabelecimento 
Fabricante. 

e) A empresa vencedora, no ato de assinatura do contrato, deverá manter todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no pregão, conforme determina o art. 55, inciso XIII, da lei 8.666/93. 

XXI - DO TERMO DE CONTRATO PADRÃO:  

21.1. O contrato se subordina ao Termo de Contrato Padrão nº 08/2002, em conformidade com o Decreto 
23.287/2002, do Distrito Federal.  

XXII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

22.1 Indicar o executor interno do Contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/93 e art. 41, inciso II e § 3º do 
Dec. 32.598/2010. 
22.2 Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada. 
22.3 Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se fizerem 
necessários à execução dos serviços. 
22.4 Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço. 
22.5 Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de 
sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do Objeto Contratado. 
22.6 Constitui obrigação da contratante o disposto no Termo de Referência (Anexo I) do presente edital. 

 

XXIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

23.1. Por toda a contratação, para o adequado fornecimento e entrega dos gêneros alimentícios, por sua 
conta e risco, a CONTRATADA deverá: 

23.1.1. Se responsabilizar por fornecer o produto de acordo com as exigências feitas neste Termo de 
Referência. 

23.1.2. Se responsabilizar pelo objeto, bem como por todas e quaisquer despesas decorrentes do 
fornecimento. 
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23.1.3. Fornecer alimento de acordo com o Padrão de Identidade e Qualidade definido pelos órgãos 
competentes e legislação vigente, dentro do prazo de validade, sendo vedada a utilização de alimentos com 
alterações de características sensoriais, ainda que dentro do prazo de validade. 

23.1.4. Comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 
interferir no período do fornecimento do produto. 

23.1.5. Cumprir as Legislações Sanitárias Federal, Estadual/Municipal e Distrital e do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), quando for o caso. 

23.1.6. Adequar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer conduta referente ao fornecimento dos 
produtos, que não esteja sendo procedida de acordo com as Boas Práticas de Fabricação. 

23.1.7. Entregar o produto na embalagem primária contendo o escrito em marca indelével “Produto 
Institucional – Proibida a Venda”. A referida informação deverá vir impressa ou carimbada na embalagem 
primária do produto com tinta indelével em caracteres com destaque, caixa alta, nítidos e de fácil leitura. 

23.1.8. Se responsabilizar, EXCLUSIVAMENTE, pelos danos causados a terceiros ou ao patrimônio da 
CONTRATANTE, em decorrência do fornecimento dos produtos adquiridos. 

23.1.9. Responder civil, administrativa e criminalmente, por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos 
materiais e/ou pessoais causados à CONTRATANTE, aos seus empregados e/ou terceiros, como 
consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus empregados, incluindo 
intoxicação alimentar causada aos alunos, independente da fiscalização da CONTRATANTE. 

23.1.10. Não subcontratar, ceder ou transferir total ou parcialmente o objeto contratado. 

23.1.11. Providenciar a imediata substituição de qualquer empregado considerado inadequado à execução 
dos serviços contratados. 

23.1.12. Manter seus empregados devidamente identificados por meio de crachá e uniformizados quando 
em trabalho dentro das dependências da CONTRATANTE. 

23.1.13. Acatar as orientações do Executor do Contrato ou do seu substituto legal, sujeitando-se a mais 
ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo aos 
questionamentos formulados.  

23.1.14. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
contribuições ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, Assistenciais, Securitárias e Sindicais, de 
seus funcionários, sendo considerada como única empregadora, não havendo qualquer vínculo de 
solidariedade empregatícia em subsidiária desta CONTRATANTE. 

23.1.15. A CONTRATADA deverá entregar os gêneros alimentícios diretamente no local indicado conforme 
cronograma elaborado e quantidades previamente estabelecidas pela CONTRATANTE, limitado ao valor do 
contrato, acompanhado da Nota fiscal em 03 (três) vias contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

 Logomarca da empresa CONTRATADA; 

 Razão Social da Empresa, CNPJ, endereço completo e telefone; 

 Gênero Alimentício que está sendo entregue, unidade de medida (kg, litro, unidade etc); 

 Data de validade e lote do produto entregue; 

 Número da nota de empenho; 

 Espaço suficiente para assinatura, data, carimbo. 
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23.1.16. Verificar se as Notas Fiscais foram devidamente atestadas pelo responsável pelo recebimento dos 
gêneros: assinados à caneta, tendo o número da matrícula, a data e o carimbo da Instituição que recebeu o 
produto. 

23.1.17. As Notas Fiscais deverão ser entregues pela CONTRATADA à Gerência de Controle e Distribuição 
da Alimentação Escolar (GCDAE) juntamente com o objeto fornecido e os demais documentos necessários 
para a liquidação da despesa. 

23.1.18. Arcar com todas as despesas oriundas do fornecimento do alimento, incluindo os valores de frete e 
de descarga no local indicado. 

23.1.19. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório; 
23.1.20. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos 
(empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e 
trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços; 
23.1.21. Responsabilizar-se das eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que seja o 
valor, e cumprir todas as obrigações constantes do(s) Anexo(s) deste Ato Convocatório; 
23.1.22. Comprovar, mês a mês, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de 
pagamento dos empregados destinados para a prestação dos serviços; 
23.1.23. Não fazer uso de mão de obra infantil, nos termos da Lei Distrital nº 5.061/2013. 
23.1.24 Adotar na execução do contrato, práticas de sustentabilidade ambiental, a recepção de bens, 
embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela PGDF, práticas de 
desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de reutilização, nos termos 
estabelecidos na Lei Distrital nº. 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que sejam aplicáveis ao objeto desta 
licitação. 
23.1.25. Nos  termos da A LEI-DF Nº 5.448/2015 fica vedado conteúdo: 
 I – discriminatório contra a mulher; 
 II – que incentive a violência contra a mulher; 
 III – que exponha a mulher a constrangimento; 
 IV – homofóbico; 
 V – que represente qualquer tipo de discriminação; 
23.1.26. o uso ou o emprego de conteúdo discriminatório constitui motivo para rescisão do contrato e aplicação 
de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  

XXIV – DO CONTROLE DE QUALIDADE POSTERIOR À CONTRATAÇÃO 

24.1. Os produtos adquiridos para a clientela do PAE/DF serão previamente submetidos ao controle de 
qualidade nos termos da Resolução/CD/FNDE n° 26/2013, observando-se também as legislações pertinentes e 
as especificações técnicas estipuladas neste Termo de Referência. 
24.2. A CONTRATANTE poderá recusar parte ou todo o lote de entrega, se constatado que não atendem as 
especificações estabelecidas neste Termo de Referência. 
24.3. A cada entrega, a CONTRATADA deverá apresentar laudos laboratoriais dos gêneros ofertados, POR 
LOTE(s), assinado pelo responsável técnico do laboratório, com as mesmas informações apresentadas no 
momento da realização da entrega das amostras do início do processo de licitação. O Laudo Laboratorial 
deverá atender, obrigatoriamente, as especificações dos itens 9.1.3 e 9.1.3.1 do Termo de Referência. 
24.3.1. O laudo deverá ser entregue no Setor Responsável pelo recebimento do gênero, Gerência de Controle 
e Distribuição da Alimentação Escolar – GCDAE, no momento da entrega dos produtos.  
24.3.2. A Apresentação do laudo poderá ocorrer no prazo de 03 (três) dias úteis antes da entrega do gênero. 
Poderá ser aceita cópia do laudo via email/fax, desde que, o laudo original seja apresentado concomitante a 
entrega do gênero.  
24.3.2.1. A não apresentação do laudo acarretará penalidade previstas pelo não cumprimento de cláusula 
contratual. 
24.4. Os produtos poderão ser submetidos à análise laboratorial, a ser realizada no Laboratório Central de 
Saúde Pública do Distrito Federal (LACEN-DF) preferencialmente, ou outro laboratório indicado pela 
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CONTRATANTE sob ônus da CONTRATADA. A CONTRATANTE poderá solicitar análise macroscópica, 
microscópica, microbiológica, físico-química, análise de conservantes e outras que se fizerem necessárias, 
para acompanhamento e manutenção da qualidade do gênero alimentício ofertado pela CONTRATADA. 
24.4.1. O fornecimento do produto será suspenso mediante a ocorrência de laudo laboratorial com resultado 
que comprometa a sua qualidade. 
24.4.2. O produto submetido à análise laboratorial terá a sua distribuição às Instituições Educacionais e o seu 
pagamento condicionado ao resultado do laudo da análise. 
24.4.3.  Na ocorrência de resultado condenatório o fornecedor poderá solicitar a análise de contraprova dos 
parâmetros condenatórios com a presença obrigatória de um representante da empresa devidamente 
registrado no Conselho Regional da sua área de atuação. 
24.4.4. Se o resultado da contraprova for favorável à CONTRATADA, o produto será liberado para distribuição 
e para as demais providências relativas à sua liquidação. 
24.4.5. Se o resultado for condenatório, a empresa deverá fazer a substituição do produto, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do resultado da análise laboratorial de contraprova. 
24.4.6. O produto substituído será novamente submetido à análise. Neste caso, o resultado condenatório 
implicará no cancelamento do contrato e na aplicação das penalidades previstas nas legislações vigentes. 
24.5. As despesas decorrentes de problemas relativos ao comprometimento da qualidade do produto, dentro 
do prazo de validade, ficarão por conta do fornecedor que deverá recolher e substituir os produtos, nos locais 
indicados pela Gerência de Controle e Distribuição da Alimentação Escolar – GCDAE, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis a contar do recebimento da correspondência enviada pela DIAE/GPEA. 
24.6. A qualquer tempo, antes do vencimento do prazo de validade do produto, a CONTRATANTE por meio da 
equipe técnica, poderá proceder com testes técnico-nutricionais de avaliação do produto, internos ou externos, 
utilizando amostras disponíveis tanto nas Instituições de Ensino da Rede, quanto nas dependências da 
GCDAE. Nessa ocasião, a CONTRATADA poderá ser convocada pela CONTRATANTE e para acompanhar os 
procedimentos que serão documentados pela equipe responsável. 
24.6.1 Comprovado, durante a execução do contrato, o não atendimento integral das especificações 
constantes neste Termo de Referência, a CONTRATANTE poderá realizar nova análise do produto, não 
gerando quaisquer ônus para a CONTRATANTE.  A nova análise do produto será realizada nos termos 
do item 9.2.2 deste Termo de Referência e sempre que houver necessidade. 
24.6.2. Poderá ser realizadas Inspeções nos locais de cultivo e produção, de maneira aleatória ou se houver 
necessidade. 
24.7. Comprovadas quaisquer alterações nas características do produto e/ou embalagem que o torne impróprio 
para consumo, a CONTRATADA será notificada e, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, 
deverá recolher e substituir, em parte ou no todo, o produto, no local onde se encontrar, por outro que atenda 
inteiramente às exigências contidas no Edital que disciplinou a licitação, não gerando quaisquer ônus para a 
CONTRATANTE. 
24.7.1 No caso de substituição do produto, a CONTRATADA deverá respeitar o prazo de validade do gênero 
de acordo com o estabelecido no Termo de Referência. 
24.7.2. No caso do fornecedor não cumprir o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para o recolhimento e 
substituição do produto considerado impróprio para o consumo e dentro do prazo de validade, a 
DIAE/GPEA poderá autorizar a(s) Instituição(ões) Educacional(ais) e/ou GCDAE (Gerência de Controle e 
Distribuição da Alimentação Escolar) a realizar o descarte assistido do mesmo a fim de não prejudicar o 
recebimento e armazenamento de outros gêneros alimentícios, bem como diminuir o risco a contaminação 
cruzada. O descarte feito pela Instituição Educacional e/ou GCDAE não desobriga a CONTRATADA a repor 
o(s) produto(s), além de poder sofrer as sanções previstas nas legislações vigentes. 
24.7.2.1. Em caso de produtos cárneos não caberá ao CONTRATANTE fazer o descarte sendo a 
CONTRATADA a única responsável pelo recolhimento e substituição do mesmo. Na hipótese de omissão e/ou 
descumprimento, ficará sujeito às sanções previstas neste Termo de Referência. 
24.7.3. Se o prazo estabelecido pela Administração para a substituição do produto for insuficiente para o 
atendimento, deverá ser apresentada justificativa pela CONTRATADA, que será acolhida ou não pela 
autoridade competente. 
24.8. Caso julgue necessário, a CONTRATANTE por meio da equipe técnica poderá submeter o produto a 
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testes de aceitabilidade com os alunos. Estes testes serão norteadores da determinação da qualidade do 
produto ofertado. Caso o produto seja reprovado no teste de aceitabilidade, a CONTRATADA deverá tomar 
providências a fim de adequar as características organolépticas do produto ao inicialmente solicitado no 
Folheto Descritivo, Anexo I do Termo de Referência. Após adequações, o produto poderá ser novamente 
submetido a testes de aceitabilidade. 
24.9. A qualquer momento, a CONTRATANTE poderá realizar uma visita às instalações físicas da 
CONTRATADA para acompanhar a produção destinada a Alimentação Escolar e averiguar as condições 
higiênico-sanitárias do local, sob ônus da CONTRATADA. 
24.10.  Sempre que solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá apresentar 
licenças/alvarás/certificados ou registros equivalentes utilizados para os veículos relacionados ao transporte de 
alimentos emitidos pela Vigilância Sanitária/Órgão Responsável dentro do prazo de validade, conforme as 
legislações específicas. 
24.11. A reposição do alimento deverá ser realizada no mesmo local onde ele foi recolhido e/ou descartado, ou 
em local determinado pela Gerência de Controle e Distribuição da Alimentação Escolar (GCDAE). 

XXV– DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

25.1. Do local e do Procedimento para Entrega:  
25.1.1. As entregas deverão ser realizadas na Gerência de Controle e Distribuição da Alimentação Escolar - 
GCDAE, ou outro local a ser definido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, com base no 
Planejamento e Distribuição dos Gêneros Não Perecíveis (PDGA), a ser definido pela GPEA. 
a) Durante o ano letivo, serão elaborados de 06 (seis) a 07 (sete) PDGAs, sendo cada distribuição com pelo 
menos 30 dias letivos, de forma que a periodicidade  e a necessidade das entregas serão definidas conforme 
planejamento elaborado pela GPEA.   
b) Após emissão da(s) Nota(s) de Empenho, que poderá ser para uma ou mais distribuições, será 
encaminhado o  cronograma de Entrega dos quantitativos dos gêneros. A CONTRATADA  será oficiada, com 
pelo menos 10 (dez) dias úteis de antecedência da data do início das entregas, em relação ao quantitativo e 
ser entregue, bem como os períodos de entregas estipulados pela GPEA. 
c) Poderão haver alterações nos quantitativos ora elaborados e apresentados com no Anexo II e III, deste 
Termo de Referência.     
25.1.2. A CONTRATADA deverá entregar os gêneros alimentícios diretamente no local indicado conforme 
cronograma elaborado e quantidades previamente estabelecidas pela CONTRATANTE, limitado ao valor do 
contrato, acompanhado da Nota fiscal em 01 (uma) via e o encaminhamento do documento fiscal em 
formato PDF para o endereço eletrônico da GCDAE com antecedência de 01 (um) dia da entrega, 
contendo, no mínimo as seguintes informações: 
Logomarca da empresa CONTRATADA; 
Razão Social da Empresa, CNPJ, endereço completo e telefone; 
Gênero Alimentício que está sendo entregue, unidade de medida (kg, litro, unidade etc); 
Data de validade e lotes fornecidos; 
Espaço suficiente para assinatura, data, carimbo. 
25.1.3. Os produtos entregues serão submetidos ao controle de qualidade da equipe técnica da SEE/DF, no 
caso específico da GCDAE, no ato da entrega, nos termos das Resoluções CD/FNDE n° 26/2013 e CD/FNDE 
n° 04/2015. 
25.1.4. Durante o recebimento, serão observadas as características gerais dos alimentos, do meio de 
transporte e das embalagens de acordo com as especificações técnicas deste Termo de Referência. 
25.1.5. O Produto apresentado que, eventualmente estiver em desacordo com as especificações técnicas 
descritas neste Termo de Referência e seus Anexos, e/ou com algum resultado insatisfatório em quaisquer das 
avaliações, não será recebido pela Gerência de Controle e Distribuição da Alimentação Escolar – GCDAE. 
25.1.5.1. Produtos com qualidade inferior ao descrito no presente Termo de Referência ou em desacordo com 
as especificações técnicas e exigências higiênico-sanitárias estabelecidas em Lei, serão devolvidos ou 
recusados em qualquer tempo e deverão ser substituídos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis da 
notificação de recusa, sem ônus para a CONTRATANTE. 
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25.1.5.2. Não havendo a reposição do objeto recusado no prazo estabelecido, a CONTRATADA será 
responsabilizada na forma de inexecução de Cláusula Contratual. 
25.1.6. Os produtos não poderão apresentar qualquer grau de deterioração, desintegração ou fermentação, 
não devendo conter substâncias estranhas de qualquer natureza e/ou nocivas à saúde. 
25.1.7. A CONTRATADA deverá manter seu próprio controle de saldo dos empenhos por produto, sob pena de 
não pagamento do excedente entregue. 
25.2. Do Prazo para entrega. 
25.2.1.  A CONTRATADA deverá entregar os gêneros alimentícios na Gerência de Controle e Distribuição da 
Alimentação Escolar – GCDAE, ou outro local a ser definido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal, conforme solicitação da GPEA/DIAE. 
O cronograma de Entrega dos gêneros poderá ser cancelado pela CONTRATANTE, parcialmente ou 
integralmente, em até 05 (cinco) dias úteis antes da entrega dos gêneros. 
Os materiais serão entregues diretamente na GCDAE, ou outro local indicado pela Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal no horário de 08h (oito horas) às 17h (dezessete horas) nos dias úteis, de 
segunda a sexta-feira, mediante agendamento prévio. 
A entrega regular far-se-á conforme o prazo a ser definido a cada pedido. 
Em caso de impossibilidade de entrega dos gêneros contratados, a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, 
comunicar por escrito a SEE/DF, com no mínimo 10 (dez) dias úteis de antecedência da data limite de entrega. 
 A justificativa para não entrega dos gêneros previstos será analisada pela CONTRATANTE. 
Se a CONTRATADA deixar de entregar o material dentro do prazo estabelecido, sem justificativa por escrito, 
aceita pela Administração, prejudicando assim o fornecimento do gênero às escolas, passará a ser 
responsabilidade da CONTRATADA entregar o alimento diretamente nas escolas indicadas pela Gerência de 
Controle e Distribuição da Alimentação Escolar, sem ônus para a CONTRATANTE, além de sujeitar-se às 
penalidades impostas pela legislação vigente e pelo Termo de Referência. 
13.2.2. Se o prazo estabelecido pela Administração for insuficiente para o atendimento, deverá ser apresentada 
justificativa pela CONTRATADA, que será acolhida ou não pela área demandante. 
25.2.3. Os produtos entregues deverão estar rigorosamente de acordo com as amostras e propostas 
apresentadas pelo licitante. O prazo de validade e demais especificações serão verificados por ocasião da 
entrega, e deverão estar de acordo com o estabelecido no Termo de Referência. 
25.2.4. O prazo de validade exigido neste Termo de Referência deverá ser respeitado também nos casos em 
que houver substituição dos gêneros alimentícios. 
25.3. Do Transporte 
25.3.1. O produto deverá ser transportado em veículo apropriado, em condições que preservem as 
características do alimento, qualidade quanto às características sensoriais, físico-químicas, microbiológicas, 
macroscópicas e microscópicas especificadas neste Termo de Referência. As demais condições relativas ao 
veículo e ao transporte deverão estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a Portaria SVS/MS nº326, 
de 30 de julho de 1997 e Resolução-RDC Anvisa nº 275, de 21 de outubro de 2002.            
25.3.2. Os meios de transporte de gêneros alimentícios devem ser higienizados, sendo dotados de medidas a 
fim de garantir a ausência de vetores e pragas urbanas. Os veículos devem possuir cobertura para proteção de 
carga, não sendo permitido transportar produtos diferentes dos destinados à alimentação e deverão ter o 
Certificado de Vistoria de Veículos emitidos pela Vigilância Sanitária conforme Legislação Específica. 
25.3.3. Os veículos destinados ao transporte de gêneros alimentícios deverão ser equipados com estrados 
plásticos, uma vez que não será permitido o contato direto dos recipientes isotérmicos, plásticos ou 
embalagens dos produtos com o piso do veículo. 
25.3.4. Não será permitido o transporte em caixas de madeira. 
25.3.5. A atividade de carga e descarga não deve apresentar risco de contaminação e/ou dano do gênero 
alimentício. 
25.3.6. Os gêneros alimentícios a serem transportados deverão ser acondicionados em embalagens: secas, 
limpas, isentas de odores estranhos e resistentes, devendo assegurar uma adequada proteção ao produto. 
Devem ser confeccionadas de material atóxico e não abrasivos. 
25.3.7. A carga deverá ser transportada paletizada, ou seja, junção de diversos pacotes ou embalagens 
menores, em uma só unidade de carga maior. A escolha do tipo e modelos dos paletes fica a critério da 
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CONTRATADA, porém devem estar de acordo com a Norma NBR 8254 editada em novembro de 1983 e 
obedecer à recomendação do fabricante quanto à quantidade máxima de empilhamento.  
25.4. Poderá haver alterações nos quantitativos ora elaborados e apresentados com base nos Anexos II e III do 
Termo de Referência, haja vista que os referidos Anexos são planejados pela Gerência de Planejamento e 
Educação Alimentar (GPEA/DIAE/CAED/SIAE/SEEDF). 
25.5. A CONTRATADA deverá comunicar à SEE/DF, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que 
venha interferir na entrega dos produtos. 
25.6. São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os danos causados a terceiros ou ao patrimônio da 
SEEDF, em decorrência da entrega dos produtos adquiridos. 
25.7. As despesas decorrentes de problemas relativos ao comprometimento da qualidade do produto, dentro 
do prazo de validade, ficarão por conta do fornecedor que deverá recolher e substituir os produtos, nos locais 
indicados por essa Secretaria, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 
correspondência enviada pela Diretoria de Alimentação Escolar (DIAE). 
 

XXVI – DO PAGAMENTO 

26.1. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos: 
26.1.1. Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 6.106/2007);  
26.1.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 
pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 
26.1.3. Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. 
26.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de Débitos 
relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, expedida pelo Ministério da 
Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
26.1.5. Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site 
www.tst.jus.br/certidao. 

26.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, 
desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento. 
26.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será 
atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com 
a variação “pro rata tempore” do IPCA. 
26.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 
26.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta 
corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o 
número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 
32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág. 3, de 18/02/2011. 
26.6. O pagamento dar-se-á mediante emissão de Ordem Bancária – OB, junto ao Banco de Brasília S.A., em 
Brasília-DF, ou tratando-se de empresa de outro Estado que não tenha filial ou representação no Distrito 
Federal, junto ao banco indicado, conforme Decreto nº 32.767/2011, no prazo de 30 (trinta) dias corridos 
contados da data de apresentação pela Contratada da documentação fiscal correspondente e após o atestado 
da fiscalização da SEE/DF. 
26.7. A retenção dos tributos não será efetivada caso a licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a 
comprovação de que ele é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –SIMPLES. 
26.8. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente 
devolvidos à Contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação. 

http://www.tst.jus.br/certidao
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26.9. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão ser 
reapresentados num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 
26.10. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento 
passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação. 
26.11. Nos casos de licitação para Registro de Preço, não há a necessidade de indicar dotação orçamentária, 
que será exigida para a formalização da adesão e do contrato ou outro instrumento hábil, na forma do Art. 62, 
da Lei 8666/93, devendo garantir o cumprimento aos ditames previsto no Art. 15, da Lei Complementar nº 
101/2000, nos termos estabelecidos no §3º, do Art. 11, do Decreto Distrital nº 36.519/2015. 

XXVII – DAS SANÇÕES 

27.1 - As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a 
prévia defesa, ficam sujeitas às sanções prevista no termo de referência, bem como as estabelecidas no 
Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos 
Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006, 27.069/2006, de 14/08/2006,  35.831/2014 de 22/09/2014 e Decreto 
36.974/2015. 

XXVIII - DISPOSIÇÕES FINAIS: 

28.1. A SEE/DF poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

28.1.1. A anulação do pregão induz à da ata de registro de preços e do contrato.  
28.1.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento do contrato.  

28.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, promover diligência 
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.  
28.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
classificação e habilitação. (§3º do art. 26 do Dec. nº 5.450/2005). 
28.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na SEE/DF.  
28.5. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou 
desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.  
28.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. (Parágrafo único do art. 5º do Dec. nº 5.450/2005)  
28.7. A critério do pregoeiro, o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta e documentação por meio de 
fax e/ou e-mail poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário.  
28.8. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da 
licitante que for declarada inidônea na área da Administração Pública, assegurada a ampla defesa.  
28.9. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º 8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º). 
28.10. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da SEE/DF.  
28.11. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 
2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte. 
28.12. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de 
qualquer outro.  
28.13. A pretensa contratação deve observa os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na Lei Distrital 
nº 4.770/2012; 
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28.14 – Fica vedado a utilização de conteúdo contendo atos discriminatórios contra a mulher, ou que incentive 
a violência e exponha a mulher a constrangimento homofóbico, o que a exponha a qualquer tipo de 
discriminação, conforme preceitua a lei distrital 5.448/2015. 
28.15. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, por meio do Telefone: 
0xx(61) 3901-2319.  
28.16. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a 
Corrupção coordenada pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-
6449060. (Decreto Distrital n.º 34.031/2012).   

XXIX - ANEXOS:  

29.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
29.1.1. ANEXO I - Termo de Referência/Projeto Básico  
29.1.2. ANEXO II - Modelo de Proposta 
29.1.3. ANEXO III - Modelo Declaração de que não Emprega Menor;  
29.1.4. ANEXO IV - Modelo Declaração de Cumprimento dos requisitos do Edital  
29.1.5. ANEXO V - Minuta da Ata de Registro de Preço. 
29.1.6. ANEXO VI - Minuta do Contrato. 
29.1.6. ANEXO VII - Minuta da Ata de Registro de Preços. 
29.1.7. ANEXO VIII – Das Penalidades. 
 

Brasília 29 de maio de 2019. 
                                                   

DIEGO FERNANDEZ GOMES 
Pregoeiro 
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TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I do Edital 

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

  

  

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS POR MEIO DE 

REGISTRO DE PREÇOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 

DISTRITO FEDERAL 

PAE/DF 

  

  

Dezembro/2018 

1 – DO OBJETO  

1.1. Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (Açúcar Cristal, 
Amido de Milho, Óleo de Soja, Sal Refinado, Farinha de Mandioca, Leite em Pó Integral 
e Macarrão Parafuso), por meio de Registro de Preços, para o Programa de Alimentação 
Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições estabelecidas 
neste Termo de Referência e seus anexos.  

2 – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

2.1. As especificações dos gêneros alimentícios não perecíveis objeto 
deste Termo de Referência constam no ANEXO I (Folheto Descritivo). 

2.2. Os gêneros alimentícios a serem adquiridos deverão satisfazer as 
especificações definidas no  ANEXO I (Do Folheto Descritivo) deste Termo de Referência 
e também nas especificações relacionadas abaixo: 
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a) Características microscópicas e macroscópicas: isento de material 
estranho ao produto associado a condições ou práticas inadequadas na produção, 
manipulação, armazenamento ou distribuição. Apresentar Laudo Laboratorial assinado 
por Responsável Técnico do Laboratório, no qual constem tanto as características 
microscópicas quanto macroscópicas exigidas. Observar as condições para análise 
laboratorial estipuladas no item 9.1.3 e subitem 9.1.3.1 deste Termo de Referência. 

b) Características microbiológicas: seguir a Resolução – RDC/ANVISA n° 12, 
de 02 de janeiro de 2001, Regulamento Técnico Sobre Padrões Microbiológicos para 
Alimentos ou qualquer instrumento legal que venha a alterá-lo ou substituí-lo. Observar 
legislações específicas para o gênero que estiver realizando a proposta. Apresentar 
Laudo Laboratorial assinado por Responsável Técnico do Laboratório. Observar as 
condições para análise laboratorial estipuladas no item 9.1.3 e subitem 9.1.3.1 deste 
Termo de Referência. 

c) Características físico-químicas: seguir as legislações específicas para 
cada gênero, e obedecer à tabela nutricional do produto. Apresentar Laudo Laboratorial 
assinado por Responsável Técnico do Laboratório. Observar as condições para análise 
laboratorial estipuladas no item 9.1.3 e subitem 9.1.3.1 deste Termo de Referência. 

d) Embalagens: as embalagens deverão ser confeccionadas com material 
atóxico, sendo estas limpas e resistentes e deverão assegurar uma adequada 
conservação do produto, isentas de odores estranhos e que não sejam abrasivas. 
Obedecer às especificações previstas no ANEXO I deste Termo de Referência. O 
alimento deverá necessariamente ser acondicionado em embalagem primária e 
secundária, respeitados os tipos de embalagens e gramaturas permitidas neste Termo 
de Referência. As exigências de informações obrigatórias na rotulagem deverão 
obedecer à RDC/ANVISA nº259 de 20 de setembro de 2002, RDC/ANVISA nº13 de 02 de 
janeiro de 2001 e Instrução Normativa/MAPA nº22 de 24 de novembro de 2005. 

e) Transporte: o produto deverá ser transportado em veículo apropriado, 
em condições que preservem as características do alimento, sua qualidade quanto às 
características físico-químicas, microbiológicas, macroscópica e microscópicas 
especificadas neste Termo de Referência. As demais condições relativas ao veículo e ao 
transporte deverão estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a  Portaria 
SVS/MS nº326, de 30 de julho de 1997 e Resolução-RDC Anvisa nº 275, de 21 de 
outubro de 2002. 

http://e-legis.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=100
http://e-legis.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=100
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f) Ficha Técnica: fichas técnicas para os produtos processados e de origem 
animal, contendo no mínimo as seguintes informações: nome do produto; fabricante; 
gramatura do pacote; marca; ingredientes; informação nutricional; modo de preparo 
(quando necessário); modo de conservação; tipo de embalagem primária e secundária; 
quantitativo de unidades por fardos e/ou caixas. Em consideração à Resolução n° 26 de 
17 de junho de 2013, a qual dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos 
alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE, artigo 14, § 7°, deverão constar, na Ficha Técnica, informações nutricionais de 
energia, macronutrientes, micronutrientes prioritários (vitamina A e C, magnésio, 
ferro, zinco e cálcio) e fibras, e, por conseguinte solicita-se que essas informações 
sejam previstas na Ficha Técnica do Gênero, quando aplicável.   

2.2.1. A documentação apresentada, qual seja Ficha Técnica do produto e 
Laudo Laboratorial, deverão corresponder ao mesmo lote da amostra apresentada à 
comissão de analise de amostras. 

2.3. A Relação de gêneros para aquisição bem como a sua quantidade total 
estão previstas no Anexo III deste Termo de Referência. 

3 – DA JUSTIFICATIVA 

3.1. A alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, 
reconhecido internacionalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 
25) e pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC (art. 
11), sendo inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos 
direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as 
políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança 
alimentar e nutricional da população, como disposto na Lei n° 11.346, de 15 de 
setembro de 2006, que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(SISAN). O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é, pois, uma dessas 
políticas, coordenado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), responsável pela transferência de 
recursos financeiros. 

3.2. O PNAE tem caráter Suplementar. Os recursos financeiros provêm do 
Tesouro Nacional e estão assegurados no Orçamento da União. O FNDE realiza 
transferência financeira às Entidades Executoras (EEx) em contas correntes específicas 
abertas pelo próprio FNDE, sem necessidade de celebração de convênio, ajuste, acordo, 
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contrato ou qualquer outro instrumento. As Entidades Executoras (Estados, Distrito 
Federal e Municípios) são responsáveis pela execução do Programa, inclusive pela 
utilização dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE, que são complementares. É 
de responsabilidade das EEx garantir a oferta da alimentação escolar aos alunos 
matriculados na educação básica da rede pública de seu sistema de ensino. Dessa 
forma, o FNDE repassa recursos financeiros complementares para execução do 
Programa Local, denominado Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal 
(PAE-DF). 

3.3. Esta ação do poder público para a alimentação nas escolas tem como 
marco regulatório a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009 (Lei da Alimentação Escolar) e 
a Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 (que consolida os normativos 
dispersos em vários dispositivos legais, dispondo sobre o atendimento da alimentação 
escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE). 

3.4. Considerando assim, a legislação que regulamenta a alimentação 
escolar em todo o país, o PAE-DF tem por objetivo contribuir para o crescimento e o 
desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação 
de hábitos alimentares saudáveis por meio de ações de educação alimentar e 
nutricional e da oferta de refeições que atendam às exigências nutricionais dos alunos 
durante os 200 (duzentos) dias letivos. 

3.5. Além disso, o PAE-DF visa garantir a oferta de uma alimentação 
adequada, com cardápios que utilizem produtos variados, seguros, que respeitem a 
cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo assim, para o 
crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, 
em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde. 

3.6. Por meio do PAE-DF, no Distrito Federal são servidas 
aproximadamente 500 (quinhentos) mil refeições/dia em 671 (seiscentas e setenta e 
uma) Instituições Educacionais Públicas e filantrópicas conveniadas, rurais e urbanas, de 
ensino especial, e de regime parcial e integral, que englobam as seguintes modalidades: 
educação infantil (creches e pré-escolas), ensino fundamental (do 1º ao 9º ano), ensino 
médio (básico e profissionalizante), e educação de jovens e adultos. 

3.7. No presente exercício, existem mais de 500 (quinhentos) mil alunos 
matriculados nas escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e Entidades 
Filantrópicas integrantes de acordo com o Censo Escolar realizado pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC) cujo quantitativo pode 
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ter um aumento ou diminuição durante o ano letivo, em virtude das transferências 
estaduais e/ou da evasão escolar. 

3.8. Logo, com a aquisição dos produtos especificados no ANEXO I, 
pretende-se ofertar um cardápio previamente estabelecido pelo (a) nutricionista 
responsável técnico (a), visando o fornecimento de uma alimentação saudável, variada, 
que respeite os hábitos alimentares locais, adequada em macro e micronutrientes, 
conforme preconiza a Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 e suas 
alterações, além de fornecer os gêneros alimentícios – conforme estabelecido neste 
Termo de Referência – a 100% dos alunos matriculados nas Instituições Educacionais da 
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e Entidades Filantrópicas integrantes desta 
Rede de Ensino, inseridos no Programa Suplementar de Alimentação Escolar e/ou na 
Educação em Tempo Integral, a fim de contribuir para o seu crescimento e 
desenvolvimento biopsicossocial. 

3.9. Destaca-se que os gêneros alimentícios propostos para essa aquisição 
são característicos de alimentos mais consumidos no Brasil tendo uma grande 
importância em função do hábito alimentar do brasileiro. São alimentos 
tradicionalmente presentes no cardápio das famílias brasileiras. Na produção de 
refeições em sistemas de alimentação coletiva, no caso, o Programa de Alimentação 
Escolar do DF, é preciso dispor de alimentos adequados sob o ponto de vista da 
qualidade nutricional, sensorial, e higiênico-sanitária. 

3.10. Os gêneros mencionados possuem padrões de qualidade 
objetivamente definidos, com especificações usuais do mercado estando, portanto, 
dentro da definição dada pelo § 1º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que 
regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e serviços comuns. 

3.11. A aquisição está também fundamentada nos incisos I e II do art. 3º do 
Decreto nº 39.103, de 06 de junho de 2018, que regulamenta no âmbito do Distrito 
Federal o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/1993 e na 
Lei nº 10.520/2002, considerando ainda as características e natureza do objeto a ser 
adquirido, a necessidade de contratações frequentes e a conveniência de entregas 
parceladas: 

Art. 3º Decreto 39.103/2018: 

(...) 

I – quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade 
de contratações frequentes; 
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II – quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de 
entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por 
unidade de medida ou em regime de tarefa; (grifo nosso) 

(...) 

3.12. Os objetos a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens 
comuns nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n° 
3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decreto Federal 5.450/2005, e Decreto Distrital nº 
39.103/2018, uma vez, que seu padrão de qualidade pode ser definido por 
especificações usuais praticadas no mercado. 

3.13. Tendo em vista o caráter continuado do Programa de Alimentação 
Escolar do Distrito Federal (PAE/DF), com o intuito de evitar o desabastecimento, essa 
Diretoria sugere que os processos de aquisições de gêneros alimentícios desta Unidade 
fiquem excluídos da observância do Regime de Centralização de Compras, Obras e 
Serviços de que trata a Lei n° 2.568, de julho de 2000 para realização de processo de 
aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar, 
estando assim, em conformidade com o Decreto n° 28.754/2008. 

4 – DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

4.1. Constitui público beneficiário atendido pelo PAE-DF os mais de 500 
(quinhentos) mil alunos matriculados nas Instituições Educacionais da Rede Pública de 
Ensino do Distrito Federal e Entidades Filantrópicas Conveniadas, de acordo com o 
Censo Escolar de 2017. 

5 – DA METODOLOGIA 

5.1. Para a Memória de Cálculo dos quantitativos previstos no ANEXO III foi 
considerado o número de alunos constantes no Censo Escolar, multiplicado pela Per 
Capita, por sua vez, multiplicada pela Frequência do produto prevista no cardápio. 

Fórmula: Quantidade = (Número de alunos X Per Capita X Frequência)kg. 

5.2. Considera-se Per Capita a quantidade de alimentos crus necessária por 
aluno em quilogramas (kg); e a Frequência, quantas vezes o gênero alimentício estará 
presente no cardápio. O número de alunos foi retirado do Censo Escolar do FNDE 2016 
constante no endereço eletrônico 
FNDE/MEC https://www.fnde.gov.br/pnaeweb/publico/relatorioDelegacaoEstadual.do 
e INEP/MEC http://portal.inep.gov.br/basica-censo. 

https://www.fnde.gov.br/pnaeweb/publico/relatorioDelegacaoEstadual.do
http://portal.inep.gov.br/basica-censo
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5.3. Foram consideradas as seguintes regras de arredondamento: 

a) Se os algarismos decimais seguintes forem menores que 05 (cinco), o 
anterior não se modifica. 

b) Se os algarismos decimais seguintes forem maiores que 05 (cinco), ao 
anterior incrementa-se em uma unidade. 

c) Se os algarismos decimais seguintes forem iguais a 05 (cinco), deve-se 
verificar o anterior, se ele for par não se modifica, se ele for ímpar incrementa-se uma 
unidade. 

5.4. As regras de arredondamento foram aplicadas para melhor 
adequação, especialmente na gestão orçamentária e financeira. 

5.5. Além dos arredondamentos acima citados, os quantitativos de cada 
item que consta nos ANEXOS II e III também sofrerão arredondamento para cima, a fim 
de facilitar a aquisição e ajustar a distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos. 

5.6. O quantitativo de estabelecimentos educacionais pode sofrer 
alterações durante a vigência do Contrato, assim como o endereço de onde deverão ser 
entregues os gêneros alimentícios.   

5.7. Qualquer alteração nos dados especificados nos ANEXOS I a III será 
comunicada com antecedência à CONTRATADA. 

6 – DO JULGAMENTO 

6.1. O julgamento far-se-á pelo MENOR PREÇO, por quilo por gênero, 
conforme o gênero alimentício a ser licitado, ofertado, desde que compatível com os 
praticados no mercado na data da apresentação da proposta e atendidas às demais 
exigências, para cada item, devendo estar inclusos, nos mesmos, os custos dos insumos 
e materiais, entregas, custos operacionais, controle e administração, encargos 
trabalhistas, taxas, tributos e demais despesas diretas e indiretas, que eventualmente 
possam incidir sobre o objeto do presente Termo Referência. No caso do item óleo de 
soja, o julgamento far-se-á pelo MENOR PREÇO por unidade de 900 ml (novecentos 
mililitros). 

7 – DA RESERVA DE COTA DE 25% ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 
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7.1. São entendidas como preferenciais, as microempresas, empresas de 
pequeno porte e microempreendedores individuais, nos exatos termos do que dispõem 
o art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas 
atualizações. Sendo assim, do objeto licitado, reservar-se-á cota de até 25% do valor 
estimado, para participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
na forma do art. 2º, inciso III do Decreto Distrital nº 35.592/2014 e dos artigos da Lei nº 
4.611/2011, em especial os art. 23 e 26, conforme especificado neste Termo de 
Referência. 

7.2 As demais previsões são aquelas previstas no instrumento 
convocatório. 

8 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1. A(s) interessada(s) deverá(ão) apresentar: 

8.1.1. Atestado de capacidade técnica emitido por Pessoa Jurídica de 
Direito Público ou Privado, comprovando que forneceu ou fornece o objeto dessa 
licitação compatível em características, quantidades e prazos previstos neste Termo de 
Referência. 

8.1.1.1. Para comprovação do quantitativo, será admitido pelo menos 1 
(um) atestado de Capacidade Técnica que comprove no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) do quantitativo do(s) item (ns) o(s) qual (is) a (s) interessada(s) esteja (m) 
apresentando proposta. 

8.1.2. Objeto social compatível com esta contratação, devendo apresentar 
cópia do Contrato Social devidamente registrado no Órgão competente. 

8.1.3. Declaração informando que se compromete a disponibilizar meios 
de transporte adequados e em condições corretas de acondicionamento, temperatura 
e embalagem, de forma a garantir a proteção dos gêneros alimentícios contra 
contaminação e deterioração dentro do prazo de validade. 

8.1.4. Comprovação, por meio de Declaração emitida e assinada pelo 
fabricante / distribuidor / embalador, de que o estabelecimento fabricante / embalador 
/ distribuidor está apto a funcionar e possui Alvará sanitário ou Licença de 
funcionamento dentro de sua validade. 

8.1.5. Declaração assinada pelo responsável técnico do estabelecimento 
fabricante / embalador / distribuidor de que o mesmo estabelecimento elaborou e 
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implementou as boas práticas de fabricação na sua linha de produção, conforme 
legislação em vigor. O Manual de Boas Práticas de Fabricação poderá ser exigido em 
qualquer fase durante a vigência da Ata de registro de Preço, nos casos em que couber 
a exigência do supracitado Manual. 

9 – DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

9.1. Na fase de análise das amostras, apenas para a interessada detentora 
do menor preço unitário, por lote de distribuição,obedecendo à ordem de classificação 
das propostas, deverão constar no processo, obrigatoriamente, os documentos 
referidos no ITEM 8 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, conforme §5º do art. 33 da 
Resolução CD/FNDE Nº 26/2013 e suas alterações: 

9.1.1. 03 (três) amostras referentes ao(s) item(ns) que a interessada 
realizou sua cotação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do 
primeiro dia útil subsequente à data da solicitação formal feita pela Comissão 
Permanente de Licitação. As amostras deverão estar identificadas com etiqueta aposta 
em local que não prejudique a rotulagem, com identificação da empresa proponente e 
especificação do produto de forma visível, contendo todas as informações necessárias 
para avaliar se tal gênero alimentício atende às exigências deste Termo de Referência. 

9.1.2. Ficha técnica para produtos processados e de origem animal, 
contendo no mínimo as seguintes informações: nome do produto; fabricante; 
gramatura do pacote e marca; ingredientes; informação nutricional; modo de preparo 
(quando necessário); modo de conservação; tipo de embalagem primária e secundária; 
quantitativo de unidades por fardos e/ou caixas. Deverá estar devidamente assinada 
por profissional responsável, conforme legislação específica para cada gênero 
alimentício. 

9.1.3. Laudo de análise laboratorial, assinado pelo responsável técnico do 
laboratório, dos produtos cotados devendo constar obrigatoriamente as informações 
especificadas no Folheto Descritivo. Poderão ser solicitadas as análises sensoriais, 
microbiológicas, macroscópicas, microscópicas, físico-químicas de acordo com 
parâmetros estipulados em legislação específica e vigente. A análise físico-química da 
amostra deverá ser baseada em 100 (cem) gramas do produto. 

9.1.3.1. Os laudos laboratoriais apresentados no certame não poderão ter 
data anterior a 120 (cento e vinte) dias da entrega da documentação nem ser 
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emitidos pela própria fabricante. Deverão ser emitidos por laboratórios de análise de 
alimentos, conforme abaixo: 

a) Laboratório da Rede Oficial do Ministério da Saúde ou do Ministério da 
Agricultura, ou; 

b) Laboratório autorizados/credenciados pelo Ministério da Saúde ou do 
Ministério da Agricultura ou; 

c) Laboratórios que apresentem acreditação das análises/ensaios pelo 
INMETRO segundo as normas vigentes ABNT NBR ISSO/IEC 17025 OU ABNT NBR 
ISSO/IEC 17043/2017 (ou outras que vierem a ser aprovadas), válidas a atualizadas; ou; 

d) Laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais. 

9.1.4. Nos casos em que se aplica, deverá ser apresentada cópia 
do Comprovante de Avaliação de Rótulos emitido pelo órgão competente. 

9.1.5. As amostras juntamente com a documentação técnica deverão ser 
entregues no Setor de Licitação desta Secretaria, localizada em SGAN 607, Projeção D, 
Sala 309, Cep: 70.850-070. Telefone de Contato: 06139012319. 

9.1.6. PARA OS GÊNEROS DE ORIGEM ANIMAL, deverão constar também: 

9.1.6.1. Título de Registro no SIF ou Inscrição nos Órgãos de Inspeção 
(DIPOVA/SIM) para itens fabricados no Distrito Federal. Caso apresente(m) item(ns) 
fabricado(s) em outro Estado e/ou Município, o gênero alimentício deverá ter registro 
no S.I.F ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem 
Animal). 

9.1.6.2. Registro atualizado de Regularidade do Responsável Técnico e, 
quando for o caso, com base na Lei no 5.517 de 23 de outubro de 1968, apresentar 
Registro atualizado de Regularidade do Responsável Técnico no Conselho de Medicina 
Veterinária. 

9.1.6.3. Título de Registro ou Título de Relacionamento emitido pela 
Superintendência Federal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da sede da licitante 
– para empresas Atacadistas ou Distribuidoras de alimentos.   

9.1.6.4. Comprovante de Avaliação de Rótulos emitido pelo DIPOA. 

9.2. As amostras serão submetidas às seguintes análises e nos seguintes 
termos: 
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9.2.1. As análises serão efetuadas por Equipe Técnica composta por 
representantes dessa Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, vinculados 
à Diretoria de Alimentação Escolar - DIAE, Gerência de Planejamento e Educação 
Alimentar - GPEA e Gerência de Controle e Distribuição de Gêneros Alimentícios - 
GCDAE (no caso de gêneros não perecíveis). Serão convidados a participar da análise 
dos gêneros representantes da Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal – 
VISA/DF e do Conselho de Alimentação Escolar – CAE/DF. Quando necessário, as 
amostras serão submetidas à análise do Laboratório Central de Saúde Pública do 
Distrito Federal - LACEN/DF. Será emitido um Relatório Sintético de Análise das 
Amostras com seus respectivos julgamentos, classificando-as como aprovadas ou 
reprovadas. Os relatórios serão validados pelas assinaturas da Equipe Técnica 
participante da análise (nome completo e o órgão que representa). 

9.2.1.1. Caso o Classificado tenha sua amostra reprovada, a reprovação 
será devidamente motivada e o mesmo será Desclassificado. 

9.2.2. As amostras serão submetidas aos testes, abaixo discriminados: 

a. ORGANOLÉPTICO (SENSORIAL): será verificado por meio de degustação 
(quando possível) e observação das seguintes características: cor, sabor, textura, aroma 
e aspecto do gênero alimentício. 

b. DE ROTULAGEM: de acordo com os Regulamentos Técnicos para 
Rotulagem de Alimentos Embalados (RDC ANVISA no259, de 20 de setembro de 2002; 
RDC ANVISA no13, de 02 de janeiro de 2001; Instrução Normativa MAPA no 22, de 02 de 
junho de 2009 e demais legislações vigentes relacionadas ao tema). Amostra com o 
prazo de validade vencido será automaticamente reprovada. O rótulo deve ser de fácil 
visualização, de forma a assegurar informações claras, precisas e em Língua Portuguesa. 
As informações referentes à descrição do produto (lista de ingredientes, tipo de corte, 
método de congelamento, informação nutricional, gramatura, validade e marca) não 
poderão, em hipótese alguma, ser modificadas após a entrega das amostras. A 
rotulagem de cada gênero alimentício deve estar de acordo com os regulamentos 
técnicos de rotulagem específicos para os respectivos produtos 
alimentícios, devendo constar principalmente, as seguintes informações nas 
embalagens primárias: 

 Identificação completa do produto, inclusive marca; 

 Nome e endereço do fabricante/embalador; 

 Data de validade ou data de vencimento; 
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 Prazo para consumo após aberto; 

 Identificação do lote; 

 Informação nutricional (valor energético, macronutrientes, fibra 
alimentar, sódio, colesterol, vitaminas, minerais e porção, conforme resolução RDC ANVISA 
no360/2003); 

 Peso líquido; 

 Peso drenado (quando aplicável); 

 Condições de armazenamento; 

 Modo de preparo/ instrução de uso (quando necessário); 

 Lista de ingredientes/ componentes do produto; 

 Dizeres: “PRODUTO INSTITUCIONAL – PROIBIDA A VENDA” nos 
termos do item 9.2.2, “c”. 

c. DE EMBALAGEM: a gramatura e o material utilizados serão analisados 
para verificar se estão de acordo com o exigido na especificação do(s) item(ns) 
cotado(s).A(s) embalagem(ns) deve(m) estar de acordo com a(s) legislação(ões) 
vigente(s) no que couber a Embalagem de Alimentos e Bebidas 

c.1. O licitante que tiver seu preço registrado ficará obrigado a apresentar 
1 (uma) amostra com a inscrição em marca indelével “PRODUTO INSTITUCIONAL – 
PROIBIDA A VENDA” à Diretoria de Alimentação Escolar ou Gerência de Controle e 
Distribuição da Alimentação Escolar - GCDAE até 5 (cinco) dias úteis antes da data da 
primeira entrega. A CONTRATADA obriga-se a entregar as embalagens com a referida 
inscrição durante toda a vigência do Contrato. 

c.2. A Referida informação poderá vir impressa ou carimbada com tinta 
indelével na embalagem primária do produto. 

c.3. A Inscrição deverá vir em caracteres com destaque, caixa alta, nítidos e 
de fácil leitura. 

c.4. Poderá ser apresentada embalagem/rotulagem adaptada às exigências 
editalícias, desde que contenham todas as informações e características solicitadas no 
ANEXO I do Termo de Referência, de forma que o licitante não venha a arcar com o 
ônus da produção da embalagem final sem a certeza do vencimento do certame. 
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c.5. A embalagem final do produto a ser entregue nas Instituições 
Educacionais deverá conter as informações impressas na embalagem primária de forma 
indelével e litografada. 

d. LABORATORIAL: quando necessário, no momento da avaliação das 
amostras, serão realizadas as análises do(s) item(ns), preferencialmente, pelo 
Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal – LACEN/DF ou em outro 
Laboratório indicado pela CONTRATANTE sob ônus da LICITANTE. Na fase de análise de 
amostras, caso haja recurso contra laudo apresentando pela LICITANTE, a recorrente 
deverá arcar com o ônus da prova, caso o LACEN/DF não possa realizar a análise 
contestada. 

e. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA REFERENTE À QUALIDADE DA 
AMOSTRA: será verificado se a documentação técnica apresentada corresponde à 
amostra apresentada, bem como se atende às especificações solicitadas no ANEXO I 
deste Termo de referência, ou seja, se a proponente apresentou Ficha Técnica 
contendo no mínimo: nome do produto; fabricante; gramatura do pacote; marca; 
ingredientes; informação nutricional; modo de preparo (quando necessário); modo de 
conservação; lote; tipo de embalagem primária e secundária; quantitativo de unidades 
por fardos e/ou caixas; laudo laboratorial, com análises especificadas no ANEXO I e item 
9.1.3 e subitem 9.1.3.1. 

9.3. A(s) amostra(s) de gênero alimentício que não tiver(em) sido 
classificada(s) de acordo com a(s) especificação(ões) do Anexo I e do item 2 deste 
Termo de Referência serão devolvida(s) ao(s) respectivo(s) LICITANTE(s), desde que o(s) 
mesmo(s) faça(m) a solicitação no prazo máximo de 3 (três) dias corridos após a 
divulgação do resultado. Após esse prazo, a Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal reserva-se o direito de doar as referidas amostras. 

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Essa Secretaria, na qualidade de CONTRATANTE, deverá: 

10.1.1. Emitir Notas de Empenho para custear a despesa durante a 
vigência do Contrato. 

10.1.2. Designar 02 (dois) servidores como Executores titular e suplente 
respectivamente do(s) Contrato(s). 
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10.1.3. Designar no mínimo 03 (três) membros para a Comissão de 
Recebimento de Gêneros Alimentícios na Gerência de Controle e Distribuição da 
Alimentação Escolar - GCDAE. 

10.1.4. Atestar Termos de Recebimento/Notas Fiscais pela Comissão de 
Recebimento de Gêneros Alimentícios comprovando a realização dos serviços. 

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal ao setor responsável (GCDAE) 
devidamente atestada e desde que o documento de cobrança esteja em condições de 
liquidação e pagamento. 

10.1.6. Notificar por escrito a CONTRATADA da aplicação de eventuais 
multas, da suspensão do fornecimento, da distribuição e da sustação do pagamento de 
quaisquer faturas. 

10.1.7. Inspecionar as instalações das empresas licitantes, assim como 
verificar a exatidão das informações apresentadas à Comissão Permanente de Licitação 
(CPL), antes e/ou após a adjudicação/execução do contrato. 

10.1.8. Acompanhar, fiscalizar, controlar o recebimento, ficando também 
responsável pela validação do objeto entregue pela CONTRATADA. 

10.1.9. Fornecer a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da 
CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir 
dúvidas e orientá-la em todas os casos omissos, do presente ajuste. 

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1.  Por toda a contratação, para o adequado fornecimento e entrega 
dos gêneros alimentícios, por sua conta e risco, a CONTRATADA deverá: 

11.1.1. Se responsabilizar por fornecer o produto de acordo com as 
exigências feitas neste Termo de Referência. 

11.1.2. Se responsabilizar pelo objeto, bem como por todas e quaisquer 
despesas decorrentes do fornecimento. 

11.1.3. Fornecer alimento de acordo com o Padrão de Identidade e 
Qualidade definido pelos órgãos competentes e legislação vigente, dentro do prazo de 
validade, sendo vedada a utilização de alimentos com alterações de características 
sensoriais, ainda que dentro do prazo de validade. 
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11.1.4. Comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência 
ou anormalidade que venha interferir no período do fornecimento do produto. 

11.1.5. Cumprir as Legislações Sanitárias Federal, Estadual/Municipal e 
Distrital e do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), quando for o 
caso. 

11.1.6. Adequar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer conduta 
referente ao fornecimento dos produtos, que não esteja sendo procedida de acordo 
com as Boas Práticas de Fabricação. 

11.1.7. Entregar o produto na embalagem primária contendo o escrito em 
marca indelével “Produto Institucional – Proibida a Venda”. A referida informação 
deverá vir impressa ou carimbada na embalagem primária do produto com tinta 
indelével em caracteres com destaque, caixa alta, nítidos e de fácil leitura. 

11.1.8. Se responsabilizar, EXCLUSIVAMENTE, pelos danos causados a 
terceiros ou ao patrimônio da CONTRATANTE, em decorrência do fornecimento dos 
produtos adquiridos. 

11.1.9. Responder civil, administrativa e criminalmente, por quaisquer 
acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou pessoais causados à CONTRATANTE, aos 
seus empregados e/ou terceiros, como consequência de imperícia, imprudência ou 
negligência própria ou de seus empregados, incluindo intoxicação alimentar causada 
aos alunos, independente da fiscalização da CONTRATANTE. 

11.1.10. Não subcontratar, ceder ou transferir total ou parcialmente o 
objeto contratado. 

11.1.11. Providenciar a imediata substituição de qualquer empregado 
considerado inadequado à execução dos serviços contratados. 

11.1.12. Manter seus empregados devidamente identificados por meio de 
crachá e uniformizados quando em trabalho dentro das dependências da 
CONTRATANTE. 

11.1.13. Acatar as orientações do Executor do Contrato ou do seu 
substituto legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, 
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo aos questionamentos 
formulados.  
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11.1.14. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, contribuições ao Instituto Nacional de Seguridade Social – 
INSS, Assistenciais, Securitárias e Sindicais, de seus funcionários, sendo considerada 
como única empregadora, não havendo qualquer vínculo de solidariedade empregatícia 
em subsidiária desta CONTRATANTE. 

11.1.15. A CONTRATADA deverá entregar os gêneros alimentícios 
diretamente no local indicado conforme cronograma elaborado e quantidades 
previamente estabelecidas pela CONTRATANTE, limitado ao valor do contrato, 
acompanhado da Nota fiscal em 03 (três) vias contendo, no mínimo, as seguintes 
informações: 

 Logomarca da empresa CONTRATADA; 

 Razão Social da Empresa, CNPJ, endereço completo e telefone; 

 Gênero Alimentício que está sendo entregue, unidade de medida (kg, 
litro, unidade etc); 

 Data de validade e lote do produto entregue; 

 Número da nota de empenho; 

 Espaço suficiente para assinatura, data, carimbo. 

11.1.16. Verificar se as Notas Fiscais foram devidamente atestadas pelo 
responsável pelo recebimento dos gêneros: assinados à caneta, tendo o número da 
matrícula, a data e o carimbo da Instituição que recebeu o produto. 

11.1.17. As Notas Fiscais deverão ser entregues pela CONTRATADA à 
Gerência de Controle e Distribuição da Alimentação Escolar (GCDAE) juntamente com o 
objeto fornecido e os demais documentos necessários para a liquidação da despesa. 

11.1.18. Arcar com todas as despesas oriundas do fornecimento do 
alimento, incluindo os valores de frete e de descarga no local indicado. 

12 – DO CONTROLE DE QUALIDADE POSTERIOR À CONTRATAÇÃO 

12.1. Os produtos adquiridos para a clientela do PAE/DF serão 
previamente submetidos ao controle de qualidade nos termos da Resolução/CD/FNDE 
n° 26/2013, observando-se também as legislações pertinentes e as especificações 
técnicas estipuladas neste Termo de Referência. 
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12.2. A CONTRATANTE poderá recusar parte ou todo o lote de entrega, se 
constatado que não atendem as especificações estabelecidas neste Termo de 
Referência. 

12.3. A cada entrega, a CONTRATADA deverá apresentar laudos 
laboratoriais dos gêneros ofertados, POR LOTE(s), assinado pelo responsável técnico do 
laboratório, com as mesmas informações apresentadas no momento da realização da 
entrega das amostras do início do processo de licitação. O Laudo Laboratorial deverá 
atender, obrigatoriamente, as especificações dos itens 9.1.3 e 9.1.3.1. 

12.3.1. O laudo deverá ser entregue no Setor Responsável pelo 
recebimento do gênero, Gerência de Controle e Distribuição da Alimentação Escolar – 
GCDAE, no momento da entrega dos produtos.  

12.3.2. A Apresentação do laudo poderá ocorrer no prazo de 03 (três) dias 
úteis antes da entrega do gênero. Poderá ser aceita cópia do laudo via email/fax, desde 
que, o laudo original seja apresentado concomitante a entrega do gênero.  

12.3.2.1. A não apresentação do laudo acarretará penalidade previstas 
pelo não cumprimento de cláusula contratual. 

12.4. Os produtos poderão ser submetidos à análise laboratorial, a ser 
realizada no Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (LACEN-DF) 
preferencialmente, ou outro laboratório indicado pela CONTRATANTE sob ônus da 
CONTRATADA. A CONTRATANTE poderá solicitar análise macroscópica, microscópica, 
microbiológica, físico-química, análise de conservantes e outras que se fizerem 
necessárias, para acompanhamento e manutenção da qualidade do gênero alimentício 
ofertado pela CONTRATADA. 

12.4.1. O fornecimento do produto será suspenso mediante a ocorrência 
de laudo laboratorial com resultado que comprometa a sua qualidade. 

12.4.2. O produto submetido à análise laboratorial terá a sua distribuição 
às Instituições Educacionais e o seu pagamento condicionado ao resultado do laudo da 
análise. 

12.4.3.  Na ocorrência de resultado condenatório o fornecedor poderá 
solicitar a análise de contraprova dos parâmetros condenatórios com a presença 
obrigatória de um representante da empresa devidamente registrado no Conselho 
Regional da sua área de atuação. 
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12.4.4. Se o resultado da contraprova for favorável à CONTRATADA, o 
produto será liberado para distribuição e para as demais providências relativas à sua 
liquidação. 

12.4.5. Se o resultado for condenatório, a empresa deverá fazer a 
substituição do produto, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
data do resultado da análise laboratorial de contraprova. 

12.4.6. O produto substituído será novamente submetido à análise. Neste 
caso, o resultado condenatório implicará no cancelamento do contrato e na aplicação 
das penalidades previstas nas legislações vigentes. 

12.5. As despesas decorrentes de problemas relativos ao 
comprometimento da qualidade do produto, dentro do prazo de validade, ficarão por 
conta do fornecedor que deverá recolher e substituir os produtos, nos locais indicados 
pela Gerência de Controle e Distribuição da Alimentação Escolar – GCDAE, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da correspondência enviada 
pela DIAE/GPEA. 

12.6. A qualquer tempo, antes do vencimento do prazo de validade do 
produto, a CONTRATANTE por meio da equipe técnica, poderá proceder com testes 
técnico-nutricionais de avaliação do produto, internos ou externos, utilizando amostras 
disponíveis tanto nas Instituições de Ensino da Rede, quanto nas dependências da 
GCDAE. Nessa ocasião, a CONTRATADA poderá ser convocada pela CONTRATANTE e 
para acompanhar os procedimentos que serão documentados pela equipe responsável. 

12.6.1 Comprovado, durante a execução do contrato, o não atendimento 
integral das especificações constantes neste Termo de Referência, a CONTRATANTE 
poderá realizar nova análise do produto, não gerando quaisquer ônus para a 
CONTRATANTE.  A nova análise do produto será realizada nos termos do item 
9.2.2 deste Termo de Referência e sempre que houver necessidade. 

12.6.2. Poderá ser realizadas Inspeções nos locais de cultivo e produção, 
de maneira aleatória ou se houver necessidade. 

12.7. Comprovadas quaisquer alterações nas características do produto 
e/ou embalagem que o torne impróprio para consumo, a CONTRATADA será notificada 
e, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, deverá recolher e 
substituir, em parte ou no todo, o produto, no local onde se encontrar, por outro que 
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atenda inteiramente às exigências contidas no Edital que disciplinou a licitação, não 
gerando quaisquer ônus para a CONTRATANTE. 

12.7.1 No caso de substituição do produto, a CONTRATADA deverá 
respeitar o prazo de validade do gênero de acordo com o estabelecido no Termo de 
Referência. 

12.7.2. No caso do fornecedor não cumprir o prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis para o recolhimento e substituição do produto considerado impróprio para o 
consumo e dentro do prazo de validade, a DIAE/GPEA poderá autorizar a(s) 
Instituição(ões) Educacional(ais) e/ou GCDAE (Gerência de Controle e Distribuição da 
Alimentação Escolar) a realizar o descarte assistido do mesmo a fim de não prejudicar 
o recebimento e armazenamento de outros gêneros alimentícios, bem como diminuir o 
risco a contaminação cruzada. O descarte feito pela Instituição Educacional e/ou GCDAE 
não desobriga a CONTRATADA a repor o(s) produto(s), além de poder sofrer as sanções 
previstas nas legislações vigentes. 

12.7.2.1. Em caso de produtos cárneos não caberá ao CONTRATANTE fazer 
o descarte sendo a CONTRATADA a única responsável pelo recolhimento e substituição 
do mesmo. Na hipótese de omissão e/ou descumprimento, ficará sujeito às sanções 
previstas neste Termo de Referência. 

12.7.3. Se o prazo estabelecido pela Administração para a substituição do 
produto for insuficiente para o atendimento, deverá ser apresentada justificativa pela 
CONTRATADA, que será acolhida ou não pela autoridade competente. 

12.8. Caso julgue necessário, a CONTRATANTE por meio da equipe técnica 
poderá submeter o produto a testes de aceitabilidade com os alunos. Estes testes serão 
norteadores da determinação da qualidade do produto ofertado. Caso o produto seja 
reprovado no teste de aceitabilidade, a CONTRATADA deverá tomar providências a fim 
de adequar as características organolépticas do produto ao inicialmente solicitado no 
Folheto Descritivo, Anexo I do Termo de Referência. Após adequações, o produto 
poderá ser novamente submetido a testes de aceitabilidade. 

12.9. A qualquer momento, a CONTRATANTE poderá realizar uma visita às 
instalações físicas da CONTRATADA para acompanhar a produção destinada a 
Alimentação Escolar e averiguar as condições higiênico-sanitárias do local, sob ônus da 
CONTRATADA. 



 

DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação - SEE 
Subsecretaria de Administração Geral - SUAG 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2019 - SUAG/SEE-DF 
 

Página 45 de 110 
 

12.10.  Sempre que solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 
apresentar licenças/alvarás/certificados ou registros equivalentes utilizados para os 
veículos relacionados ao transporte de alimentos emitidos pela Vigilância 
Sanitária/Órgão Responsável dentro do prazo de validade, conforme as legislações 
específicas. 

12.11. A reposição do alimento deverá ser realizada no mesmo local onde 
ele foi recolhido e/ou descartado, ou em local determinado pela Gerência de Controle e 
Distribuição da Alimentação Escolar (GCDAE). 

13 - DA ENTREGA DO MATERIAL 

13.1. Do local e do Procedimento para Entrega:  

13.1.1. As entregas deverão ser realizadas na Gerência de Controle e 
Distribuição da Alimentação Escolar - GCDAE, ou outro local a ser definido pela 
Secretaria de Educação do Distrito Federal, com base no Planejamento e Distribuição 
dos Gêneros Não Perecíveis (PDGA), a ser definido pela GPEA. 

a) Durante o ano letivo, serão elaborados de 06 (seis) a 07 (sete) 
PDGAs, sendo cada distribuição com pelo menos 30 dias letivos, de forma que a 
periodicidade  e a necessidade das entregas serão definidas conforme planejamento 
elaborado pela GPEA.   

b) Após emissão da(s) Nota(s) de Empenho, que poderá ser para uma ou 
mais distribuições, será encaminhado o  cronograma de Entrega dos quantitativos dos 
gêneros. A CONTRATADA  será oficiada, com pelo menos 10 (dez) dias úteis de 
antecedência da data do início das entregas, em relação ao quantitativo e ser 
entregue, bem como os períodos de entregas estipulados pela GPEA. 

c) Poderão haver alterações nos quantitativos ora elaborados e 
apresentados com no Anexo II e III, deste Termo de Referência.     

13.1.2. A CONTRATADA deverá entregar os gêneros alimentícios 
diretamente no local indicado conforme cronograma elaborado e quantidades 
previamente estabelecidas pela CONTRATANTE, limitado ao valor do contrato, 
acompanhado da Nota fiscal em  em 01 (uma) via e o encaminhamento do documento fiscal 

em formato PDF para o endereço eletrônico da GCDAE com antecedência de 01 (um) dia da 

entrega, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

 Logomarca da empresa CONTRATADA; 
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 Razão Social da Empresa, CNPJ, endereço completo e telefone; 

 Gênero Alimentício que está sendo entregue, unidade de medida (kg, 
litro, unidade etc); 

 Data de validade e lotes fornecidos; 

 Espaço suficiente para assinatura, data, carimbo. 

13.1.3. Os produtos entregues serão submetidos ao controle de qualidade 
da equipe técnica da SEE/DF, no caso específico da GCDAE, no ato da entrega, nos 
termos das Resoluções CD/FNDE n° 26/2013 e CD/FNDE n° 04/2015. 

13.1.4. Durante o recebimento, serão observadas as características gerais 
dos alimentos, do meio de transporte e das embalagens de acordo com as 
especificações técnicas deste Termo de Referência. 

13.1.5. O Produto apresentado que, eventualmente estiver em desacordo 
com as especificações técnicas descritas neste Termo de Referência e seus Anexos, e/ou 
com algum resultado insatisfatório em quaisquer das avaliações, não será recebido pela 
Gerência de Controle e Distribuição da Alimentação Escolar – GCDAE. 

13.1.5.1. Produtos com qualidade inferior ao descrito no presente Termo 
de Referência ou em desacordo com as especificações técnicas e exigências higiênico-
sanitárias estabelecidas em Lei, serão devolvidos ou recusados em qualquer tempo e 
deverão ser substituídos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis da notificação de 
recusa, sem ônus para a CONTRATANTE. 

13.1.5.2. Não havendo a reposição do objeto recusado no prazo 
estabelecido, a CONTRATADA será responsabilizada na forma de inexecução de Cláusula 
Contratual. 

13.1.6. Os produtos não poderão apresentar qualquer grau de 
deterioração, desintegração ou fermentação, não devendo conter substâncias 
estranhas de qualquer natureza e/ou nocivas à saúde. 

13.1.7. A CONTRATADA deverá manter seu próprio controle de saldo dos 
empenhos por produto, sob pena de não pagamento do excedente entregue. 

13.2. Do Prazo para entrega. 

13.2.1.  A CONTRATADA deverá entregar os gêneros alimentícios na 
Gerência de Controle e Distribuição da Alimentação Escolar – GCDAE, ou outro local a 
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ser definido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme 
solicitação da GPEA/DIAE. 

a) O cronograma de Entrega dos gêneros poderá ser cancelado pela 
CONTRATANTE, parcialmente ou integralmente, em até 05 (cinco) dias úteis antes da 
entrega dos gêneros. 

b) Os materiais serão entregues diretamente na GCDAE, ou outro local 
indicado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal no horário de 08h 
(oito horas) às 17h (dezessete horas) nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, mediante 
agendamento prévio. 

c) A entrega regular far-se-á conforme o prazo a ser definido a cada 
pedido. 

d) Em caso de impossibilidade de entrega dos gêneros contratados, a 
CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, comunicar por escrito a SEE/DF, com no 
mínimo 10 (dez) dias úteis de antecedência da data limite de entrega.  A justificativa 
para não entrega dos gêneros previstos será analisada pela CONTRATANTE. 

e) Se a CONTRATADA deixar de entregar o material dentro do prazo 
estabelecido, sem justificativa por escrito, aceita pela Administração, prejudicando 
assim o fornecimento do gênero às escolas, passará a ser responsabilidade da 
CONTRATADA entregar o alimento diretamente nas escolas indicadas pela Gerência de 
Controle e Distribuição da Alimentação Escolar, sem ônus para a CONTRATANTE, além 
de sujeitar-se às penalidades impostas pela legislação vigente e pelo Termo de 
Referência. 

13.2.2. Se o prazo estabelecido pela Administração for insuficiente para o 
atendimento, deverá ser apresentada justificativa pela CONTRATADA, que será acolhida 
ou não pela área demandante. 

13.2.3. Os produtos entregues deverão estar rigorosamente de acordo 
com as amostras e propostas apresentadas pelo licitante. O prazo de validade e demais 
especificações serão verificados por ocasião da entrega, e deverão estar de acordo com 
o estabelecido no Termo de Referência. 

13.2.4. O prazo de validade exigido neste Termo de Referência deverá ser 
respeitado também nos casos em que houver substituição dos gêneros alimentícios. 

13.3. Do Transporte 
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13.3.1. O produto deverá ser transportado em veículo apropriado, em 
condições que preservem as características do alimento, qualidade quanto às 
características sensoriais, físico-químicas, microbiológicas, macroscópicas e 
microscópicas especificadas neste Termo de Referência. As demais condições relativas 
ao veículo e ao transporte deverão estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo 
a Portaria SVS/MS nº326, de 30 de julho de 1997 e Resolução-RDC Anvisa nº 275, de 21 
de outubro de 2002.            

13.3.2. Os meios de transporte de gêneros alimentícios devem ser 
higienizados, sendo dotados de medidas a fim de garantir a ausência de vetores e 
pragas urbanas. Os veículos devem possuir cobertura para proteção de carga, não 
sendo permitido transportar produtos diferentes dos destinados à alimentação e 
deverão ter o Certificado de Vistoria de Veículos emitidos pela Vigilância Sanitária 
conforme Legislação Específica. 

13.3.3. Os veículos destinados ao transporte de gêneros alimentícios 
deverão ser equipados com estrados plásticos, uma vez que não será permitido o 
contato direto dos recipientes isotérmicos, plásticos ou embalagens dos produtos com 
o piso do veículo. 

13.3.4. Não será permitido o transporte em caixas de madeira. 

13.3.5. A atividade de carga e descarga não deve apresentar risco de 
contaminação e/ou dano do gênero alimentício. 

13.3.6. Os gêneros alimentícios a serem transportados deverão ser 
acondicionados em embalagens: secas, limpas, isentas de odores estranhos e 
resistentes, devendo assegurar uma adequada proteção ao produto. Devem ser 
confeccionadas de material atóxico e não abrasivos. 

13.3.7. A carga deverá ser transportada paletizada, ou seja, junção de 
diversos pacotes ou embalagens menores, em uma só unidade de carga maior. A 
escolha do tipo e modelos dos paletes fica a critério da CONTRATADA, porém devem 
estar de acordo com a Norma NBR 8254 editada em novembro de 1983 e obedecer à 
recomendação do fabricante quanto à quantidade máxima de empilhamento. 

13.4. Poderá haver alterações nos quantitativos ora elaborados e 
apresentados com base nos Anexos II e III do Termo de Referência, haja vista que os 
referidos Anexos são planejados pela Gerência de Planejamento e Educação Alimentar 
(GPEA/DIAE/CAED/SIAE/SEEDF). 
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13.5. A CONTRATADA deverá comunicar à SEE/DF, imediatamente, 
qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na entrega dos produtos. 

13.6. São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os danos 
causados a terceiros ou ao patrimônio da SEEDF, em decorrência da entrega dos 
produtos adquiridos. 

13.7. As despesas decorrentes de problemas relativos ao 
comprometimento da qualidade do produto, dentro do prazo de validade, ficarão por 
conta do fornecedor que deverá recolher e substituir os produtos, nos locais indicados 
por essa Secretaria, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento 
da correspondência enviada pela Diretoria de Alimentação Escolar (DIAE). 

14 – DO CONTRATO 

14.1. O CONTRATO terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da 
assinatura do ajuste. 

14.2. O prazo de vigência do Contrato terá inicio e término estabelecidos 
após a assinatura do ajuste, considerando o término o dia/mês/ano definidos. 

14.3. No ato da assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar: 

a) Comprovação de que o estabelecimento fabricante/embalador está 
apto para funcionar: apresentando o alvará sanitário ou licença de funcionamento, 
dentro de sua validade, emitido pela autoridade sanitária competente do Estado, 
Distrito Federal ou Município. 

a.1) As empresas atacadistas e/ou varejistas deverão apresentar, além do 
documento exigido no item 8.1.4 e 8.1.5, Alvará Sanitário ou Licença Sanitária do local 
de armazenamento do produto. 

a.2) Empresas inscritas no Ministério  da Saúde deverão apresentar Alvará 
Sanitário ou Licença de Funcionamento, emitido pela autoridade competente do 
Estado, Distrito Federal ou Município e empresas inscritas no Ministério da Agricultura 
deverão apresentar Registro do Estabelecimento Fabricante. 

b) Certificado de Vistoria de Veículos a serem utilizados para o transporte 
de Alimentos emitidos pela Vigilância Sanitária conforme as Legislações de cada Estado, 
Município ou do Distrito Federal, os meios de transporte deverão ser adequados e em 
condições corretas de acondicionamento, temperatura e embalagem, de forma a 
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garantir a proteção dos gêneros alimentícios contra contaminação e deterioração 
dentro do prazo de validade. 

14.4. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do 
presente Termo de Referência serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto 
nº 26.851, de 30 de maio de 2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 103, 
de 31 de maio de 2006, págs. 5 a 7 (e suas alterações posteriores), que regula a 
aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), no 10.520, de 17 de julho 
de 2002 (Lei do Pregão);  Decreto n°35.831, de 19 de setembro de 2014 e suas 
posteriores alterações. 

14.5. Qualquer alteração posterior à assinatura do Contrato seguirá os 
termos da Legislação Vigente, inclusive no que tange a reajustes de preço, acréscimos 
ou supressões de quantidade quando necessário.  

15 – DO FATURAMENTO 

15.1. As notas fiscais referentes às entregas de gêneros não perecíveis 
deverão ser apresentadas à Gerência de Controle e Distribuição da Alimentação Escolar 
concomitante à entrega dos materiais. 

15.2. As comissões de recebimento de gêneros alimentícios das Unidades 
de Infraestrutura e Apoio Educacional e da Gerência de Controle e Distribuição da 
Alimentação Escolar deverão realizar o atesto do recebimento do material no prazo 
máximo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento das faturas. 

15.3. Para a realização do atesto as comissões observarão a 
correspondência entre os valores solicitados por meio dos Planos de Distribuição, os 
recibos de entrega e as notas fiscais e, ainda, a autenticidade por meio do site da nota 
fiscal eletrônica, a ser verificada no endereço eletrônico: 

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=compl
eta&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8= 

15.3.1. Em caso de inadequações as notas serão imediatamente devolvidas 
à contratada com a indicação do evento para as devidas correções. 

15.4. No atesto, a ser realizado em processo de pagamento específico 
autuado pela Gerência de Acompanhamento e Fiscalização da Alimentação Escolar, 
deverá especificar o número da nota fiscal, data de emissão, número da nota de 

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8
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empenho e valor total da fatura, além dos dizeres: "A Comissão de Recebimento de 
Gêneros Alimentícios, constituída por meio da Ordem de Serviço nº ( ), publicada no 
DODF nº ( ), atesta o recebimento dos materiais descritos nos documentos fiscais 
discriminados no quadro abaixo. Atesta, ainda, a autenticidade das faturas por meio de 
consulta realizada no site da nota fiscal eletrônica em (data da consulta)", devendo ser 
assinado por, no mínimo, 03 (três) membros da Comissão. 

15.5. Os processos de pagamento atinentes à prestação de serviço de 
armazenamento e transporte de gêneros alimentícios não perecíveis serão instruídos 
conforme Circular SEIGDF n.º 6/2018 - SEE/GAB/SUAG. 

15.6. As Unidades de Infraestrutura e Apoio Educacional restituirão à 
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização da Alimentação Escolar os processos de 
pagamento imediatamente após atesto, devendo concluir o processo na unidade. 

15.7. A Gerência de Acompanhamento e Fiscalização da Alimentação 
Escolar ficará responsável pela instrução dos processos de pagamento, consoante 
legislação em vigor, e encaminhamento às unidades competentes para liquidação e 
pagamento das despesas no prazo máximo de até 03 (três) dias após o recebimento do 
atesto das Comissões de Recebimento. 

16 – DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será efetuado de acordo com as Normas de Execução 
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura de Serviços, devidamente atestada pela autoridade competente. 

16.2. O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias que serão 
contados a partir da apresentação das Notas Fiscais à Gerência de Controle e 
Distribuição da Alimentação Escolar (GCDAE), devidamente atestadas e desde que o 
documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. É vedada a 
antecipação de pagamento, para cada faturamento. 

16.2.1. O pagamento de despesa somente será efetivado após sua regular 
liquidação e emissão de Previsão de Pagamento – PP, e será centralizado no órgão 
central de administração financeira para a Administração Direta. 

16.2.1.1. Não será efetuado pagamento à CONTRATADA enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
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16.2.1.2. Fica vedada a emissão de Previsão de Pagamento – PP e de 
Ordem Bancária – OB, quando verificado que o fornecedor ou contratado do serviço ou 
obra é devedor da Fazenda Pública do Distrito Federal, do Instituto de Seguridade Social 
– INSS, do Fundo de garantia por Tempo de Serviço – FGTS e da Fazenda Pública 
Federal. 

16.3. Para cada liquidação de despesa deverá ser disponibilizado pelo 
CONTRATADO: 

16.3.1. Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS; 

16.3.2. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a 
Dívida Ativa da União; 

16.3.3. Certidão de Débitos do Município de sede da 
Associação/Cooperativa; 

16.3.4. Certidão de Débitos do Estado de sede da Associação/Cooperativa 

16.3.5. Certidão de Débitos com o GDF; 

16.3.6. Certidão de Débitos Trabalhistas; 

16.3.7. Notas fiscais. 

17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1. As despesas decorrentes deste Termo de Referência correrão por 
conta da Dotação Orçamentária dessa Secretaria. 

18 – DO ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO 

18.1. O Distrito Federal, por meio dessa Secretaria, poderá designar em ato 
publicado no DODF, 2 (dois) Executores para o Contrato, sendo um titular e um 
suplente, que desempenharão as atribuições previstas nas Normas de Execução 
Orçamentária, Financeira e Contábil. 

19 – DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES 

19.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, acréscimos ou supressões, que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º 8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º, II).  
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20 – DAS PENALIDADES 

20.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de 
Referência, a Administração poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, no 
prazo de 05(cinco) dias úteis da notificação, aplicar ao Contratado, as seguintes 
sanções: 

I. Advertência; 

II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da 
proposta; 

III. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação, perante a Administração. 

20.2. A sanção estabelecida no inciso II, do item anterior, poderá ser 
aplicada concomitantemente com as penalidades previstas nos incisos "I", "III" e "IV". 

20.3. O atraso injustificado na execução do objeto ou o descumprimento 
das obrigações estabelecidas sujeitará a Contratada à multa de 0,5% (cinco décimos por 
cento) por dia e por ocorrência, até o percentual máximo de 10% (dez por cento) sobre 
o valor total do contrato ou da proposta. 

20.4. As multas deverão ser recolhidas dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da correspondente notificação ou descontadas do pagamento ou da 
garantia do contrato ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

20.5. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas em lei. 

20.6. Em decorrência das especificidades das Contratações em relação ao 
fornecimento de gêneros alimentícios para as Escolas Públicas do Distrito Federal e em 
atendimento a recomendação contida no Informativo de Ação de controle n° 04/2016 
da Subcontroladoria de Controle Interno da Controladoria Geral do Distrito Federal, 
essa Diretoria descreve detalhadamente as hipóteses e motivos de aplicação de 
penalidades, rescisão, ou demais mecanismos decorrentes de infrações cometidas por 
empresas contratadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal nos 
casos de inexecução parcial ou total do objeto contratado, estando, portanto, o 
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Contratado submetido também as Penalidades previstas na Tabela referente ao item 
20.7.1. Ressalta-se que a Tabela de Penalidades tem o intuito de instruir e regulamentar 
as relações entre CONTRATANTE e CONTRATADA, graduando em níveis as infrações 
cometidas e que levem à inexecução parcial ou total do Contrato, bem como as 
prerrogativas da CONTRATANTE, em sugerir as penalidades que sejam condizentes com 
os fatos ocorridos, respeitando os princípios da razoabilidade, da supremacia do 
interesse público e do devido processo legal. Essa tabela também objetiva auxiliar o 
trabalho a ser desenvolvido pelo fiscal do Contrato durante o acompanhamento da 
execução do objeto Contratual. Por fim, frisa-se que o detalhamento de infrações e 
penalidades trará segurança jurídica tanto para o CONTRATANTE quanto para a 
CONTRATADA, uma vez que o conhecimento prévio dessas hipóteses e obrigações 
evitará dúvidas quanto ao descumprimento de cláusulas contratuais. 

20.7. Dessa maneira, a CONTRATADA estará submetida, às Penalidades 
previstas no item 20.1, assim como nas Penalidades especificadas na Tabela abaixo, no 
que lhe couber: 

20.7.1. TABELA DAS INFRAÇÕES POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. 

  

ITEM 
INFRAÇÃO 

BASE DE 
CÁLCULO DA 
PENALIDADE 

GRAU 

DA PENALIDADE 

  

ATENUANTE 

  

  

AGRAVANTE 

  

1 

Suspensão ou 
interrupção definitiva, 
salvo por motivo de força 
maior ou caso fortuito, do 
fornecimento do objeto 
do contrato. Não serão 
aceitas justificativas sem 
embasamento técnico ou 
econômico nos casos de 
suspensão ou interrupção 
do fornecimento de 
gêneros alimentícios não 
perecíveis. 

Pelo valor do 
Contrato. 

4 (gravíssimo) 

Apresentação de 
justificativa formal, 
com ao menos 10 
(dez) dias de 
antecedência da 
suspensão ou 
interrupção definitiva 
do fornecimento do 
objeto do contrato, 
caso isto seja 
devidamente aceito 
pela GCDAE/DIAE - 
atenua para grau 3. 

Reincidência na suspensão ou 
interrupção definitiva do objeto do 
contrato sem justificativa prévia, 
formal e aceita pela GCDAE/ DIAE 
(até 20% a mais sobre o valor da 
multa já estipulada). 

2 

Suspensão ou 
interrupção temporária, 
salvo por motivo de força 
maior ou caso fortuito, do 
fornecimento do objeto 
do contrato. Não serão 
aceitas justificativas sem 
embasamento técnico ou 
econômico nos casos de 
suspensão ou interrupção 
do fornecimento de 
gêneros alimentícios não 

Pelo valor do 
Contrato. 

1 (leve) 

Apresentação de 
justificativa formal, 
com ao menos 10 
(dez) dias de 
antecedência da 
suspensão ou 
interrupção 
temporária do 
fornecimento do 
objeto do contrato, 
caso isto seja 
devidamente aceito 

Reincidência na suspensão ou 
interrupção temporária do objeto do 
contrato sem justificativa prévia, 
formal e aceita pela GCDAE/ DIAE – 
agrava para grau 2 (moderado). 
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perecíveis. pela GCDAE/DIAE - 
atenua para 
advertência. 

3 

Desrespeito à quantidade 
do gênero alimentício 
solicitado pela 
CONTRATANTE por meio 
de ofício, assim como aos 
cancelamentos 
formalmente 
comunicados ao 
fornecedor. 

Pelo valor da 
Nota de 
Empenho. 

2 (moderado) 

Entregar o gênero 
alimentício 
remanescente dentro 
da distribuição – 
atenua para grau 1 
(leve). 

Reincidência no desrespeito à 
quantidade do gênero alimentício 
solicitado pela CONTRATANTE por 
meio de ofício e/ou aos 
cancelamentos formalmente 
comunicados ao fornecedor - agrava 
para grau 3 (grave). 

4 

Entrega do gênero 
alimentício não perecível 
com atraso: isto é, fora do 
dia estabelecido para a 
entrega. Nestes termos 
poderá ser aplicado, a 
critério do executor, o 
disposto no Decreto nº 
26.851, arts 4º e 4-A. 

Pelo valor da 
Nota de 
Empenho. 

Advertência 
Sem previsão de 
atenuante. 

Reincidência no atraso da entrega do 
gênero alimentício sem comunicação 
prévia e formal à GCDAE/DIAE – 
agrava para grau 1 (leve). 

5 

Entrega do gênero 
alimentício não perecível 
com atraso de forma que 
comprometa a 
distribuição. 

Pelo valor da 
Nota de 
Empenho. 

1 (leve) 

Comunicação prévia 
e formal à 
GCDAE/DIAE sobre o 
atraso na entrega do 
gênero alimentício. 
Em caso de a 
justificativa ser aceita 
pela GCDAE/DIAE, 
será acordada e 
determinada uma 
nova data de entrega, 
podendo a 
GCDAE/DIAE 
dispensar a entrega 
ou alterar a 
quantidade a ser 
entregue em razão de 
adaptações feitas no 
cardápio devido ao 
atraso - atenua para 
advertência. 

Reincidência no atraso da entrega do 
gênero alimentício sem comunicação 
prévia e formal à GCDAE/DIAE – 
agrava para grau 2 (moderado). 

6 

Entrega de gênero 
alimentício fora do 
horário comercial, 
conforme estabelecido 
em Termo de Referência. 

Pelo valor da 
Nota de 
Empenho. 

Advertência 
Sem previsão de 
atenuante. 

Reincidência na entrega do gênero 
alimentício fora do horário 
comercial, conforme estabelecido no 
Termo de Referência – agrava para 
grau 1 (leve). 

7 
Entrega do gênero 
alimentício por meio de 
veículo inapropriado. 

Pelo valor 
total do 
contrato 

1 (leve) 
Sem previsão de 
atenuante. 

Reincidência na entrega do gênero 
alimentício por meio de veículo 
inapropriado – agrava para grau 2 
(moderado). 

8 Entrega do gênero Pelo valor da 1 (leve) Substituição do Descumprimento do prazo 
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alimentício em 
embalagens primárias 
violadas e/ou avariadas. 

Nota de 
Empenho 

gênero alimentício 
em embalagens 
primárias violadas 
e/ou avariadas 
dentro do prazo 
determinado pela 
GCDAE / DIAE – 
atenua para 
advertência. 

determinado para substituição do 
gênero alimentício em embalagens 
primárias violadas e/ou avariadas – 
agrava para grau 2 (moderado). 

  

9 

Entrega do gênero 
alimentício em 
embalagens secundárias 
violadas e/ou avariadas. 

Pelo valor da 
Nota de 
Empenho 

Advertência 
Sem previsão de 
atenuante. 

Descumprimento do prazo 
determinado para substituição do 
gênero alimentício em embalagens 
secundárias violadas e/ou avariadas 
– agrava para grau 1 (leve). 

10 

Contratação de 
funcionário 
desqualificado para 
execução dos serviços de 
entrega dos gêneros 
alimentícios. 

Pelo valor da 
Nota de 
Empenho. 

Advertência 
Sem previsão de 
atenuante. 

Reincidência em não atendimento às 
exigências de qualificação previstas 
em edital e na legislação vigente – 
agrava para grau 1 (leve). 

11 

Permissão da presença de 
empregado ou 
funcionário responsável 
pela entrega dos gêneros 
alimentícios sem uso do 
uniforme ou com 
precárias condições de 
asseio, e/ou sem crachá 
de identificação. 

Pelo valor da 
Nota de 
Empenho. 

Advertência 
Sem previsão de 
atenuante. 

Não adoção de medidas corretivas e 
manutenção de empregado ou 
funcionário sem uso de uniforme ou 
com precárias condições de asseio, 
e/ou sem crachá de identificação – 
agrava para grau 1 (leve). 

12 

Demonstração de mau 
comportamento quanto à 
execução do trabalho por 
parte do empregado / 
funcionário responsável 
pela entrega dos gêneros 
alimentícios. 

Pelo valor 
total do 
contrato 

Advertência 
Sem previsão de 
atenuante. 

Reincidência em mau 
comportamento quanto à execução 
do trabalho – agrava para grau 1 
(leve). 

13 

Realização de entrega de 
produtos em desacordo 
com as boas práticas de 
fabricação e/ou 
produção. 

Pelo valor 
total da 
entrega 

3 (grave) 
Sem previsão de 
atenuante. 

Reincidência de entrega de produtos 
em desacordo com as boas práticas 
de fabricação e/ou produção – 
agrava para grau 4 (gravíssimo). 

14 

Entrega do gênero 
alimentício fora do prazo 
de validade, próximo ao 
vencimento ou com prazo 
de validade divergente ao 
estabelecido no Termo de 
Referência. 

Pelo valor da 
Nota de 
Empenho 

2 (moderado) 

Substituição do 
gênero alimentício 
dentro do prazo 
determinado pela 
GCDAE / DIAE – 
atenua para 
advertência. 

Descumprimento do prazo 
determinado para substituição do 
gênero alimentício, ou reincidência 
na entrega de gênero alimentício 
fora do prazo de validade, próximo 
ao vencimento ou com prazo de 
validade divergente ao estabelecido 
no Termo de Referência – agrava 
para 3 (grave). 
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15 

Entrega de gênero 
alimentício com 
características distintas da 
apresentada na análise 
das amostras - na fase 
inicial da licitação - sem 
haver trâmite legal para 
possíveis adequações 
e/ou em desacordo com o 
especificado no Termo de 
Referência e em seus 
anexos. 

Pelo valor 
total da Nota 
de Empenho 

2 (moderado) 

Substituição do 
gênero alimentício 
sob orientação da 
GCDAE / DIAE e 
dentro do prazo 
determinado – 
atenua para 
advertência. 

Reincidência na entrega de gênero 
alimentício com características 
distintas da apresentada na análise 
das amostras - na fase inicial da 
licitação - sem haver trâmite legal 
possíveis adequações – agrava para 
grau 3 (grave). 

16 

Entrega de produtos em 
desacordo ao 
especificado no Termo de 
Referência e em seus 
anexos. 

Pelo valor 
total da Nota 
de Empenho 

2 (moderado) 

Entrega até, no 
máximo, o dia 
seguinte ao previsto 
e com o produto de 
acordo com o 
especificado – atenua 
para advertência. 

Reincidência na entrega de produtos 
em desacordo ao especificado no 
Termo de Referência e em seus 
Anexos, ou não entrega até, no 
máximo, o dia seguinte e com o 
produto de acordo com o 
especificado – agrava para grau 3 
(grave). 

17 

Identificação, em visita 
técnica, de que as 
instalações físicas e/ou a 
forma de produção, 
fabricação e/ou 
manipulação estão 
inadequadas ou 
apresentam quesitos em 
desacordo com as boas 
práticas de manipulação, 
além das legislações 
sanitárias vigentes. 

Pelo valor 
total do 
contrato 

1 (leve) 

Atendimento de 
medidas corretivas 
dentro do prazo 
determinado - atenua 
para advertência. 

Reincidência em quesitos que 
permaneçam em desacordo com as 
medidas corretivas solicitadas e/ou 
com legislações sanitárias – agrava 
para grau 2 (moderado). 

18 

Entrega de gênero 
alimentício não perecível 
que apresente 
comprometimento na 
qualidade e que isto seja 
identificado 
posteriormente por não 
ser possível a detecção 
durante a conferência do 
produto no ato da 
entrega. 

Pelo valor 
total da Nota 
de Empenho 

1 (leve) 

Recolhimento e 
substituição do 
gênero alimentício 
não perecível com 
comprometimento na 
qualidade dentro do 
prazo determinado 
pela GCDAE / DIAE – 
atenua para 
advertência. 

Não cumprimento do prazo de 
recolhimento e substituição do 
gênero alimentício com 
comprometimento na qualidade 
e/ou reincidência na entrega de 
gênero alimentício que apresente as 
mesmas alterações identificadas 
anteriormente – agrava para grau 2 
(moderado). 

19 

Entrega de produto sem 
os dizeres: “Produto 
institucional - Proibida a 
venda” em embalagem 
primária. 

Pelo valor 
total da Nota 
de Empenho 

Advertência 
Sem previsão de 
atenuante. 

Persistência ou reincidência na 
entrega do produto sem os dizeres 
“Produto institucional – Proibida a 
venda” em embalagem primária – 
agrava para grau 1 (leve). 

20 

Entrega de gênero 
alimentício sem as 
características e os dados 
mínimos exigidos na 
rotulagem / embalagem 

Pelo valor 
total da Nota 
de Empenho. 

1 (leve) 

Apresentação de 
justificativa formal e 
aceita pela 
GCDAE/DIAE e 
cumprimento de 

Reincidência na entrega do gênero 
alimentício sem as características e 
os dados mínimos exigidos na 
rotulagem / embalagem primária, 
conforme estabelecido em Termo de 
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primária, conforme 
estabelecido em Termo 
de Referência e 
legislações vigentes. 

prazo determinado 
para regularização da 
rotulagem / 
embalagem primária 
– atenua para 
advertência. 

Referência – agrava para grau 2 
(moderado). 

21 

Não realização de entrega 
de laudos laboratoriais do 
gênero alimentício 
contratado conforme 
estabelecido em Termo 
de Referência ou quando 
solicitado pela 
Contratada. 

Pelo valor 
total da Nota 
de Empenho. 

Advertência 
Sem previsão de 
atenuante. 

Reincidência em entrega de laudos 
laboratoriais do gênero alimentício 
sem justificativa prévia e formal, ou 
pelo descumprimento de novo prazo 
– agrava para grau 1 (leve). 

22 

Descumprimento de 
prazo estabelecido para 
recolhimento / 
substituição de produtos 
impróprios para consumo, 
dentro do prazo de 
validade, e também nos 
casos de condenação por 
Laudo Laboratorial. 

Pelo valor 
total da Nota 
de Empenho. 

2 (moderado) 

Apresentação de 
justificativa formal e 
aceita pela GCDAE / 
DIAE, cumprindo 
novo prazo para 
recolhimento / 
substituição de 
produtos impróprios 
para consumo – 
atenua para grau 1 
(leve). 

Não cumprimento de novo prazo de 
recolhimento / substituição dos 
gêneros impróprios para consumo e 
/ ou substituição de produtos com as 
mesmas características de 
comprometimento da qualidade - 
agrava para grau 3 (grave). 

23 

Entrega de produtos de 
substituição com prazo de 
validade inadequado, em 
desconformidade ao 
estabelecido no Termo de 
Referência e/ou fora do 
prazo de reposição. 

Pelo valor do 
pedido. 

3 (grave) 

Apresentação de 
justificativa formal e 
aceita pela GCDAE / 
DIAE, cumprindo 
novo prazo para 
substituição de 
produto impróprio 
para consumo – 
atenua para grau 2 
(moderado). 

Reincidência em entrega de gêneros 
de substituição em desconformidade 
ao estabelecido no Termo de 
Referência – agrava para grau 4 
(gravíssimo). 

24 

Não apresentação de 
licenças, alvarás, 
certificados ou registros 
sanitários do local de 
fabricação, 
armazenamento e/ou de 
veículos de transporte de 
gêneros alimentícios 
quando solicitado pela 
Contratante. 

Pelo valor 
total do 
contrato. 

2 (moderado) 

Acordo e 
cumprimento de 
novo prazo para 
entrega de licenças, 
alvarás, certificados 
ou registros 
sanitários do local de 
fabricação, 
armazenamento e/ou 
de veículos de 
transporte de 
gêneros alimentícios 
quando solicitado 
pela Contratante – 
atenua para grau 1 
(leve). 

Descumprimento de novo prazo para 
entrega de licenças, alvarás, 
certificados ou registros sanitários 
do local de fabricação, 
armazenamento e/ou de veículos de 
transporte de gêneros alimentícios 
quando solicitado pela Contratante – 
agrava para grau 3 (grave). 

25 
Ausência de justificativa 
formal dentro prazo 
estabelecido para as 

Pelo valor 
total do 

Advertência 
Sem previsão de 
atenuante. 

Descumprir novo prazo para 
apresentação das respostas às 
notificações e aos questionamentos 
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   GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 LEVE - De 1 a 5% 

02 MODERADO – De 6 a 10% 

03 GRAVE – De 11 a 15% 

04 GRAVÍSSIMO – De 16 a 20% 

  

21 – DOS PRAZOS 

21.1. A contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência 
seguirá as normas estabelecidas na Lei n°8666 de 1993, na qual se excluirá o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos 
referidos neste Termo de Referência em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

22.1. A contratada deverá declarar que atende aos requisitos de 
sustentabilidade previstos no Art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 
2012, em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o Art. 3º da Lei 
nº 8.666/1993, que regulamenta a implementação de critérios, práticas e ações de 
logística sustentável no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal direta, 
autárquica, fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados 
os requisitos ambientais com o menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 

notificações e para os 
questionamentos do 
executor e/ou da GCDAE / 
DIAE sobre qualidade, 
recolhimento, 
substituição ou qualquer 
outro assunto relacionado 
ao objeto do contrato. 

contrato do executor e/ou da GCDAE / DIAE 
sobre qualidade, recolhimento, 
substituição ou qualquer outro 
assunto relacionado ao objeto do 
contrato – agrava para grau 1 (leve). 

26 

Descumprimento de 
quaisquer dos itens do 
Edital e/ou seus Anexos 
que não previstos nesta 
tabela de penalidades e 
multas. 

Pelo valor 
total da Nota 
de Empenho 

A ser definido pelo 
executor do 
contrato 

Sob análise do 
executor do contrato. 

Sob análise do executor do contrato. 
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23 – DO FORO 

23.1. Fica eleito o foro da Justiça do Distrito Federal para dirimir as dúvidas 
não solucionadas administrativamente, oriundas do cumprimento das obrigações 
estabelecidas. 

24 – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO TERMO REFERÊNCIA 

24.1. Integram o presente Termo Referência, como partes indissolúveis: 

ANEXO I Folheto Descritivo – Descrição Técnica do Gênero 

ANEXO II Relação de Gêneros para Aquisição – Planilha de Custo 

ANEXO III Memória de Cálculo Consolidada 
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ANEXO I  DO TERMO DE REFERENCIA- FOLHETO ANEXO I - FOLHETO DESCRITIVO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

1. AÇÚCAR CRISTAL  

a) PRODUTO:  Açúcar Cristal.  

b) COMPOSIÇÃO: Açúcar do Grupo I, da Classe Branco. Produto contendo no mínimo 98,3% de sacarose 

de cana de açúcar (Saccharum officinarum L.). Apresentando estrutura microcristalina que lhe confere 

granulometria fina e alta capacidade de dissolução. Preparado a partir de matérias primas sãs, limpas 

e isentas de matéria terrosa, parasitas, detritos animais e detritos vegetais, livre de fermentação. Não 

contém Glúten.  

c) CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: 

Ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deverá conter microorganismos 

e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Não poderá conter Salmonella sp/25. As outras 

pesquisas microbiológicas deverão seguir recomendações de legislação vigente, tais como 

Coliformes a 45°C/g. 

     Padrão: RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA, IN°42, de 13 de novembro de 2017 e  RDC n° 175, de 08 de julho de 

2003.  

d) CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Umidade de no máximo 0,10%. 

                          Padrão: Instrução Normativa n° 42, de 13 de novembro de 2017, MAPA.  

e) CARACTERÍSTICAS CENTESIMAIS: Açúcar cristal - Em 100g de parte comestível.  

 Carboidrato: 99,5g (tolerância de ± 20% - Resolução - RDC Nº 360, de 23 de dezembro 2003).  

                          Padrões: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO.  

f) OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações físico-químicas, microbiológicas, 

microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado 

higiênico-sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares. 

g) Não deverá conter conservantes artificiais, aromatizantes sintéticos e aromatizantes sintéticos 

idênticos aos naturais.  

h) CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: 

Aspecto: Sólido e uniforme 

Cor: Branco 

Odor: Próprio 
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Sabor: Próprio 

Textura: Própria 

i) APRESENTAÇÃO:  

 Embalagem primária: Saco de polietileno atóxico, transparente, atóxico e com peso de 5kg. Deverá ser 

fechado por termossoldagem.  

 Informações obrigatórias na embalagem primária: Devem vir impressas na embalagem e de forma 

indelével e duradoura contendo nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de preparo (quando 

necessário), recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço do fabricante, 

data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme legislação 

vigente e código de defesa do consumidor. 

As embalagens primárias deverão apresentar de forma indelével os dizeres – Produto Institucional – 

proibida a venda.  

j) Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/aditivos alergênicos e/ou lactose, os mesmos 

deverão estar identificados no produto, conforme legislação vigente e discriminados na Ficha Técnica. 

k) Peso líquido unitário: 05 kg (cinco quilogramas). 

l) Embalagem Secundária: Fardos de polietileno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a 

garantir resistência a danos durante o transporte e armazenamento ou caixas de papelão reforçado. 

m)  PRAZO DE VALIDADE: 

Mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. 

n)  ROTULAGEM: A rotulagem de cada gênero alimentício deve estar de acordo com os regulamentos 

técnicos de rotulagem específicos para o respectivo produto alimentício. O rótulo da embalagem 

primária deverá ser impresso na embalagem primária, litogravado contendo as informações de forma 

clara e indelével. Não serão aceitos rótulos destacáveis nas embalagens primárias.  Em conformidade 

com a legislação vigente e com o Código de Defesa do Consumidor. O Rótulo deve trazer a 

denominação “açúcar”, seguida do tipo e/ou classificação. Os valores nutricionais estipulados no 

rótulo deverão cumprir a Legislação específica vigente, ou seja, de acordo com a RDC 360, ITEM 3.5.1 
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“será admitida uma tolerância de +/-  20% com relação aos valores de nutrientes declarados no 

rótulo”. 

o) ARMAZENAGEM: Armazenar conforme orientação descrita na embalagem, para evitar avarias no 

produto. Estocar em local seco e fresco, ao abrigo da luz.  

 

2. AMIDO DE MILHO  

a) PRODUTO: Amido de Milho. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente.  

b) CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: produto amiláceo extraído do milho fabricado a 

partir de matérias primas sãs e limpas. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando 

comprimido entre os dedos. Não poderá apresentar umidade, fermentação ou ranço. Não contém 

Glúten.  

c) CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: 

Ausência de sujidades, larvas, parasitas e qualquer outra impureza. Não deverá conter microorganismos 

e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Atender legislação específica para o gênero 

alimentício. Não deverá conter matérias terrosas, parasitas, fungos, vestígios de inseto, cheiro não 

característico. Não poderá conter Salmonella sp/25. As outras pesquisas micorbiológicas deverão 

seguir recomendações de legislação vigente, tais como B. Cereus/g e Coliformes a 45°C.   

  Padrão: RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA, RDC n° 175, de 08 de julho de 2003.    

d) CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: 

 Aspecto: pó 

 Cor: própria 

 Odor: característico, isento de ranços, de odores estranhos 

 Sabor: característico, isento de ranços, de sabores estranhos 

 Textura/consistência: próprio 

e) CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Umidade de no máximo 14%. 

                                                 Padrão: Resolução CNNPA n° 12, de 1978, publicada no DO de 24/07/1978.  

f) CARACTERÍSTICAS CENTESIMAIS: Amido de milho cru - Em 100g de parte comestível.  

 Carboidrato: 86g (tolerância de ± 20% - Resolução - RDC Nº 360, de 23 de dezembro 2003).  

                          Padrões: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO.  
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g) OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações físico-químicas, microbiológicas, 

microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados sobre o estado 

higiênico-sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares. 

h) Não deverá conter conservantes artificiais, aromatizantes sintéticos e aromatizantes sintéticos 

idênticos aos naturais.  

i) APRESENTAÇÃO:  

 Embalagem primária: Saco em filme de PEBD (polietileno de baixa densidade), hermeticamente 

fechado por termossoldagem, impermeável, atóxico que garanta as características de quantidade e 

qualidade do produto durante todo o seu prazo de validade e em todos os procedimentos de transporte, 

manipulação e armazenamento. 

 Informações obrigatórias na embalagem primária: Deverá conter nome do produto, ingredientes, 

peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, 

nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e 

informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor. 

 As embalagens primárias deverão apresentar de forma indelével os dizeres – Produto Institucional – 

proibida a venda.  

 Peso líquido unitário: entre 500g (quinhentos gramas) e 1,0kg (um quilograma). 

 Embalagem Secundária: Fardo de polietileno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a 

garantir resistência a danos durante o transporte e armazenamento garantindo a integridade do produto 

durante todo o 

  seu período de validade. 

j) PRAZO DE VALIDADE: O produto deverá ter validade mínima de 11 (onze) meses a partir da data 

da entrega do produto.  

k)  ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimentício deve estar de acordo com os regulamentos 

técnicos de rotulagem específicos para o respectivo produto alimentício. O rótulo da embalagem 

primária deverá ser impressa na embalagem primária, litogravada contendo as informações de forma 

clara e indelével. Não serão aceitos rótulos destacáveis nas embalagens primárias. Em conformidade 

com a legislação vigente e com o Código de Defesa do Consumidor. Os valores nutricionais estipulados 

no rótulo deverão cumprir a Legislação específica vigente, ou seja, de acordo com a RDC 360, ITEM 

3.5.1 “será admitida uma tolerância de +/- 20% com relação aos valores de nutrientes declarados no 

rótulo”.  
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l) ARMAZENAGEM: Deverá constar na embalagem secundária a forma correta de armazenagem do 

alimento, com indicação de empilhamento máximo conforme recomendação do fabricante. 

 

3. ÓLEO DE SOJA  

a) PRODUTO: Óleo de soja Refinado tipo 1. Óleo refinado obtido dos grãos da espécie Glycine Max(L) 

Merril, por meio de processos tecnológicos adequados.  O produto deve estar de acordo com a 

legislação vigente.   

b) CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Produto obtido por prensagem mecânica e/ou extração por 

solvente, dos grãos de soja (Gluycine max. L Merril), refinado por processos tecnológicos adequados, 

isento de misturas de outros óleos, gorduras ou outras matérias estranhas ao produto, e que tenha 

características de identidade e composição em ácidos graxos de acordo com a legislação. Deverá ser 

submetido a tratamento e processamento tecnológico adequado e a tratamento que assegure a sua 

apresentação e conservação até o momento do consumo; envasado assepticamente em embalagem 

hermética que não permita a passagem de ar, sem necessidade de refrigeração. O produto deverá ser 

obtido pela extração dos grãos de soja (Gluycine max. L Merril), sãos, limpos, isentos de matéria 

terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. Poderá conter pequenas quantidades de outros 

lipídeos, tais como fosfolipídios, constituintes insaponificáveis e ácidos graxos livres, naturalmente 

presentes no óleo vegetal. Não poderá conter: corantes de qualquer natureza, nem conservadores e 

nem aromas, nem adição de açúcares e/ou água. O produto deve ser obtido, processado, embalado, 

armazenado, transportado e conservado em condições que não produzam, desenvolvam e/ou 

agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor.  

Deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e 

as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s) para 

Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Não contém Glúten.  

c) CARACTERISTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Não poderão conter substâncias estranhas 

ao produto de origem. Não poderá conter matéria prejudicial à saúde humana, macroscópica e 

microscópica, sujidades, parasitos e larvas e elementos histológicos estranhos ao produto. Não 

deverá conter fragmentos de partes não comestíveis, nem substâncias estranhas à sua composição 
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normal. Deverá estar isento de leveduras, parasitos e outras substâncias que indiquem manipulação 

defeituosa do produto.   

                                                     Padrão: RDC n° 175, de 08 de julho de 2003, ANVISA e IN n° 49/2006, MAPA.  

d) CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:  

 Umidade e material volátil (%): £ 0,1  

 Índice de Acidez (mgKOH/g): £ 0,20 

 Ponto de fumaça (°C): ³210 

 Índice de Peróxidos (mEq/Kg): £ 2,5 

 Sabões (mg/kg): £ 10,0 

                                                 Padrão: IN n° 49/2006, MAPA. 

e) CARACTERÍSTICAS CENTESIMAIS: Óleo de soja - Em 100g de parte comestível.  

 Gorduras Totais: 95g (tolerância de ± 20% - Resolução - RDC Nº 360, de 23 de dezembro 2003).  

 Gorduras Saturadas: 16g (tolerância de ± 20% - Resolução - RDC Nº 360, de 23 de dezembro 

2003).  

 Gorduras Poliinsaturadas: 56g (tolerância de ± 20% - Resolução - RDC Nº 360, de 23 de 

dezembro 2003).  

 Gorduras Monoinsaturadas: 23g (tolerância de ± 20% - Resolução - RDC Nº 360, de 23 de 

dezembro 2003).  

 Gorduras Trans: 0g 

                          Padrões: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO.  

f) CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: 

 Aspecto: límpido e isento de impurezas, materiais suspensos 

 Cor: característica do produto 

 Odor: característico, isento de ranços, de odores estranhos 

 Sabor: característico, isento de ranços, de sabores estranhos 

 Textura/consistência: próprio 

g) OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações físico-químicas, microbiológicas, 

microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado 

higiênico-sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares. 

h) Não deverá conter conservantes artificiais, aromatizantes sintéticos e aromatizantes sintéticos 

idênticos aos naturais.  
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i) EMBALAGEM: 

 Embalagem primária: embalagem plástica produzida a partir de resina PET – politereftalato de etileno, 

transparente e sem cor, com capacidade para 900 mL (novecentos mililitros). A garrafa deve possuir 

tampa produzida com material plástico com densidade inferior a 1,0g/cm
3
. 

 
O sistema de embalagem 

deve garantir perfeita estanqueidade, sem vazamento. A garrafa não deve apresentar defeitos tais como 

furos, cortes e trincas, deformação no gargalo; sujidades internas e/ou externas aderentes, linha de 

molde irregular na região da terminação; rebarbas cortantes ou que comprometam o fechamento e 

deformação no anel de suporte. 

 Informações obrigatórias na embalagem primária: Deverá conter, nome do produto, ingredientes, 

peso líquido, modo de preparo (quando necessário), recomendações de conservação após abertura, 

nome do produtor e endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e 

informações nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor. 

 As embalagens primárias deverão apresentar de forma indelével os dizeres – Produto Institucional – 

proibida a venda.  

 Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/aditivos alergênicos e/ou lactose, os mesmos 

deverão estar identificados no produto, conforme legislação vigente e discriminados na Ficha Técnica. 

 Peso líquido unitário: 900 ml (novecentos mililitros) 

 Embalagem Secundária: A embalagem secundária do produto deverá ser caixa de papelão reforçada, 

adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva 

identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, 

garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade.  

j)  PRAZO DE VALIDADE: O produto deverá ter validade mínima de 08 (oito) meses a partir da entrega do 

produto.  

k) ROTULAGEM: Em conformidade com a legislação vigente e com o Código de Defesa do Consumidor. O 

rótulo deverá ser impresso sobre envoltório indelével e firme abrangendo  o conteúdo do recipiente 

contendo as informações estipuladas em legislação específica. O envoltório deverá estar aderido na 

extensão do recipiente NÃO podendo ser facilmente destacado. O rótulo deverá conter informações 

de forma clara e indelével. Os valores nutricionais estipulados no rótulo deverão cumprir a Legislação 

específica vigente, ou seja, de acordo com a RDC 360, ITEM 3.5.1 “será admitida uma tolerância de +/- 
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20% com relação aos valores de nutrientes declarados no rótulo. Deverá ser observado os parâmetros 

estipulados na IN n° 49/2006 do MAPA.  

l) ARMAZENAGEM: Deverá constar na embalagem secundária as informações de empilhamento máximo 

e condições de temperatura do armazém, conforme recomendações do fabricante. 

 

4. SAL REFINADO  

a) PRODUTO:  Sal Refinado, tipo I.  

b) COMPOSIÇÃO: Sal refinado fino, seco, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com 

no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 15mg e no 

máximo de 45mg de iodo por quilo de sal. Não contém Glúten. 

Padrão: Resolução n° 23 de 24 de abril de 2013 – Ministério da Saúde. 

c) CARACTERISTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas, parasitas e 

qualquer outra impureza. Não deverá conter microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem 

microbiana e nem estranhas ao produto.  

Padrão: RDC n° 175, de 08 de julho de 2003. 

d) CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:  

 Teor de Umidade: máximo de 2,500 

 Teor de Sólidos Insolúveis: máximo de 0,100  

 Teor de Iodo: mínimo de 15mg e no máximo de 45mg por quilo de sal.  

                                                 Padrão: Decreto n° 75.697, de 6 de maio de 1975. 

e) CARACTERÍSTICAS CENTESIMAIS: Sal Refinado Iodado - Em 100g de parte comestível: 

 Sódio: 38000mg (tolerância de ± 20% - Resolução - RDC Nº 360, de 23 de dezembro 2003). 

Padrões: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO. 

f) OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações físico-químicas, microbiológicas, 

microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária à obtenção de dados sobre o estado 

higiênico-sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares. 

g) Não deverá conter conservantes artificiais, aromatizantes sintéticos e aromatizantes sintéticos 

idênticos aos naturais.  

h) CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: 
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Aspecto: Próprio, Cristais brancos com granulação uniforme 

Cor: Branca 

Odor: Próprio, inodoro 

Sabor: Próprio, salino-salgado 

Textura: Própria 

i) APRESENTAÇÃO:  

 Embalagem primária: Saco de polietileno atóxico, transparente, atóxico e com peso de 01kg. Deverá 

ser fechado por termossoldagem.  

 Informações obrigatórias na embalagem primária: Devem vir impressas na embalagem e de forma 

indelével e duradoura contendo nome do produto, ingredientes, peso líquido, modo de 

preparo(opcional), recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço do 

fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, 

conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor. 

j) As embalagens primárias deverão apresentar de forma indelével os dizeres – Produto Institucional – 

proibida a venda.  

k) Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/aditivos alergênicos e/ou lactose, os mesmos 

deverão estar identificados no produto, conforme legislação vigente e discriminados na Ficha Técnica. 

l) Peso líquido unitário: 1 kg (um quilograma). 

m) Embalagem Secundária: Fardo de polietileno transparente atóxico, reforçado, fechado de modo a 

garantir resistência a danos durante o transporte e armazenamento ou caixas de papelão reforçado. 

n)  PRAZO DE VALIDADE: 

Mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. 

o)  ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimentício deve estar de acordo com os regulamentos técnicos 

de rotulagem específicos para o respectivo produto alimentício. O rótulo da embalagem primária 

deverá ser impresso na embalagem primária, litogravado contendo as informações de forma clara e 

indelével. Não serão aceitos rótulos destacáveis nas embalagens primárias.  Deverá estar em 

conformidade com a legislação vigente e com o Código de Defesa do Consumidor. Os valores 
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nutricionais estipulados no rótulo deverão cumprir a Legislação específica vigente, ou seja, de acordo 

com a RDC 360, ITEM 3.5.1 “será admitida uma tolerância de +/- 20% com relação aos valores de 

nutrientes declarados no rótulo”.  

p) ARMAZENAGEM:  

Deverá constar na embalagem secundária as informações de empilhamento máximo, conforme 

recomendações do fabricante. 

 

5. FARINHA DE MANDIOCA  

a) PRODUTO:  Farinha de Mandioca. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente. 

b) CARACTERÍSTICAS GERIAS/COMPOSIÇÃO: Farinha de mandioca branca seca Tipo 1. Produto 

obtido de raízes de mandioca, do gênero Manihot, submetidas a processo tecnológico adequado de 

fabricação e beneficiamento; classificada como grupo seca, classe fina, tipo 1 e de baixa acidez. Com 

base na Instrução Normativa nº 52, de 07/11/11, do MAPA, a farinha de mandioca deverá ser 

classificada como: Grupo: Seca, Classe: Fina, Tipo: 1 (um), Acidez: baixa. A farinha de mandioca 

seca é aquela obtida das raízes de mandioca sadias, devidamente limpas, descascadas, trituradas, 

raladas, moídas, prensadas, desmembradas, peneiradas, secas à temperatura adequada, podendo 

novamente ser peneirada e ainda beneficiada. Deve apresentar-se livre de fermentação e mofo, cor, odor 

e sabor próprios, isento de odores ou sabores estranhos. O produto deve ser obtido, processado, 

embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produzam, desenvolvam e/ou 

agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor.  

Deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico sobre as condições higiênico-sanitárias, as 

Boas Práticas de Fabricação (BPF) e os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s) para 

Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos, conforme determina a Portaria 1.428, 

de 26/11/93 do Ministério da Saúde e Portaria nº 326, de 30/07/97 da Secretaria de Vigilância Sanitária 

/ MS e a Resolução - RDC nº 275, de 21/10/02 – ANVISA. Se o produto apresentar traços de possíveis 

ingredientes/aditivos alergênicos, os mesmos deverão estar identificados no produto, bem como 

discriminados na Ficha Técnica. Não Contém glúten 

c) CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Não deverá conter 

matérias estranhas macroscópicas e microscópicas indicativa de riscos à saúde humana e indicativa de 

falhas das Boas Práticas. Não deverá conter matérias macroscópicas e microscópicas prejudiciais à 

saúde humana. Nos casos da detecção de matérias prejudicais a saúde humana, as mesmas deverão 
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ser claramente especificadas. Não poderá conter Salmonella sp/25. As outras pesquisas 

micorbiológicas deverão seguir recomendações de legislação vigente, tais como B. Cereus/g e 

Coliformes a 45°C.   

 Padrão: RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA, RDC n° 175, de 08 de julho de 2003. 

d) CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: 

 Aspecto/Textura: seco, grânulos finos.  

 Cor: branca.  

     Odor: próprio.   

     Sabor: próprio.  

 

e) CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:  

 Umidade : inferior a 13%  

 Índice de Acidez (meq NaOH (0,1N)/100g): até 3,0 – baixa acidez 

 Teor de Amido (%): ≥ 86,0 

 Teor de Cinzas (%): ≤ 1,4 

                                                 Padrão: IN n° 52/2011, MAPA. 

f) CARACTERÍSTICAS CENTESIMAIS: Farinha de Mandioca - Em 100g de parte comestível.  

 Proteína: 1,5g (tolerância de ± 20% - Resolução - RDC Nº 360, de 23 de dezembro 2003). 

 Carboidrato: 87,6g (tolerância de ± 20% - Resolução - RDC Nº 360, de 23 de dezembro 2003). 

                          Padrões: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO.  

g) OUTRAS PESQUISAS: A CONTRATANTE poderá ainda solicitar outras determinações físico-químicas, 

microbiológicas, microscópicas, toxicológicas ou de conteúdo líquido das embalagens, sempre que se 

tornar necessária a obtenção de dados sobre a origem, a composição, o estado higiênico-sanitário do 

produto, peso das embalagens primárias e/ou secundárias; quando da ocorrência de toxinfecções 

alimentares e ainda, para quaisquer outras situações em que as análises forem pertinentes. 

h) Não deverá conter conservantes artificiais, aromatizantes sintéticos e aromatizantes sintéticos 

idênticos aos naturais.  

i) EMBALAGEM: A embalagem de cada gênero alimentício deve estar de acordo com os regulamentos 

técnicos de embalagem específicos para os respectivos produtos alimentícios.  

 Embalagem primária: A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, 

incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto, e 
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que não transmita odores e sabores estranhos ao produto. Deverá ser aprovada para contato com 

alimentos, com capacidade para 500g (quinhentos) gramas a 01 kg (um) quilograma. 

 Informações obrigatórias na embalagem primária: Deverá conter, nome do produto, ingredientes, 

peso líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e 

endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações 

nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor. 

 As embalagens primárias deverão apresentar de forma indelével os dizeres – Produto Institucional – 

proibida a venda.  

 Peso líquido unitário: entre 500g (quinhentos) gramas e 1,0kg (um) quilograma. 

 Embalagem Secundária: A embalagem secundária do produto deverá ser: fardo de polietileno atóxico, 

transparente, incolor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem 

perder sua integridade, com capacidade máxima para 30 (trinta) quilogramas. Deverá apresentar 

vedações que garantam a inviolabilidade das embalagens primárias contidas na embalagem secundária. 

j)  PRAZO DE VALIDADE: O produto deverá ter validade mínima de 11 (onze) meses a partir da data da 

entrega.  

k) ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimentício deve estar de acordo com os regulamentos técnicos 

de rotulagem específicos para o respectivo produto alimentício. O rótulo da embalagem primária 

deverá ser impresso na embalagem primária, litogravado contendo as informações de forma clara e 

indelével. Não serão aceitos rótulos destacáveis nas embalagens primárias.  Deverá estar em 

conformidade com a legislação vigente e com o Código de Defesa do Consumidor. Os valores 

nutricionais estipulados no rótulo deverão cumprir a Legislação específica vigente, ou seja, de acordo 

com a RDC 360, ITEM 3.5.1 “será admitida uma tolerância de +/- 20% com relação aos valores de 

nutrientes declarados no rótulo”.  

l) ARMAZENAGEM: Deverá constar na embalagem secundária as informações de empilhamento máximo 

e condições de temperatura do armazém, conforme recomendações do fabricante. 

 

7.0   LEITE EM PÓ INTEGRAL  

a) PRODUTO:  Leite em pó integral. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente. 

b) CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Produto obtido a partir da desidratação do leite de vaca 

integral, na sua concentração natural, sem diluição e sem adição de açúcar e/ou água, submetido a 
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tratamento e processamento tecnológico adequado e submetido a tratamento que assegure a sua 

apresentação e conservação até o momento do consumo; acondicionados assepticamente em 

embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz, sem a necessidade de refrigeração. 

Não poderão conter substâncias estranhas ao produto de origem. O produto deverá ser obtido, 

processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produzam, 

desenvolvam e ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a 

saúde do consumidor. Deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico sobre as 

Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 

Elaboradores/Industrializadores de Alimentos, Portaria nº 326 de 30/07/1997.O leite em pó integral 

deverá estar de acordo com as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e 

Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº.369, de 04/09/97, MAPA e Portaria 146/1996, 

MAPA. O produto, ao ser reconstituído, conforme indicação na rotulagem, deverá satisfazer aos 

padrões de leite integral. Poderão ser adicionadas, também, vitaminas e minerais, devendo atender, 

nesse caso, à legislação vigente, em especial, a RDC nº 54, de 12 de novembro de 2012, Portaria n.º 

31/98 - SVS/MS, de 13/01/98 e a Resolução RDC n.º 269 – ANVISA/MS, de 22/09/05, sendo que esta 

adição não resultará em vantagem na classificação da licitante.O produto deverá ser elaborado a 

partir da desidratação do leite comum submetido a tratamento térmico adequado (pasteurização, 

UHT), isento de matéria estranha, de parasitos e de detritos animais e vegetais, sem adição de açúcar 

e/ou água. Não poderá conter: corantes de qualquer natureza, conservadores, aromas, emulsificante 

lecitina de soja, adição de açúcares e/ou água. Deverá apresentar no mínimo 35 porções de 200 ml do 

produto preparado a cada quilograma.  Não contém Glúten.  

c) CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Deverá estar isento de 

leveduras, parasitos e outras substâncias que indiquem manipulação inadequada do produto. O 

produto deverá ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em 

condições que não produzam, desenvolvam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas 

que coloque em risco a saúde do consumidor. Deve ser obedecida a legislação de Boas Práticas de 

Fabricação. Não deverá conter matéria prejudicial à saúde humana, macroscópica e microscópica, 

sujidades, parasitos e larvas, elementos histológicos estranhos ao produto. Não poderá conter 



 

DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação - SEE 
Subsecretaria de Administração Geral - SUAG 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2019 - SUAG/SEE-DF 
 

Página 74 de 110 
 

Salmonella sp/25g. As outras pesquisas microbiológicas deverão atender a legislação vigente, 

pesquisa de Coliformes a 45°C/g, Estaf. Coag.positiva/g e B.Cereus/g.  

   Padrão: RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, ANVISA, RDC n° 175, de 08 de julho de 2003. 

 

d) CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: 

 Aspecto: pó uniforme, sem grumos 

 Cor: branco amarelado 

  Odor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído 

 Sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído 

  Consistência/textura: própria 

 

e) CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:  

 Matéria Gorda (% m/m): maior ou igual a 26% 

 Umidade (% m/m): Max. 3,5 

 Acidez titulável (mlnaoH 0,1 N/10g sólidos não gordurosos): máximo 18,0 

 Índice de solubilidade (ml): máximo 1,0 

 Teor de amido: negativo 

 Açúcares não redutores em sacarose: negativo 

 

                                                 Padrão: Portaria n° 146 de 07 de março de 1996. 

f) CARACTERÍSTICAS CENTESIMAIS: Leite em pó - Em 100g de parte comestível.  

 Proteína: 25g (tolerância de ± 20% - Resolução - RDC Nº 360, de 23 de dezembro 2003). 

 Gorduras Totais: mínimo de 26g (Portaria n° 146 de 07 de março de 1996).  

 Carboidrato: 37g (tolerância de ± 20% - Resolução - RDC Nº 360, de 23 de dezembro 2003)    

   Padrões: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO.  

g) OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações físico-químicas, microbiológicas, 

microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados sobre o estado 

higiênico-sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares. 

h) Não deverá conter conservantes artificiais, aromatizantes sintéticos e aromatizantes sintéticos 

idênticos aos naturais.  
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i) EMBALAGEM: 

 Embalagem primária: A embalagem primária do produto deverá ser de Material laminado PET 

(poliéster) metalizado/PEBD (polietileno de baixa densidade) ou PET (poliéster) metalizado/PEBDL 

(polietileno de baixa densidade linear), vedada hermeticamente e conter peso líquido de 1Kg (um quilo) 

a 2Kg (dois quilos) de produto.   

 Informações obrigatórias na embalagem primária: Deverá conter, nome do produto, ingredientes, 

peso líquido, modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e 

endereço do fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações 

nutricionais, conforme legislação vigente e código de defesa do consumidor. 

 As embalagens primárias deverão apresentar de forma indelével os dizeres – Produto Institucional – 

proibida a venda.  

 Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/aditivos alergênicos e/ou lactose, os mesmos 

deverão estar identificados no produto, conforme legislação vigente e discriminados na Ficha Técnica. 

 Peso líquido unitário: entre 1 Kg (um quilograma) a 2 Kg (dois quilogramas). 

 Embalagem Secundária: A embalagem secundária do produto deverá ser caixa de papelão reforçada, 

adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva 

com identificação da empresa, contendo máximo de 12 Kg (doze quilogramas) do produto.  

j)  PRAZO DE VALIDADE: O produto deverá ter validade mínima de 11 (onze) meses a partir da entrega 

do produto. 

k)   ROTULAGEM A rotulagem do gênero alimentício deve estar de acordo com os regulamentos técnicos 

de rotulagem específicos para o respectivo produto alimentício. O rótulo da embalagem primária 

deverá ser impresso na embalagem primária, litogravado contendo as informações de forma clara e 

indelével. Não serão aceitos rótulos destacáveis nas embalagens primárias.  Deverá estar em 

conformidade com a legislação vigente e com o Código de Defesa do Consumidor. Os valores 

nutricionais estipulados no rótulo deverão cumprir a Legislação específica vigente, ou seja, de acordo 

com a RDC 360, ITEM 3.5.1 “será admitida uma tolerância de + 20% com relação aos valores de 

nutrientes declarados no rótulo”.  

l) ARMAZENAGEM: Deverá constar na embalagem secundária as informações de empilhamento máximo 

e condições de temperatura do armazém, conforme recomendações do fabricante. 
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8.0        MACARRÃO PARAFUSO  

a) PRODUTO:  massa seca de sêmola de trigo com ovos (tipo parafuso). O produto deve estar de 

acordo com a legislação vigente.  

b) CARACTERÍSTICAS GERAIS/COMPOSIÇÃO: Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de 

farinha de trigo especial com água, adicionada ou não e outras substâncias alimentícias aprovadas 

pelos órgãos competentes, que não descaracterizem o produto o qual será submetido a processos 

tecnológicos adequados. O macarrão deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, 

isentas de matéria terrosa e de parasitos. Deverá ser fabricado com ovos, na proporção mínima de 3 

ovos por quilo, correspondente a 45g de colesterol por quilo. Não poderá conter: amido de milho e 

outros tipos de farinha que não sejam os especificados acima. Poderá conter corantes naturais. Será 

permitido o enriquecimento com vitaminas, minerais e outras substâncias de valor biológico 

específico. A farinha de trigo a ser utilizada como matéria-prima na fabricação do macarrão deverá 

atender ao estabelecido na legislação Resolução RDC 344/02. O macarrão, ao ser colocado na água, 

não deverá turvá-la antes da cocção e não poderá apresentar-se fermentado ou rançoso. O produto 

deverá ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que 

não produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem 

em risco a saúde do consumidor. Deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico sobre 

as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 

Elaboradores/Industrializadores/Embaladores de Alimentos. 

c) CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS, MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: Não 

poderá conter matéria prejudicial à saúde humana, macroscópica e microscópica, sujidades, parasitos e 

larvas, fragmentos de insetos, elementos histológicos estranhos ao produto, amidos estranhos ao trigo.  

 Contagem padrão em placas: máximo 

 Bactérias do grupo coliforme: máximo, 5x10/g 

 Bactérias do grupo coliforme de origem fecal: ausência em 1g 

 Clostrídios sulfito refutores (a 44ºC): máximo, 2x10g 

 Stafhylocoocus aureus: máximo 103/g 

 Salmonelas: ausência em 25/g 

 Bolores e leveduras: máximo, 103/g 

   Padrão: ANVISA - Resolução – RDC Nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001. 



 

DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação - SEE 
Subsecretaria de Administração Geral - SUAG 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2019 - SUAG/SEE-DF 
 

Página 77 de 110 
 

d) CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: 

 Aspecto após cocção: massa cozida, solta 

 Cor após cocção: amarelo-creme claro 

 Odor e Sabor após cocção: próprios de massa cozida 

 Consistência após cocção: macia 

e) CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:  

Adotar os parâmetros da legislação vigente, dentre elas a Resolução - CNNPA nº 12, de 1978, publicada no 

DO em 24/07/1978.  

f) CARACTERÍSTICAS CENTESIMAIS: Macarrão parafuso cru, com ovos - Em 100g de parte 

comestível.  

 Proteína: 12g (tolerância de ± 20% - Resolução - RDC Nº 360, de 23 de dezembro 2003).  

 Gorduras Totais: 3,0g (tolerância de ± 20% - Resolução - RDC Nº 360, de 23 de dezembro 2003).  

 Carboidrato: 75g (tolerância de ± 20% - Resolução - RDC Nº 360, de 23 de dezembro 2003)      

Padrões: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO. 

g) OUTRAS PESQUISAS: Poderão ser efetuadas outras determinações físico-químicas, microbiológicas, 

microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados sobre o estado 

higiênico-sanitário do produto ou quando da ocorrência de toxinfecções alimentares. 

h) Não deverá conter conservantes artificiais, aromatizantes sintéticos e aromatizantes sintéticos 

idênticos aos naturais.  

i) EMBALAGEM: 

 Embalagem primária: A embalagem primária do produto deverá ser saco plástico transparente, 

atóxico, reforçado, hermeticamente fechado. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de 05 kg 

(cinco quilogramas). 

 Informações obrigatórias na embalagem primária: Deverá conter nome do produto, peso líquido, 

modo de preparo, recomendações de conservação após abertura, nome do produtor e endereço do 

fabricante, data de validade conforme legislação, número do lote e informações nutricionais, conforme 

legislação vigente e código de defesa do consumidor. 

 As embalagens primárias deverão apresentar de forma indelével os dizeres – Produto Institucional – 

proibida a venda.  
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 Se o produto apresentar traços de possíveis ingredientes/aditivos alergênicos e/ou lactose, os mesmos 

deverão estar identificados no produto, conforme legislação vigente e discriminados na Ficha Técnica. 

 Peso líquido unitário: 05 kg (cinco quilogramas). 

 Embalagem Secundária: Opção 1: fardo de polietileno transparente atóxico, reforçado, fechado de 

modo a garantir resistência a danos durante o transporte e armazenamento ou Opção 2: caixa de papelão 

reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita 

adesiva com identificação da empresa. No fardo ou na caixa de papelão deverá conter as informações: 

nome do fabricante, nome do produto, gramatura do pacote, quantidade de pacotes por caixa/fardo, lote 

e data de validade. *Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou 

inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito 

armazenamento do produto. 

j)  PRAZO DE VALIDADE: O produto deverá ter validade mínima de 11 (onze) meses a partir da entrega 

do produto. 

k) ROTULAGEM: A rotulagem do gênero alimentício deve estar de acordo com os regulamentos técnicos 

de rotulagem específicos para o respectivo produto alimentício. O rótulo da embalagem primária 

deverá ser impresso na embalagem, litogravado contendo as informações de forma clara e indelével. 

Não serão aceitos rótulos destacáveis nas embalagens primárias.  Deverá estar em conformidade com 

a legislação vigente e com o Código de Defesa do Consumidor. Os valores nutricionais estipulados no 

rótulo deverão cumprir a Legislação específica vigente, ou seja, de acordo com a RDC nº360, item 

3.5.1 “será admitida uma tolerância de + 20% com relação aos valores de nutrientes declarados no 

rótulo”.  

l) ARMAZENAGEM: Deverá constar na embalagem secundária as informações de empilhamento máximo 

e condições de temperatura do armazém, conforme recomendações do fabricante. 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERENCIA 

 

PLANILHA DE CUSTOS  

RELAÇÃO DOS GÊNEROS PARA AQUISIÇÃO  

ITEM QUANT U ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
CUSTO 

BRUTO  R$ 

CUSTO COM 
TRANSPORTE

R$ 

OUTROS 
CUSTOS  

R$ 

CUSTO 
UNITÁRIO 

R$ 

CUSTO 
TOTAL R$ 

1 397.793 Kg 

ITEM DESTINADO PREFERENCIALMENTE 
A  PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE. AÇÚCAR 
CRISTAL - Composição: produto contendo 
no mínimo 98,3% de sacarose de cana de 
açúcar. Apresentando estrutura 
microcristalina que lhe confere 
granulometria fina e alta capacidade de 
dissolução. Embalagem primária: saco de 
polietileno atóxico, transparente, atóxico 
e com peso de 05kg. Deverá ser fechado 
por termossoldagem. Prazo de validade: 
mínimo de 12(doze) meses a partir da 
data de entrega. OBS: Verificar 
informações complementares disponíveis 
no Anexo I - Folheto Descritivo.  

      2,45  974.592,85 

2 52.923 Kg 

ITEM DESTINADO PREFERENCIALMENTE A 
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE. AMIDO 
DE MILHO - Composição: Amido de Milho. 
O produto deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Produto amiláceo 
extraído do milho fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas. Sob a forma 
de pó, deverão produzir ligeira crepitação 
quando comprimido entre os dedos. Não 
poderá apresentar umidade, fermentação 
ou ranço. Prazo de Validade: mínima de 11 
(onze) meses a partir da data da entrega 
do produto. Embalagem primária: Saco 
em filme de PEBD (polietileno de baixa 
densidade), hermeticamente fechado por 
termossoldagem, impermeável, atóxico 
que garanta as características de 
quantidade e qualidade do produto 
durante todo o seu prazo de validade e 
em todos os procedimentos de transporte, 
manipulação e armazenamento. OBS: 
Verificar informações complementares 
disponíveis no Anexo I - Folheto 

      3,46 183.113,58 
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Descritivo.  

3 108.338 ML 

ITEM DESTINADO PREFERENCIALMENTE A 
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

 ÓLEO DE SOJA - Composição: Óleo de 
soja. O produto deve estar de acordo com 
a legislação vigente.  Produto obtido por 
prensagem mecânica e/ou extração por 
solvente, dos grãos de soja (Gluycine max. 
L Merril), refinado por processos 
tecnológicos adequados, isento de 
misturas de outros óleos, gorduras ou 
outras matérias estranhas ao produto, e 
que tenha características de identidade e 
composição em ácidos graxos de acordo 
com a legislação. Não poderá conter: 
corantes de qualquer natureza, nem 
conservadores e nem aromas, nem adição 
de açúcares e/ou água. Prazo de validade: 
O produto deverá ter validade mínima de 
8 (oito) meses a partir da entrega do 
produto. Embalagem primária: 
embalagem plástica produzida a partir de 
resina PET – politereftalato de etileno, 
transparente e sem cor, com capacidade 
para 900 mL (novecentos mililitros). A 
garrafa deve possuir tampa produzida com 
material plástico com densidade inferior a 
1,0g/cm3.  O sistema de embalagem deve 
garantir perfeita estanqueidade. A garrafa 
não deve apresentar defeitos tais como 
furos, cortes e trincas, deformação no 
gargalo; sujidades internas e/ou externas 
aderentes, linha de molde irregular na 
região da terminação; rebarbas cortantes 
ou que comprometam o fechamento e 
deformação no anel de suporte. OBS: 
Verificar informações complementares 
disponíveis no Anexo I - Folheto 
Descritivo. 

      3,62 392.183,56 

4 74.016 Kg 

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE 
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE.  

SAL - Composição: sal refinado fino, seco, 
iodado, com granulação 
uniforme e com cristais brancos, com no 
mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e 
com dosagem de sais de iodo e de no 
mínimo 15mg e no máximo de 45mg de 
iodo por quilo de sal, de acordo com a 

      0,87  64.393,92 
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legislação específica. Embalagem primária: 
saco de polietileno atóxico, 
transparente, atóxico e com peso de 01kg. 
Deverá ser fechado por termossoldagem. 
Prazo de validade: mínimo de 12(doze) 
meses a partir da data de entrega. OBS: 
Verificar informações complementares 
disponíveis no Anexo I - Folheto 
Descritivo. 

5 100.029 Kg 

ITEM DESTINADO PREFERENCIALMENTE A 
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE. FARINHA 
DE MANDIOCA -  Composição: Farinha de 
Mandioca. O produto deve estar de 
acordo com a legislação vigente. Farinha 
de mandioca seca Tipo 1. Produto obtido 
de raízes de mandioca, do gênero 
Manihot, submetidas a processo 
tecnológico adequado de fabricação e 
beneficiamento. Com base na Instrução 
Normativa nº 52, de 07/11/11, do MAPA, 
a farinha de mandioca deverá ser 
classificada como: Grupo: Seca, Classe: 
Fina, Tipo: 1 (um), Acidez: baixa. Prazo de 
validade:  o produto deverá ter validade 
mínima de 12 meses a partir da data da 
entrega.  Embalagem primária: A 
embalagem primária do produto deverá 
ser saco de polietileno atóxico, incolor, 
transparente, resistente, vedado com 
termossoldagem íntegra, evitando a perda 
do produto e que não transmita odores e 
sabores estranhos ao produto. Deverá ser 
aprovada para contato com alimentos, 
com capacidade para 500 (quinhentos) 
gramas a 01 (um) quilograma. OBS: 
Verificar informações complementares 
disponíveis no Anexo I - Folheto 
Descritivo. 

      3,70 370.107,30 

6 603.783 Kg 

LEITE - Composição: Leite em pó integral. 
O produto deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Produto obtido a partir 
da desidratação do leite de vaca integral, 
na sua concentração natural, sem diluição 
e sem adição de açúcar e/ou água, 
submetido a tratamento e processamento 
tecnológico adequados e que assegure a 
sua apresentação e conservação até o 
momento do consumo, acondicionados 
assepticamente em embalagem hermética 
que não permita a passagem de ar e luz, 

      15,55 9.388.825,65 
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sem a necessidade de refrigeração. O 
produto deverá ser elaborado a partir da 
desidratação do leite comum submetido a 
tratamento térmico adequado 
(pasteurização, UHT), isento de matéria 
estranha, de parasitos e de detritos 
animais e vegetais, sem adição de açúcar 
e/ou água. Não poderá conter: corantes 
de qualquer natureza, conservadores, 
aromas, amido, adição de açúcares e/ou 
água. Deverá apresentar no mínimo 35 
porções de 200 ml do produto preparado 
a cada quilograma.  Prazo de validade: o 
produto deverá ter validade mínima de 11 
(onze) meses a partir da entrega do 
produto. Embalagem primária: A 
embalagem primária do produto deverá 
ser de Material laminado PET (poliéster) 
metalizado/PEBD (polietileno de baixa 
densidade) ou PET (poliéster) 
metalizado/PEBDL (polietileno de baixa 
densidade linear), vedada 
hermeticamente e conter peso líquido de 
1Kg (um quilo) a 2Kg (dois quilos) de 
produto. OBS: Verificar informações 
complementares disponíveis no Anexo I - 
Folheto Descritivo. 

7 476.003 Kg 

MACARRÃO PARAFUSO - Composição: 
massa de sêmola com ovos (tipo 
parafuso). O produto deve estar de acordo 
com a legislação vigente. Produto não 
fermentado, obtido pelo amassamento de 
farinha de trigo especial, da semolina ou 
da sêmola de trigo com água, adicionada 
ou não e outras substâncias alimentícias 
aprovadas pelos órgãos competentes, que 
não descaracterizem o produto e 
submetido a processos tecnológicos 
adequados. Deverá ser fabricado com 
ovos, na proporção mínima de 3 ovos por 
quilo. Não poderá conter: corantes 
artificiais, amido de milho e outros tipos 
de farinha que não sejam os especificados 
acima. Prazo de validade: o produto 
deverá ter validade mínima de 11 (onze) 
meses a partir da entrega do produto. 
Embalagem primária: A embalagem 
primária do produto deverá ser saco 
plástico transparente, atóxico, reforçado, 
hermeticamente fechado. Cada 
embalagem deverá apresentar peso 
líquido de 05 kg (cinco quilogramas). OBS: 

      3,60 1.713.610,80 
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Verificar informações complementares 
disponíveis no Anexo I - Folheto 
Descritivo. 

                                                                                                                                                                
                                  VALOR TOTAL ESTIMADO 

R$ 13.086.827,66 
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ANEXO II DO EDITAL 
 

 MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

 
 À 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SGAN 607, módulo D, SEDE II, sala 309, 3º andar, Brasília/DF. 
 

Apresentamos proposta de acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no 
Pregão Eletrônico n.º ____/201__, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente. 

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos 
Anexos. 

Nossa cotação para entrega dos materiais e/ou equipamentos são conforme abaixo: 

QT 

QT para adesão (que não 
poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo 
do quantitativo previsto) 

Item Descrição 

 

Marca/M
odelo 

Vr. 
Unitário 

Valor 
Total 

Valor 
Total para 

Adesão 

1 2 3 4  5 6=5x1 7=5x2 

        

        

Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de 
abertura da licitação.   

O prazo para entrega dos materiais e ou equipamentos será de até ___ (______) dias ____, 

contados a partir da data da assinatura do contrato. 

Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais 

despesas decorrentes da execução do objeto; 

 

_____________________________ 

Assinatura e Identificação do Representante legal da Licitante 

 

(A proposta deverá conter: Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, 
números do CNPJ, banco, agência e conta bancária) 
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ANEXO III DO EDITAL 

 

 
MODELO DECLARAÇÃO 

 DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 
A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n

o
 

______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax n
o
 

______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ 
_________________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n

o
 

______________ e do CPF n
o
 _____________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 

27 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88, que não possui em 
seu quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos. 
 
 
 
 

__________________________________ 
Local e Data 

 
 
 
 

_____________________________________ 
 [Nome do Representante Legal da Empresa] 

Cargo  
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ANEXO IV DO EDITAL 

 

M O D E L O  

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ 
sob o n

o
 ______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax n

o
 

______________________, por intermédio do seu representante legal Sr (a). _______ 
_________________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n

o
 

______________ e do CPF n
o
 _____________________, DECLARA que a empresa que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório, nos termos do Decreto Federal n

o
 5.450/2005, adotado no âmbito do DF por meio do Decreto n

o
 

25.966/2005. 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

Cargo 
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 ANEXO V DOEDITAL 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

Processo nº. 

Pregão Eletrônico nº  

 No dia___de_______ de 20__, o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal, situado no SGAN 607, módulo D, SEDE II, sala 304, 3º andar, 

Brasília/DF, Fone(s) 0xx(61) 3901-2319, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.676/0001-07, representado pelo 

___________________________, 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 dos Decretos nº 5.450/ 2005 e Distrital 36.519/2015, e demais normas legais aplicáveis, 

em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº __/20__, RESOLVE registrar o 

preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário ________________________________, localizado ___________, 

inscrito no CNPJ sob o nº ______________________, representado pelo _______________ conforme quadro 

abaixo: 

FORNECEDORES CLASSIFICADOS 

Grupo Item Descrição 
Marca/

Modelo 
Ud Qt 

QT para 

adesão (que 

não poderá 

exceder, na 

totalidade, ao 

quíntuplo do 

quantitativo 

previsto) 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor  

Total 

(R$) 

Valor 

Total 

para 

Adesão 

(R$) 

 1 2  3 4 5 6 7=6x4 8=6x5 

 
         

         

VALOR TOTAL REGISTRADO   
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RELAÇÃO DE FORNECEDORES QUE IGUALARAM SUAS PROPOSTAS AOS FORNECEDORES 

CLASSIFICADOS 

Grupo Item Descrição 
Marca/

Modelo 
Ud Qt 

QT para adesão 

(que não 

poderá exceder, 

na totalidade, 

ao quíntuplo do 

quantitativo 

previsto) 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor  

Total 

(R$) 

Valor Total 

para 

Adesão 

(R$) 

 1 2  3 4 5 6 7=6x4 8=6x5 

 
         

         

VALOR TOTAL REGISTRADO   

 Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua 

assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial, tendo início e 

vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo Eletrônico ___.___.___/____ 

integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição. 

 A presente Ata, 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. 

 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate 

a Corrupção coordenada pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-

6449060. (Decreto Distrital n.º 34.031/2012).   

 Brasília/DF,_____ de ______________ de 20___.  

_______________________________________________________ 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

[autoridade da SEE competente para assinar a Ata de Registro de Preço] 
 

________________________________________________ 
 [Razão social da empresa] 

Representante legal: [nome completo] 
CI: [número e órgão emissor] 

CPF: [número] 
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social] 
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ANEXO VI 
 

 MINUTA DO CONTRATO  

 

TERMO PADRÃO 08/2002  

Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal nº 
___/___ - ___, nos termos do Padrão nº 08/2002. 

Processo nº 00080-00142736/2018-01. 

Cláusula Primeira – Das Partes 

1.1. O Distrito Federal, por meio de ______________, representado por _________________, na qualidade de 
_____________, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira 
e Contábil do Distrito Federal e ________________, doravante denominada Contratada, CNPJ n.º 
________________, com sede em _________, representada por ______________, na qualidade de 
______________. 

Cláusula Segunda – Do Procedimento 

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº ______ (fls. ______), da Proposta de 
fls. _____ e da Lei nº 8.666 21.06.93, da Lei 10.520/2002 e do Decreto Federal 5.450/2005. 

Cláusula Terceira – Do Objeto 

3.1. O Contrato tem por objeto a aquisição Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (Açúcar Cristal, 
Amido de Milho, Óleo de Soja, Sal Refinado, Farinha de Mandioca, Leite em Pó Integral e Macarrão Parafuso), 
por meio de Registro de Preços, para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF),  
conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos consoante especifica o Edital 
de _________ nº ____ 

______ (fls. ____) e a Proposta de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo. 

Cláusula Quarta – Da Forma de Fornecimento 

4.1. A entrega do objeto processar-se-á de forma parcelada, conforme especificação contida no Edital de 
_______ nº ___ (fls. ___) e na Proposta de fls. ___, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, 
art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 
competente para celebrar o Contrato. 

Cláusula Quinta – Do Valor 

5.1. O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______(_______) ser atendida 
à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de 
______, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) 
orçamento(s) seguinte(s). 

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: 

II – Programa de Trabalho: 

III – Natureza da Despesa: 

IV – Fonte de Recursos: 

6.2. O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, emitida em 
_______, sob o evento nº ________, na modalidade ____________. 

Cláusula Sétima – Do Pagamento 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=15149831&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011534&infra_hash=134facbab5e44f3ad8dd0435de4b8b88270f225f9e886304bda69976ea576530
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7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do 
Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___(_____) dias de sua 
apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato. 

7.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos: 

7.2.1. Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 6.106/2007);  

7.2.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela 
CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 

7.2.3. Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. 

7.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de Débitos relativos 
aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da 
Receita Federal do Brasil; 

7.2.5. Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site 
www.tst.jus.br/certidao. 

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 

8.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

 

Cláusula Nona – Da garantia 

 

9.1. A garantia para execução do Contrato será prestada na forma de _______________, conforme 
previsão constate do Edital subitem _____, no percentual de 3% (três por cento) do valor do contrato, 
devendo ser apresentada pela contrata no prazo de (___) __________ dias úteis, conforme previsão do 
Edital item ______. 

 

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal 

10.1. A SEEDF, na qualidade de CONTRATANTE, deverá: 

10.1.1 Emitir Notas de Empenho para custear a despesa durante a vigência do Contrato. 

10.1.2. Designar 2 (dois) servidores como Executores titular e suplente do(s) Contrato(s). 

10.1.3. Designar no mínimo 3 (três) membros para a Comissão de Recebimento de Gêneros Alimentícios 
das Coordenações Regionais de Ensino. 

10.1.4. Notificar por escrito a CONTRATADA da aplicação de eventuais multas, da suspensão do 
fornecimento, da distribuição e da sustação do pagamento de quaisquer faturas. 

10.1.5. Atestar os Termos de Recebimento pelo Diretor, Vice-Diretor, Supervisor Administrativo ou 
Pedagógico ou Secretário Escolar da Instituição Educacional. 

10.1.6. Atestar Notas Fiscais pela Comissão de Recebimento de Gêneros Alimentícios das Coordenações 
Regionais de Ensino e pelo Executor do Contrato, comprovando a realização dos serviços. 

10.1.7. Efetuar os pagamentos devidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, que serão contados a 
partir da apresentação das Notas Fiscais à Gerência de Acompanhamento e Fiscalização da Alimentação 
Escolar (GAFAE), devidamente atestadas e desde que o documento de cobrança esteja em condições de 
liquidação e pagamento. Não será efetuado nenhum pagamento à CONTRATADA enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

10.1.8. Fica vedada a emissão de Previsão de Pagamento – PP e de Ordem Bancária – OB, quando 
verificado que o fornecedor ou contratado do serviço ou obra é devedor da Fazenda Pública do Distrito 

http://www.tst.jus.br/certidao


 

DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação - SEE 
Subsecretaria de Administração Geral - SUAG 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2019 - SUAG/SEE-DF 
 

Página 91 de 110 
 

Federal, do Instituto de Seguridade Social – INSS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e 
da Fazenda Pública Federal. 

10.1.9. Notificar por escrito a CONTRATADA da aplicação de eventuais multas, da suspensão do 
fornecimento, da distribuição e da sustação do pagamento de quaisquer faturas. 

10.1.10. Inspecionar as instalações das empresas licitantes, assim como verificar a exatidão das 
informações apresentadas à Comissão Permanente de Licitação (CPL), antes e/ou após a adjudicação/ 
execução do Contrato.  

10.1.11. Fornecer a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da CONTRATADA,   ressalvados os casos 
de urgência, informações adicionais para dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do 
presente ajuste. 
10.1.12. o pagamento da despesa somente será efetivado após a sua regular liquidação e emissão de 
previsão de pagamento PP, e será centralizado no órgão central de Administração Financeira para a 
Administração Pública. 
10.1.13. O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa. 

 

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

11.1. Por toda a contratação, para o adequado fornecimento e entrega dos gêneros alimentícios, por sua 
conta e risco, a CONTRATADA deverá: 

11.1.1. Se responsabilizar por fornecer o produto de acordo com as exigências feitas neste Termo de 
Referência. 

11.1.2. Se responsabilizar pelo objeto, bem como por todas e quaisquer despesas decorrentes do 
fornecimento. 

11.1.3. Fornecer alimento de acordo com o Padrão de Identidade e Qualidade definido pelos órgãos 
competentes e legislação vigente, dentro do prazo de validade, sendo vedada a utilização de alimentos com 
alterações de características sensoriais, ainda que dentro do prazo de validade. 

11.1.4. Comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 
interferir no período do fornecimento do produto. 

11.1.5. Cumprir as Legislações Sanitárias Federal, Estadual/Municipal e Distrital e do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), quando for o caso. 

11.1.6. Adequar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer conduta referente ao fornecimento dos 
produtos, que não esteja sendo procedida de acordo com as Boas Práticas de Fabricação. 

11.1.7. Entregar o produto na embalagem primária contendo o escrito em marca indelével “Produto 
Institucional – Proibida a Venda”. A referida informação deverá vir impressa ou carimbada na embalagem 
primária do produto com tinta indelével em caracteres com destaque, caixa alta, nítidos e de fácil leitura. 

11.1.8. Se responsabilizar, EXCLUSIVAMENTE, pelos danos causados a terceiros ou ao patrimônio da 
CONTRATANTE, em decorrência do fornecimento dos produtos adquiridos. 

11.1.9. Responder civil, administrativa e criminalmente, por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos 
materiais e/ou pessoais causados à CONTRATANTE, aos seus empregados e/ou terceiros, como 
consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus empregados, incluindo 
intoxicação alimentar causada aos alunos, independente da fiscalização da CONTRATANTE. 

23.1.10. Não subcontratar, ceder ou transferir total ou parcialmente o objeto contratado. 

23.1.11. Providenciar a imediata substituição de qualquer empregado considerado inadequado à execução 
dos serviços contratados. 
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23.1.12. Manter seus empregados devidamente identificados por meio de crachá e uniformizados quando 
em trabalho dentro das dependências da CONTRATANTE. 

23.1.13. Acatar as orientações do Executor do Contrato ou do seu substituto legal, sujeitando-se a mais 
ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo aos 
questionamentos formulados.  

23.1.14. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
contribuições ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, Assistenciais, Securitárias e Sindicais, de 
seus funcionários, sendo considerada como única empregadora, não havendo qualquer vínculo de 
solidariedade empregatícia em subsidiária desta CONTRATANTE. 

23.1.15. A CONTRATADA deverá entregar os gêneros alimentícios diretamente no local indicado conforme 
cronograma elaborado e quantidades previamente estabelecidas pela CONTRATANTE, limitado ao valor do 
contrato, acompanhado da Nota fiscal em 03 (três) vias contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

 Logomarca da empresa CONTRATADA; 

 Razão Social da Empresa, CNPJ, endereço completo e telefone; 

 Gênero Alimentício que está sendo entregue, unidade de medida (kg, litro, unidade etc); 

 Data de validade e lote do produto entregue; 

 Número da nota de empenho; 

 Espaço suficiente para assinatura, data, carimbo. 

23.1.16. Verificar se as Notas Fiscais foram devidamente atestadas pelo responsável pelo recebimento dos 
gêneros: assinados à caneta, tendo o número da matrícula, a data e o carimbo da Instituição que recebeu o 
produto. 

23.1.17. As Notas Fiscais deverão ser entregues pela CONTRATADA à Gerência de Controle e Distribuição 
da Alimentação Escolar (GCDAE) juntamente com o objeto fornecido e os demais documentos necessários 
para a liquidação da despesa. 

23.1.18. Arcar com todas as despesas oriundas do fornecimento do alimento, incluindo os valores de frete e 
de descarga no local indicado. 

23.1.19. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório; 
23.1.20. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos 
(empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e 
trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços; 
23.1.21. Responsabilizar-se das eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que seja o 
valor, e cumprir todas as obrigações constantes do(s) Anexo(s) deste Ato Convocatório; 
23.1.22. Comprovar, mês a mês, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de 
pagamento dos empregados destinados para a prestação dos serviços; 
23.1.23. Não fazer uso de mão de obra infantil, nos termos da Lei Distrital nº 5.061/2013. 
23.1.24 Adotar na execução do contrato, práticas de sustentabilidade ambiental, a recepção de bens, 
embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela PGDF, práticas de 
desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de reutilização, nos termos 
estabelecidos na Lei Distrital nº. 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que sejam aplicáveis ao objeto desta 
licitação. 
23.1.25. Nos  termos da A LEI-DF Nº 5.448/2015 fica vedado conteúdo: 
 I – discriminatório contra a mulher; 
 II – que incentive a violência contra a mulher; 
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 III – que exponha a mulher a constrangimento; 
 IV – homofóbico; 
 V – que represente qualquer tipo de discriminação; 
23.1.26. o uso ou o emprego de conteúdo discriminatório constitui motivo para rescisão do contrato e aplicação 
de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  

 

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual 

12.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com 
amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto e desde que previamente 
justificado nos autos. 

12.2. A alteração de valor contratual, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, 
bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, 
dispensa a celebração de aditamento. 

12.3. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste contrato. 

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades 

13.1. O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a 
Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão 
unilateral. 

13.1.1. A contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, fica 
sujeita às sanções previstas no termo de referência, bem como as estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006, 
alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, 27.069/2006, 35.831/2014 e 36.974/2015.  

Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão Amigável 

14.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente em comum acordo, reduzida a termo no 
processo, desde que haja conveniência para a Administração, bastando para tanto, manifestação 
escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso 
normal da execução do Contrato, devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente.  

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão 

15.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo 
processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a 
Contratada às conseqüências determinadas pelo art. 80 desse diploma lega, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública 

16.1. s débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em 
Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, 
ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

Cláusula Décima Sétima – Do Executor 

17.1. O Distrito Federal, por meio de ______________, designará um Executor para o Contrato, que 
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro 

18.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 
Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do 
instrumento pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

Cláusula Décima Nona – Do Foro 
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19.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do 
presente Contrato. 

19.2. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a 
Corrupção coordenada pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-
6449060. (Decreto Distrital n.º 34.031/2012).   

 

Brasília, _____ de ___________ de 20__ 

 

Pelo Distrito Federal:   

Pela Contratada:   

Testemunhas: 

1.  

Matrícula:  

 2.  

Matrícula:  
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ANEXO VII – EDITAL 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/201_ 

PROCESSO Nº: 00080-00142736/2018-01  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: __/201_ 

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

as prorrogações possíveis. 

 

 

Aos ___ dias do mês de ______ do ano de 201_, o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, situado no SGAN 607, módulo D, SEDE II, sala 304, 3º andar, 

Brasília/DF, Fone(s) 0xx(61) 3901-2319, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.676/0001-07, representado pelo 

ORDENADOR DE DESPESA Sr. _______________________ 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 dos Decretos nº 5.450/ 2005 e Distrital 39.103/2018, e demais normas legais 

aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA 

REGISTRO DE PREÇOS nº __/201_, publicado no DODF nº __, de __ de ___ de 201_, e a respectiva 

homologação, RESOLVEM registrar os preços da empresa __________________, CNPJ: ____________, nas 

quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançadas nos itens, observadas as condições 

do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (pão do 
tipo careca e pão do tipo brioche) por meio de Registro de Preços para o Programa de Alimentação Escolar do 
Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 de Pregão nº __/201_, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a 

documentação e proposta de preços apresentada pelo licitante, conforme consta nos autos do processo nº 

00080-00142736/2018-01, que está sintetizado no quadro abaixo: 

 

 

PROCESSO Nº 00080-00142736/2018-01  PREGÃO ELETRÔNICO nº __/201 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 43/2018 

EMPRESA:  CNPJ:  

INSCRIÇÃO:  BANCO:  AGÊNCIA:  CONTA:  

TELEFONE:  ENDEREÇO:  

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=15149831&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011534&infra_hash=134facbab5e44f3ad8dd0435de4b8b88270f225f9e886304bda69976ea576530
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=15149831&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011534&infra_hash=134facbab5e44f3ad8dd0435de4b8b88270f225f9e886304bda69976ea576530
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=15149831&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011534&infra_hash=134facbab5e44f3ad8dd0435de4b8b88270f225f9e886304bda69976ea576530
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PRESIDENTE:  RG:  CPF:  

1º LUGAR 

 
 
 

LOTE ÚNICO 

Item Descrição do Item QTD 
Valor 

Unitário 
MENSAL 

Valor Total 
MENSAL 

Valor Total 
ANUAL 

1   R$      R$ R$ 

VALOR TOTAL GERAL R$                      

 

1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I 

do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em Unidades 

de acordo com suas necessidades. 

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 

publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis. 

CLÁUSULA III - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à SEDF. 

CLÁUSULA IV – DA ADESÃO À ATA 

4.1. Nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Distrital nº 39.103/2018, esta Ata de registro de preços, 

durante sua vigência, desde que devidamente justificada, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 

da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da SEDF (órgão 

gerenciador), em que é assegurada a preferência das adesões aos órgãos e entidades do Governo do Distrito 

Federal. 

4.2. As aquisições e/ou contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder, por órgão 

ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 

Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. O órgão gerenciador (SEDF) somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou 

contratação por órgão participante do Registro de Preços, com exceção dos órgãos e entidades do Distrito 

Federal. 

4.4. Após a autorização do órgão gerenciador (SEDF), o órgão não-participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

4.5. Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão 



 

DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação - SEE 
Subsecretaria de Administração Geral - SUAG 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2019 - SUAG/SEE-DF 
 

Página 97 de 110 
 

gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não-participantes que venham a 

aderir. 

CLÁUSULA V – DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO.  

5.1. O (s) preço (s) ofertado (s), especificação (ões) e consumo (s) médio (s) semestral (is), marca (s) do (s) 

produto (s), empresa (s) e representante (s) legal (is), encontram-se enunciados na presente ata.  

CLÁUSULA VI - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO  

6.1. O local de entrega/execução será de acordo com Anexo I do Edital de Pregão nº __/201_, em até ___ 

(_______) dias, a contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de 

fornecimento ao detentor/representante legal.  

CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO  

7.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco de Brasília – BRB, até o 30º (trigésimo) dia 

a contar da data em que for atestado o fornecimento definitivo pela Unidade requisitante mediante 

apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota fiscal-fatura, ou após a sua representação, sanadas 

as irregularidades constatadas.  

7.2. Para efeito de pagamento, a SEDF consultará os sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das 

certidões a seguir relacionadas, para a verificação da regularidade fiscal da Contratada:  

a) Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 8.302/2014); 

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF 

– Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);  

c) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;  

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).  

e) Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal. 

7.2.1. Também poderão ser aceitas certidões positivas com efeitos de negativa para os 

documentos fiscais acima. 

7.2.2. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sítios oficiais dos 

órgãos e entidades emissores das citadas certidões, o pagamento ficará condicionado à apresentação, pela 

Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista.  

7.3. Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que 

lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 

reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).  

7.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:  

7.4.1. A multa será descontada da garantia do respectivo contratado e se o valor da multa for 

superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença a qual 
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será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, 

cobrada judicialmente;  

7.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, 

em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da 

conta corrente e da agência em que desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 

17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág. 3, de 18/02/2011.  

18.5.1. Ficam excluídas desta regra: 

a) os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública 

federal;  

b) os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos 

que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias 

indicadas nos respectivos documentos;  

c) os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou 

representações no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado. 

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 contidas na legislação pertinente, principalmente o Decreto Distrital 

nº 39.103/2018; 

8.2. Por ocasião da celebração do contrato, a critério da Administração, poderá ser exigido da licitante a 

prestação de uma das seguintes garantias estabelecidas no Edital:  

I – caução em dinheiro, ou em títulos da divida pública;  

II – seguro-garantia; ou, 

III – fiança bancária.  

8.2.1. A garantia será de 2% (dois por cento) do valor do contrato (Lei nº 8.666/93, art. 56, § 2º). 

8.2.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por 

si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante, sendo 

indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil. 

8.2.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata será liberada mediante pedido por 

escrito. 

8.2.3.1.  Somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente;  

8.2.3.2.  Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas 

e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente 
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cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação 

regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída;  

8.2.3.3. Ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências 

administrativas e/ou judiciais;  

8.2.4. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de Preços, a não prestação 

da garantia exigida será considerada recusa injustificada em assinar o contrato, implicando na imediata 

anulação da Nota de Empenho emitida.  

8.3. Poderá ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do § 4º, art. 62 da Lei nº 8.666/93, e 

facultada a sua substituição por instrumento equivalente nos casos de compra com entrega imediata e integral 

dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.  

8.4. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III, da 

Lei Federal nº 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no que couber.  

8.5. A empresa deverá manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante toda a 

execução do contrato. 

CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

9.1. Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da SEDF.  

9.2. 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 __/2018, especialmente às especificadas no Anexo I 

do referido Edital. 

9.3. Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que tiver (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.  

CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES  

10.1. 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 administrativas previstas nas Leis Federais 

Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/2002 e alterações posteriores. 

10.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva 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 

artigos 81, 86, 87 e 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.  

CLÁUSULA XI – REVISÃO DE PREÇOS 
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11.1. Não cabe reajuste de preços em sentido estrito nesta Ata de Registro de Preços. 

11.1.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata 

promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 

“d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

11.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado 

no mercado o órgão gerenciador deverá:  

11.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado;  

11.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e  

11.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  

11.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

11.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando 

a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 

fornecimento; e  

11.1.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  

11.1.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

11.2. É vedado efetuar acréscimos aos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o que 

consta do § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

12.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido/executado pela Unidade requisitante consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada, e demais normas pertinentes.  

12.1.1. A Unidade Administrativa deverá criar comissão para recebimento de material com valor superior ao 

limite estabelecido no art. 23, conforme determinado pelo § 8º do art. 15 do diploma legal mencionado.  

12.2. A Unidade administrativa requisitante reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à 

inspeção de qualidade nos produtos e recusá-los, integralmente ou em parte, se estiver em desacordo com as 

especificações do objeto licitado.  

12.3. Não serão aceitos materiais recondicionados ou remanufaturados sob qualquer forma;  

CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:  

13.1.1. Pela SEDF, mediante comunicação da Unidade requisitante, quando:  

13.1.2. A (s) detentora (s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;  
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13.1.3. A (s) detentora (s) não retira (em) a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido e a Unidade requisitante não aceitar sua (s) justificativa (s);  

13.1.4. A (s) detentora (s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento 

de registro de preços, em algumas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei Federal nº 

8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;  

13.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de 

registro;  

13.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e o detentor da Ata não 

aceitar reduzi-los;  

13.1.7. A(s) detentora(s) sofre(em) qualquer das sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da 

Lei 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e demais normas pertinentes. 

13.1.8. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado, e justificado pela Administração.  

13.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de 

cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV e 

XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores. 

13.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento do registro dos preços deverá ser dirigida à SEDF, 

facultada a ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.  

13.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta ata, a detentora dos preços registrados será 

comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo que tiver 

dado origem ao registro de preços.  

13.3.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita 

por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se 

cancelado o preço registrado a partir da última publicação.  

13.3.2 Fica estabelecido que as detentoras dos preços registrados deverão comunicar imediatamente à SEDF 

qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 

correspondência.  

CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO  

14.1. As aquisições/contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão solicitadas pelas 

diversas Unidades Gestoras do Governo do Distrito Federal e autorizadas, caso a caso, pela SEDF, sendo 

posteriormente devolvidas ao Órgão para respectiva emissão da correspondente Nota de Empenho.  

14.2. O quantitativo decorrente das adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independentemente do número de órgãos não-participantes que venham a aderir, conforme 

disposição do art. 22, § 4º do Decreto Distrital 39.103/2018. 
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14.3. As aquisições e/ou contratações decorrentes do item 14.2 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro 

de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

CLÁUSULA XV – DAS ALTERAÇÕES  

15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 

aditivo à presente Ata de Registro de Preços.  

CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão nº __/201_ e seus anexos, as propostas com preços, especificação, 

consumo médio semestral, por item.  

16.2. 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. 

16.3. 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). 

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 último. 

As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo nº  ________________ e no 

Pregão Eletrônico nº __/201_ integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição. 

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. 

 
 

_______________________________________________________ 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

[autoridade da SEE competente para assinar a Ata de Registro de Preço] 
 

 
________________________________________________ 

 [Razão social da empresa] 
Representante legal: [nome completo] 

CI: [número e órgão emissor] 
CPF: [número] 

Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social] 
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ANEXO VIII 

 
DAS PENALIDADES 

 

DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006. 

Regula a aplicação de sanções administrativas 
previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de 
junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 
(Lei do Pregão), e dá outras providências. 

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, 
inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 
da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho 
de 2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, 
a centralização de compras instituída nos termos da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e 
as competências instituídas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA: 

CAPÍTULO I 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

SEÇÃO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1° A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não comprimento 
das normas de licitação e/ou de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 
2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas 
Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no presente decreto. 

Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com 
dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos do que dispõe a legislação vigente, e ainda às 
licitações realizadas pelas Administrações Regionais, até o limite máximo global mensal estabelecido 
no art. 24, incisos I e II, da Lei Federal n° 8.666. 

SEÇÃO II 
Das Espécies de Sanções Administrativas 

Art. 2° As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas, garantida 
a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções: 

I - advertência; 

II – multa; 

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com 
a Administração do Distrito Federal: 

a) para o licitante e/ou contratado através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 
seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por 



 

DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação - SEE 
Subsecretaria de Administração Geral - SUAG 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2019 - SUAG/SEE-DF 
 

Página 104 de 110 
 

prazo não superior a 5 (cinco) anos, e o licitante e/ou contratado será descredenciado do Sistema de 
Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; 

b) para os licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei n. 8.666, de 1993, a 
penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida. 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir 
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso anterior. 

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

SUBSEÇÃO I 
Da Advertência 

Art. 3° A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratado descumprir 
qualquer obrigação, e será expedido: 

I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação 
ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, 
até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de Registro de 
Preços; 

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do Sistema de Registro de 
Preços, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde 
a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

SUBSEÇÃO II 
Da Multa 

Art. 4° A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado pelo atraso injustificado na 
entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução 
de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o 
limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de 
atraso; (Redação dada pelo Decreto 35.831, de 19/09/2014 , DODF de 22/09/2014 p 6) 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas 
obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, 
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o 
inadimplemento completo da obrigação contratada (Redação dada pelo Decreto 35.831, de 
19/09/2014 , DODF de 22/09/2014 p 6) 

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do 
prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo; 
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IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou 
total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de 
empenho, calculado sobre a parte inadimplente; 

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de 
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Redação dada pelo Decreto 35.831, de 
19/09/2014 , DODF de 22/09/2014 p 6) 

§ 1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei 
nº 8.666, de 193 e será executada após regular processo administrativo, oferecido ao contratado a 
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666, de 1993, observada a seguinte ordem: 

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas ao contratado; 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

§ 2º Sempre que a multa ultrapassar os créditos do contratado e/ou garantias, o seu valor será 
atualizado, a partir da data da aplicação da penalidade, pela variação do Índice Geral de Preços - 
Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas. 

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte 
ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na 
repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; 

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Parágrafo único do art. 2º e observado o 
princípio da proporcionalidade. 

§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados 
e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso 
superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput deste artigo. 

§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste artigo não se aplica nas hipóteses de 
rescisão contratual que não ensejam penalidades. 

(Acrescentado o art. 4-a pelo decreto nº 36.974, de 11/12/15 – dodf de 14/12/15). 

Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei 
Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, nos seguintes percentuais:  

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução 
de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o 
limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de 
atraso; 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=36974&txtAno=2015&txtTipo=6&txtParte=.
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II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas 
obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, 
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o 
inadimplemento completo da obrigação contratada; 

III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injustificada do adjudicatário em 
assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela Administração; 

IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação 
orçamentária que reste executar, o que for menor, em caso de rescisão contratual; 

V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação 
orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 
contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II. 

SUBSEÇÃO III 
Da Suspensão 

Art. 5° A suspensão é a sanção que suspende temporariamente a participação de contratado em 
licitações e o impede de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação 
na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral do adjudicado e/ou contratado, no 
Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 
2005, com a suspensão inscrita no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, 
de acordo com os prazos a seguir: 

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela Subsecretaria 
de Compras e Licitações, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a empresa 
permanecer inadimplente; 

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, 
ou pregão para inclusão no Sistema de Registro de Preços, quando a licitante deixar de entregar, no 
prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma 
provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva; 

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo 
de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu 
objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; 

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, 
para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento; a reabilitação 
de dará com o pagamento. 

§ 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 

I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação 
ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, 
até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de Registro de 
Preços; 
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II - o ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do Sistema de Registro de 
Preços, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde 
a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

§ 2° A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e produzirá os 
seguintes efeitos: 

I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do 
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de 
licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão participante 
do Sistema de Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante todos os 
órgãos/entidades subordinados à Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e alterações 
posteriores; 

II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do Sistema de 
Registro de Preços, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução 
contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato, implicará 
na suspensão perante o órgão sancionador. 

§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as 
condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. 

SUBSEÇÃO IV 
Da Declaração de Inidoneidade 

Art. 6° A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado de Fazenda, à vista 
dos motivos informados pela Subsecretaria de Compras e Licitações. 

§ 1° A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto perdurarem 
os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo de até dois anos de sancionamento. 

§ 2° A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito 
Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao 
Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei 
nº 8.666, de 1993. 

CAPÍTULO II 
DAS DEMAIS PENALIDADES 

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que 
por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no 
Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e 
Licitações, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 
(vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e 

II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto III - aplicam-se a este artigo as 
disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. 

Art. 8° As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou 
profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 1993 ou 10.520, 
de 2002: 
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I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 
DO DIREITO DE DEFESA 

Art. 9° É facultado ao interessado interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, 
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva 
notificação. 

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

§ 2° Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 
em contrário; só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão 
ou na entidade. 

§ 3° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a 
aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no 
Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: 

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III - o fundamento legal da sanção aplicada; 

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita 
Federal. 

§ 4° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a 
autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio 
www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e 
Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal – e-compras, e 
aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração 
Pública do Distrito Federal. 

§ 5o Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções 
aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste decreto, as quais se formalizam por meio de 
simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

CAPÍTULO IV 
DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS 



 

DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação - SEE 
Subsecretaria de Administração Geral - SUAG 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2019 - SUAG/SEE-DF 
 

Página 109 de 110 
 

Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato 
que as aplicou. 

CAPÍTULO V 
DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS 

Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, a 
licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à 
Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, incluir 
os percentuais relativos a multas, e as propostas comerciais deverão mencionar expressamente a 
concordância do proponente aos seus termos. 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 30 de maio de 2006. 
118º da República e 47º de Brasília 

MARIA DE LOURDES ABADIA 
 
 

DECRETO Nº 36.974, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015. 

Publicado no DODF nº 238, de 14/12/2015 – pags. 9 e 10. 

Altera o Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006, que 
regula a aplicação de sanções administrativas previstas 
nas Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos), e 10.520, de 17 
de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, 
incisos VII e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA: 

Art. 1º O Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo: 

“Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na 
Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, nos seguintes percentuais: 

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em 
atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 
(trinta) dias de atraso; 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas 
obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, 
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o 
inadimplemento completo da obrigação contratada; 

III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injustificada do adjudicatário em 
assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela Administração; 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26851&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26851&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
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IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação 
orçamentária que reste executar, o que for menor, em caso de rescisão contratual; 

V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da 
dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II.” 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 11 de dezembro de 2015. 

128° da República e 56° de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

 

 

 


