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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral
Diretoria de Licitações
Ata de Registro de Preços n.º 10/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2021 – SUAG/SEE-DF

PROCESSO Nº: 00080-00198043/2020-80
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021
VALIDADE: 12 (doze) meses, a partir da publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis.

O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, situada no Setor Bancário Norte, quadra 2, bloco C, sala térreo –
Edi cio Phenícia – Brasília-DF – CEP 70.040.020, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.676/0001-07, representado pelo Ordenador de Despesa Sr. MAURÍCIO PAZ
MARTINS e o Presidente da Comissão de Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços da SEDF, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Distrital 36.519/2015, e demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classiﬁcação das
propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 07/2021, publicado no DODF nº 24, de 04 de Fevereiro de 2021, página nº
37 e a respec va homologação, RESOLVEM registrar os preços da empresa LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 05.235.195/0001-72, nas
quan dades es madas, de acordo com as classiﬁcações por ela alcançadas nos itens, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro
de preços e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:
1.

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1.
A presente Ata tem por objeto a Aquisição de gêneros alimen cios não perecíveis - Biscoito po Amanteigado, Biscoito po Maisena, Biscoito
po Rosquinha de Coco e Biscoito po Cream Craker, por meio de Registro de Preços para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF),
conforme consta nos autos do Processo SEI nº 00080-00198043/2020-80.
1.2.

As descrições do objeto encontram-se sinte zadas no quadro abaixo:
PROCESSO Nº 00080-00198043/2020-80

PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2021

EMPRESA: LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 902.63219-02

BANCO: Banco do
Brasil

TELEFONE: 43) 3532-4246

3

5

AGÊNCIA: 0317-4

C.C: 9900-7

ENDEREÇO: Rodovia Deputado José Afonso, 555 Distrito Industrial. CAMBARÁ - PR

Procurador Legal: LUIS EDUARDO NASSIF ANTUNES

Item

CNPJ: 05.235.195/0001-72

RG: 8.204.495-7 SSP PR

Descrição do Item
BISCOITO MAISENA: Descrição: Biscoito doce, do Tipo Maisena obtido pela mistura de
farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, com outros ingredientes, submetidos aos
processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Apresentam-se com textura
crocante, sem cobertura, sem recheio. Não deverá apresentar aspecto esfarelado, quebradiço e
excesso de dureza. Deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de
matéria terrosa, fungos e parasitas e deverá estar em perfeito estado de conservação.
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, sal, óleo ou gordura
vegetal (especificar o óleo ou gordura vegetal utilizado), fermentos químicos e outros
ingredientes permitidos. Poderá conter outros aditivos alimentares e coadjuvantes de
tecnologia previstos em legislação específica, os quais deverão ser citados. Não poderá conter
soja, gordura vegetal hidrogenada, corantes artificiais e deverá ser livre de gorduras trans.
Embalagem primária: Pacotes de polipropileno atóxico, resistente a rasgo e rupturas,
impermeável, hermeticamente fechado por termossoldagem na vertical e horizontal, podendo
ser transparente ou metalizado. Os biscoitos poderão ser agrupados firmemente em tubetes.
Peso líquido unitário: entre 300g (trezentos gramas) a 1,0kg (um quilograma). Prazo de
validade: mínima de 11 (onze) – meses a partir da data de entrega. OBS: Verificar informações
complementares disponíveis no Anexo I - Folheto Descritivo.
BISCOITO ROSQUINHA DE COCO: Descrição: Biscoito doce, do Tipo Rosquinha, sabor
Coco obtido pela mistura de farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, com outros
ingredientes, submetidos aos processos de amassamento e cocção, fermentados ou não.
Apresentam-se em formato de rosquinhas, com textura crocante, sem cobertura, sem recheio.
Não deverá apresentar aspecto esfarelado, quebradiço e excesso de dureza. Deverá ser
fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, fungos e parasitas
e deverá estar em perfeito estado de conservação. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo ou gordura vegetal (especificar o óleo ou gordura vegetal
utilizado), sal, podendo conter ou não coco ralado, açúcar invertido, amido de milho, fécula de
mandioca, fécula de arroz, aromatizante natural ou idêntico ao natural de coco, além de outros
aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia previstos em legislação específica, os quais
deverão ser citados. O produto deverá ser livre de gorduras trans. Embalagem primária:
Pacotes de polipropileno atóxico, resistente a rasgo e rupturas, impermeável, hermeticamente
fechado por termossoldagem na vertical e horizontal, podendo ser transparente ou metalizado.
Peso líquido unitário: entre 300g (trezentos gramas) a 1,0kg (um quilograma). Prazo de

CPF: 043.047.119-03

Unidade

QTD

Valor Unitário

Valor Total

kg

208.744

R$

6,62

R$ 1.381.885

kg

208.744

R$

5,90

R$ 1.231.589

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=71136387&infra_sistem… 1/4

26/05/2021

7

SEI/GDF - 62287543 - Ata de Registro de Preços

validade: mínima de 11 (onze) – meses a partir da data de entrega. OBS: Verificar informações
complementares disponíveis no Anexo I - Folheto Descritivo.
BISCOITO CREAM CRACKER: Descrição: Biscoito salgado, do Tipo Cream-Cracker obtido
pela mistura de farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, com outros ingredientes,
submetidos aos processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Apresentam-se em
formato de quadrados, com textura crocante, sem cobertura, sem recheio. Não deverá
apresentar aspecto esfarelado, quebradiço e excesso de dureza. Deverá ser fabricado a partir de
matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, fungos e parasitas e deverá estar em
perfeito estado de conservação. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, sal refinado, óleo ou gordura vegetal (especificar o óleo ou gordura vegetal utilizado),
fermentos químicos e outros ingredientes permitidos. Poderá conter lecitina de soja, além de
outros aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia previstos em legislação específica, os
quais deverão ser citados. Não poderá conter soja, gordura vegetal hidrogenada, corantes
artificiais e deverá ser livre de gorduras trans. Embalagem primária: Pacotes de polipropileno
atóxico, resistente a rasgo e rupturas, impermeável, hermeticamente fechado por
termossoldagem na vertical e horizontal, podendo ser transparente ou metalizado. Os biscoitos
poderão ser agrupados firmemente em tubetes. Peso líquido unitário: entre 300g (trezentos
gramas) a 1,0kg (um quilograma). Prazo de validade: mínima de 11 (onze) – meses a partir da
data de entrega. OBS: Verificar informações complementares disponíveis no Anexo I - Folheto
Descritivo.

kg

208.744

R$

6,99

R$ 1.459.120

VALOR TOTAL GERAL: R$ 4.072.595,44 (quatro milhões, setenta e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
1.3.
O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quan dades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de
Preços, podendo a Administração promover a contratação em Unidades de acordo com suas necessidades.
1.4.

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

1.5.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão ou en dade interessado por intermédio de instrumento contratual,
emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
1.6.
A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação especíﬁca para a aquisição
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
2.

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

2.1.

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.

2.1.1.
Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da publicação do seu extrato no Diário Oﬁcial do Distrito Federal ou da
União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o úl mo.
2.1.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
2.1.3.
A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será deﬁnida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art.
57 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.1.4.

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

2.1.5.

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

2.2.

DO PREÇO.

2.2.1.
O preço deverá ser ﬁxo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias, a
par r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento.
2.2.2.

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

2.2.3.
Os preços registrados manter-se-ão inalterados no inters cio anual de vigência do registro, admi da a revisão quando houver desequilíbrio da
equação econômico-ﬁnanceira inicial da Ata, nos termos da legislação de regência.
2.2.4.
No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender ao
quan ta vo total es mado para a contratação, respeitada a ordem de classiﬁcação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para
alcançar o total es mado, observado o preço da proposta vencedora.
2.2.5.

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

3.

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

3.1.
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, localizada no Setor Bancário Norte, quadra 2, bloco C, – Edi cio Phenicia – Brasília-DF –
CEP 70.040.020 é o Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de
Registro de Preços dele decorrente.
3.2.
Desde que devidamente jus ﬁcada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser u lizada por qualquer órgão ou
en dade da administração pública que não tenha par cipado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, respeitadas as condições e as
regras estabelecidas na Lei n. 8.666/93 e no Decreto Distrital n. 39.103/2018.
3.2.1.
Os órgãos e en dades que não par ciparam do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o
órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
3.2.2.
Caberá ao fornecedor beneﬁciário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e
órgãos par cipantes.
3.2.3.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este ar go não poderão exceder, por órgão ou en dade, a cem por cento dos
quan ta vos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
3.2.4.
O quan ta vo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quan ta vo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes, independente do número de órgãos não par cipantes que aderirem.
3.2.5.
O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão par cipante do Registro de
Preços, com exceção dos órgãos e en dades do Distrito Federal.
3.2.6.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de vigência da ata.
3.2.7.
Compete ao órgão não par cipante os atos rela vos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
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CLÁUSULA IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

4.1. A SUAG/SEE/DF será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preço decorrentes desta licitação e indicará, sempre
que solicitado pelos órgãos interessados, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, o fornecedor para o qual será emitido o pedido.
4.2. A convocação do fornecedor beneficiário pelo contratante será formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o
respectivo pedido.
4.3. O fornecedor beneficiário convocado na forma do item anterior que não comparecer, não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações
estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e seus anexos.
4.4. Quando comprovada a hipótese acima, a SUAG/SEE/DF poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de
processo administrativo para aplicação de penalidades.
5.

CLÁUSULA V - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS:

5.1.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo
dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições con das na alínea
"d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
5.2.
Quando o preço registrado se tornar superior ao preço pra cado no mercado por mo vo superveniente, o órgão gerenciador convocará os
fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores pra cados pelo mercado.
5.2.1.
Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores pra cados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade.
5.2.2.

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

5.3.
poderá:

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.4.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.5.
Não se aplica a ata de registro de preços os acréscimos de, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, de que trata a os §§ 1º e 2º, do art.65
da Lei n.º 8.666/93.
6.

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

6.1.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus ﬁcados, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.
6.2.
O fornecedor beneﬁciário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administra vo especíﬁco, assegurado o
contraditório e a ampla defesa:
6.2.1.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
I - descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

6.2.2.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do item 6.2.1 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.3.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus ﬁcados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.
7.

CLÁUSULA VII - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

7.1.

O local de entrega/execução será de acordo com o estabelecido no item 11.1 do Termo de Referência -Anexo I do Edital de Pregão nº 07/2021.

8.

CLÁUSULA VIII – DO CONTRATO

8.1.
Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a ﬁrmar contratações de fornecimento, mediante
autorização da SEDF, observadas as condições ﬁxadas neste instrumento, no Edital e as determinações con das na legislação per nente, principalmente o
Decreto Distrital nº 39.103/2018;
8.2.
O (s) fornecedor (es) se obriga (m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no
Edital de Pregão nº 07/2021, especialmente às especiﬁcadas no Anexo I do referido Edital.
8.3.
Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que ver (em) seu (s) preço (s) registrado (s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas,
custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídos por força da lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as obrigações
assumidas na Ata de Registro de Preços.
9.

CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES

9.1.
Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006,
publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 103 de 31 de maio de 2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das sanções administra vas previstas
nas Leis Federais Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/2002 e alterações posteriores, devendo ser seguidas as diretrizes da Portaria nº 115/2020-SEDF.
9.1.1.
A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri va de direitos pelo não cumprimento das normas previstas no Edital e nesta Ata ou nos
contratos decorrentes de sua adesão, em face do disposto nos ar gos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, serão obedecidos no
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âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no referido Decreto Distrital e
suas alterações.
10.

CLÁUSULA X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1.

Integram esta Ata o Edital de Pregão nº 07/2021 e seus anexos, as propostas com preços, especiﬁcação.

10.2.
O(s) caso(s) omisso(s) será(ão) resolvido(s) de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94
e pela Lei Federal nº 9.648/98, e, com as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
10.3.
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção coordenada pela Secretaria de Estado de
Transparência e Controle do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.º 34.031, de 12.12.2012).
10.4.
Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da, com publicação do seu extrato no Diário Oﬁcial do Distrito Federal ou
da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o úl mo.
10.5.
As especiﬁcações técnicas constantes no Processo Administra vo nº 00080-00198043/2020-80 do Pregão Eletrônico nº 07/2021 - integram esta
Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.
10.6.
E por estarem assim justos e compromissados foi lavrado este instrumento que, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes
legais da Secretaria de Estado de Educação e do Fornecedor Beneﬁciário.
Rege esta ata de registro de preços o edital de licitação.

Pelo Órgão Gerenciador:
DIEGO FERNANDEZ GOMES
Presidente da Comissão de Gerenciamento de SRP,
MAURÍCIO PAZ MARTINS
Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Pela Fornecedor Beneficiário:

LUIS EDUARDO NASSIF ANTUNES
Representante Legal
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