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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Licitações
Ata de Registro de Preços n.º 03/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021 – SUAG/SEE-DF

PROCESSO Nº: 00080-00198050/2020-81
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021
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. FRANCISCO DAS
CHAGAS PAIVA DA SILVA e o Presidente da Comissão de Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços da SEDF, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Distrital 36.519/2015, e demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da
classiﬁcação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 01/2021, publicado no DODF nº 39, de 01 de Março de 2021,
página nº 86 e a respec va homologação, RESOLVEM registrar os preços da empresa, Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli - CNPJ: 37.145.968/0001-16, nas
quan dades es madas, de acordo com as classiﬁcações por ela alcançadas nos itens, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro
de preços e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:
1.

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1.
A presente Ata tem por objeto a Aquisição de gêneros alimen cios perecíveis - Cortes Congelados de Frango – po coxa e sobrecoxa de frango
(com pele e com osso), po ﬁlé de peito de frango congelado sem pele e sem osso ou peito de frango congelado sem pele e sem osso ou ainda, peito de frango
congelado desossado sem pele e Ovo de Galinha , para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme consta nos autos do Processo
SEI nº 00080-00198050/2020-81.
1.2.

As descrições do objeto encontram-se sinte zadas no quadro abaixo:
PROCESSO Nº 00080-00198050/2020-81

PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2021

EMPRESA: Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
073.532.206/001-11
TELEFONE: (61) 2103-8585

CNPJ: 37.145.968/0001-16

BANCO: Caixa Econômica Federal:
- Banco 104.

AGÊNCIA: 0011

C.C: 51.000-3

ENDEREÇO: Fazenda Ponte Alta de Cima, as margens da DF 001 Km 57 (próximo ao balão do Gama), chacára Ranchinho Lote 02,
03, 1º andar, escritório aux. do Armazém 1. Núcleo Rural Ponte Alta - Gama - Brasília/DF

Procurador Legal: Olavo Bezerra da Nobrega

RG: 153.626

CPF: 054.930.801-68

Item

Descrição do Item

Unidade

QTD

Valor
Unitário

Valor To

03

CORTES CONGELADOS DE FRANGO – TIPO FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM
PELE E SEM OSSO OU PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO OU AINDA,
PEITO DE FRANGO CONGELADO DESOSSADO SEM PELE: Descrição: Corte de frango sob a
forma/nomenclatura de ﬁlé de peito de frango congelado sem pele e sem osso ou peito de frango
congelado sem pele e sem osso ou ainda peito de frango congelado desossado sem pele. Não deverá
conter temperos. Deverá manter as características de frango fresco. Não deve apresentar formações de
cristais de gelo, penas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras por congelamento. O produto
não deverá apresentar contaminação cruzada com outros gêneros alimentícios. O produto deverá ser
manipulado em condições higiênicas adequadas, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção
sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no
SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens
fabricados em outro Município e/ou Estado. Embalagem primária: material plástico de polietileno,
atóxica, transparente, permitindo a visualização do produto, resistente e que garanta a integridade do
produto durante todo o seu período de validade. Peso líquido unitário: 1,0kg (um quilograma) o pacote.
A variação do peso entre o produto congelado e o descongelado não poderá ultrapassar 6% (seis por
cento). INSPECIONADO PELO SIF/DIPOVA. Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses a partir da
data da entrega do produto. Entrega na modalidade porta a porta. OBS: Verificar informações
complementares disponíveis no Anexo I - Folheto Descritivo.

Kg

518.220

R$ 11,70

R$ 6.063.17
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Descrição do Item
CORTES CONGELADOS DE FRANGO – TIPO FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM
PELE E SEM OSSO OU PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO OU AINDA,
PEITO DE FRANGO CONGELADO DESOSSADO SEM PELE: Descrição: Corte de frango sob a
forma/nomenclatura de ﬁlé de peito de frango congelado sem pele e sem osso ou peito de frango
congelado sem pele e sem osso ou ainda peito de frango congelado desossado sem pele. Não deverá
conter temperos. Deverá manter as características de frango fresco. Não deve apresentar formações de
cristais de gelo, penas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras por congelamento. O produto
não deverá apresentar contaminação cruzada com outros gêneros alimentícios. O produto deverá ser
manipulado em condições higiênicas adequadas, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção
sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no
SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens
fabricados em outro Município e/ou Estado. Embalagem primária: material plástico de polietileno,
atóxica, transparente, permitindo a visualização do produto, resistente e que garanta a integridade do
produto durante todo o seu período de validade. Peso líquido unitário: 1,0kg (um quilograma) o pacote.
A variação do peso entre o produto congelado e o descongelado não poderá ultrapassar 6% (seis por
cento). INSPECIONADO PELO SIF/DIPOVA. Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses a partir da
data da entrega do produto. Entrega na modalidade porta a porta. OBS: Verificar informações
complementares disponíveis no Anexo I - Folheto Descritivo.
CORTES CONGELADOS DE FRANGO – TIPO FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM
PELE E SEM OSSO OU PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO OU AINDA,
PEITO DE FRANGO CONGELADO DESOSSADO SEM PELE: Descrição: Corte de frango sob a
forma/nomenclatura de ﬁlé de peito de frango congelado sem pele e sem osso ou peito de frango
congelado sem pele e sem osso ou ainda peito de frango congelado desossado sem pele. Não deverá
conter temperos. Deverá manter as características de frango fresco. Não deve apresentar formações de
cristais de gelo, penas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras por congelamento. O produto
não deverá apresentar contaminação cruzada com outros gêneros alimentícios. O produto deverá ser
manipulado em condições higiênicas adequadas, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção
sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no
SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens
fabricados em outro Município e/ou Estado. Embalagem primária: material plástico de polietileno,
atóxica, transparente, permitindo a visualização do produto, resistente e que garanta a integridade do
produto durante todo o seu período de validade. Peso líquido unitário: 1,0kg (um quilograma) o pacote.
A variação do peso entre o produto congelado e o descongelado não poderá ultrapassar 6% (seis por
cento). INSPECIONADO PELO SIF/DIPOVA. Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses a partir da
data da entrega do produto. Entrega na modalidade porta a porta. OBS: Verificar informações
complementares disponíveis no Anexo I - Folheto Descritivo.
CORTES CONGELADOS DE FRANGO – TIPO FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM
PELE E SEM OSSO OU PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO OU AINDA,
PEITO DE FRANGO CONGELADO DESOSSADO SEM PELE: Descrição: Corte de frango sob a
forma/nomenclatura de ﬁlé de peito de frango congelado sem pele e sem osso ou peito de frango
congelado sem pele e sem osso ou ainda peito de frango congelado desossado sem pele. Não deverá
conter temperos. Deverá manter as características de frango fresco. Não deve apresentar formações de
cristais de gelo, penas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras por congelamento. O produto
não deverá apresentar contaminação cruzada com outros gêneros alimentícios. O produto deverá ser
manipulado em condições higiênicas adequadas, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção
sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no
SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens
fabricados em outro Município e/ou Estado. Embalagem primária: material plástico de polietileno,
atóxica, transparente, permitindo a visualização do produto, resistente e que garanta a integridade do
produto durante todo o seu período de validade. Peso líquido unitário: 1,0kg (um quilograma) o pacote.
A variação do peso entre o produto congelado e o descongelado não poderá ultrapassar 6% (seis por
cento). INSPECIONADO PELO SIF/DIPOVA. Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses a partir da
data da entrega do produto. Entrega na modalidade porta a porta. OBS: Verificar informações
complementares disponíveis no Anexo I - Folheto Descritivo.
CORTES CONGELADOS DE FRANGO – TIPO FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM
PELE E SEM OSSO OU PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO OU AINDA,
PEITO DE FRANGO CONGELADO DESOSSADO SEM PELE: Descrição: Corte de frango sob a
forma/nomenclatura de ﬁlé de peito de frango congelado sem pele e sem osso ou peito de frango
congelado sem pele e sem osso ou ainda peito de frango congelado desossado sem pele. Não deverá
conter temperos. Deverá manter as características de frango fresco. Não deve apresentar formações de
cristais de gelo, penas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras por congelamento. O produto
não deverá apresentar contaminação cruzada com outros gêneros alimentícios. O produto deverá ser
manipulado em condições higiênicas adequadas, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção
sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no
SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens
fabricados em outro Município e/ou Estado. Embalagem primária: material plástico de polietileno,
atóxica, transparente, permitindo a visualização do produto, resistente e que garanta a integridade do
produto durante todo o seu período de validade. Peso líquido unitário: 1,0kg (um quilograma) o pacote.
A variação do peso entre o produto congelado e o descongelado não poderá ultrapassar 6% (seis por
cento). INSPECIONADO PELO SIF/DIPOVA. Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses a partir da
data da entrega do produto. Entrega na modalidade porta a porta. OBS: Verificar informações
complementares disponíveis no Anexo I - Folheto Descritivo.

Unidade

QTD

Valor
Unitário

Valor To

kg

57.580

R$ 11,70

R$ 673.686

kg

475.610

kg

52.846

R$ 11,70

R$ 618.29

Kg

455.382

R$ 11,70

R$ 5.327.96

R$ 11,70

R$ 5.564.6
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Item

16

21

22

Descrição do Item

Unidade

QTD

Valor
Unitário

Valor To

Kg

50.598

R$ 11,70

R$ 591.996

kg

392.258

R$ 11,70

R$ 4.589.41

Kg

43.585

R$ 11,70

R$ 509.944

CORTES CONGELADOS DE FRANGO – TIPO FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM
PELE E SEM OSSO OU PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO OU AINDA,
PEITO DE FRANGO CONGELADO DESOSSADO SEM PELE: Descrição: Corte de frango sob a
forma/nomenclatura de ﬁlé de peito de frango congelado sem pele e sem osso ou peito de frango
congelado sem pele e sem osso ou ainda peito de frango congelado desossado sem pele. Não deverá
conter temperos. Deverá manter as características de frango fresco. Não deve apresentar formações de
cristais de gelo, penas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras por congelamento. O produto
não deverá apresentar contaminação cruzada com outros gêneros alimentícios. O produto deverá ser
manipulado em condições higiênicas adequadas, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção
sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no
SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens
fabricados em outro Município e/ou Estado. Embalagem primária: material plástico de polietileno,
atóxica, transparente, permitindo a visualização do produto, resistente e que garanta a integridade do
produto durante todo o seu período de validade. Peso líquido unitário: 1,0kg (um quilograma) o pacote.
A variação do peso entre o produto congelado e o descongelado não poderá ultrapassar 6% (seis por
cento). INSPECIONADO PELO SIF/DIPOVA. Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses a partir da
data da entrega do produto. Entrega na modalidade porta a porta. OBS: Verificar informações
complementares disponíveis no Anexo I - Folheto Descritivo.
CORTES CONGELADOS DE FRANGO – TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADA COM PELE
E COM OSSO: Descrição: Cortes de frango tipo coxa e sobrecoxa, sob a forma/nomenclatura de coxa e
sobrecoxa congelado, com pele e com osso. Deverá manter as características de frango fresco. Não
deverá conter temperos. Não deverá apresentar formações de cristais de gelo, penas e penugens,
perfurações, coágulos e queimaduras por congelamento. O produto não deverá apresentar contaminação
cruzada com outros gêneros alimentícios. O produto deverá ser manipulado em condições higiênicas
adequadas, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção sanitária e com registro no S.I.F ou
D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no SIF ou no SISBI/POA (Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens fabricados em outro Município e/ou
Estado. Embalagem primária: material plástico de polietileno, atóxica, transparente permitindo a
visualização do produto, resistente e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de
validade. Peso líquido unitário: 1,0kg (um quilograma) o pacote. A variação do peso entre o produto
congelado e o descongelado não poderá ultrapassar 6% (seis por cento). INSPECIONADO PELO
SIF/DIPOVA. Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega do produto.
Entrega na modalidade porta a porta. OBS: Verificar informações complementares disponíveis no Anexo
I - Folheto Descritivo.
CORTES CONGELADOS DE FRANGO – TIPO FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM
PELE E SEM OSSO OU PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO OU AINDA,
PEITO DE FRANGO CONGELADO DESOSSADO SEM PELE: Descrição: Corte de frango sob a
forma/nomenclatura de ﬁlé de peito de frango congelado sem pele e sem osso ou peito de frango
congelado sem pele e sem osso ou ainda peito de frango congelado desossado sem pele. Não deverá
conter temperos. Deverá manter as características de frango fresco. Não deve apresentar formações de
cristais de gelo, penas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras por congelamento. O produto
não deverá apresentar contaminação cruzada com outros gêneros alimentícios. O produto deverá ser
manipulado em condições higiênicas adequadas, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção
sanitária e com registro no S.I.F ou D.I.P.O.V.A. para itens fabricados no Distrito Federal ou registro no
SIF ou no SISBI/POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de origem Animal) para itens
fabricados em outro Município e/ou Estado. Embalagem primária: material plástico de polietileno,
atóxica, transparente, permitindo a visualização do produto, resistente e que garanta a integridade do
produto durante todo o seu período de validade. Peso líquido unitário: 1,0kg (um quilograma) o pacote.
A variação do peso entre o produto congelado e o descongelado não poderá ultrapassar 6% (seis por
cento). INSPECIONADO PELO SIF/DIPOVA. Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses a partir da
data da entrega do produto. Entrega na modalidade porta a porta. OBS: Verificar informações
complementares disponíveis no Anexo I - Folheto Descritivo.

VALOR TOTAL GERAL: R$ 23.939.124,30 (vinte e três milhões, novecentos e trinta e nove mil, cento e vinte e quatro reais e trinta 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.
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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.
4.

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

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

CLÁUSULA V - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS:

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

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

5.3.
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;
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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 11.2 do Termo de Referência -Anexo I do Edital de Pregão nº 01/2021.

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 01/2021, 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
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 01/2021 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 00080-00198050/2020-81 do Pregão Eletrônico nº 01/2021 - 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,
FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA
Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Pela Fornecedor Beneficiário:

Olavo Bezerra da Nobrega
Representante Legal
Documento assinado eletronicamente por OLAVO BEZERRA DA NOBREGA, RG n.º 153626 ?
SSP-DF, Usuário Externo, em 08/03/2021, às 10:48, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por DIEGO FERNANDEZ GOMES - Matr. 02398796,
Diretor(a) de Licitações, em 08/03/2021, às 11:28, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.
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