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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria Jurídica

Ata de Registro de Preços SEI-GDF n.º nº 014/2019 - ARCANJOS
COMERCIAL  

   

Ata de Registro de Preços nº 014/2019 decorrente do Pregão Eletrônico PE
13/2019 que entre si celebram ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP
e as CEASA/DF. Processo nº 00071-00000799/2019-73

 

Cláusula Primeira – Das Partes

Pelo presente instrumento, as Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A – CEASA/DF, doravante
denominada CEASA/DF, com sede no SIA Sul - Quadra 10/05, CNPJ/MF Nº 00.314.310/0001-80,
representadas neste ato pelo seu Presidente Sr. WILDER DA SILVA SANTOS, brasileiro, casado,
administrador, RG n. 536.454 SSP/DF e inscrito no CPF sob o n. 259.304.941-34, e de outro lado,
doravante denominada(o) Arcanjos Comercial de Alimentos EIRELI EPP, CNPJ n° 19.600.228/0001-40,
com sede comercial em QI 04 BLOCO A LOTE 04 SALA 303, CEP n° 71.010-012, telefone (61)3026-2689, e-
mail arcanjoalimentos@outlook.com, representada neste ato Pela Sra. MARIA APARECIDA MOREIRA
RIBEIRO, brasileira, casada, comerciaria, com residência e domicílio na SHA Conjunto 04, Chácara 20,
Lote03A-Aguas Claras- Brasília-DF, portador da CI nº 949128 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº
238.190.814-53, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, o qual se regerá mediante as
seguintes cláusulas e condições:

 

Cláusula Segunda – Do Procedimento

2.1 - O presente instrumento de Ata de Registro de Preços obedece aos termos do art. 63, lei
13.303/22016 (ins�tui normas para licitações e contratos das estatais), do art. 15, inciso II e §2º, da lei nº
8.666/1993 (ins�tui normas para licitações e contratos da Administração Pública) subsidiariamente; lei nº
10.520/2002 (ins�tui a modalidade de licitação denominada pregão); Decreto Distrital n. 39.103/2018
(regulamenta o sistema de registro de preços no âmbito distrital); Decreto Federal nº 3.555/00
(regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão); Decreto Federal n. 7.892/2013
(regulamenta o sistema de registro de preços); Decreto nº 5.450/2005 (regulamenta a modalidade de
licitação denominada pregão na forma eletrônica), e demais normas legais aplicáveis, e de tudo o que
consta no processo administra�vo de número em epígrafe, independente de transcrição.

 

Cláusula Terceira – Do Objeto

3.1 – A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto registrar os preços para eventual aquisições de
materiais de expediente, consumo, informá�ca, gêneros alimen�cios e utensílios de copa e cozinha para
u�lização no funcionamento diários desta CEASA/DF, via Ata de Registro de Preço na forma de execução
indireta, conforme Edital de Pregão Eletrônico 31910708, Termo de Referência 25193152, da Proposta
32714137  dos autos do processo administra�vo de número em epígrafe, que passam a integrar o
presente contrato;

 3.2 – A existência de preços registrados não obriga as CEASA/DF a firmar as contratações que deles
poderão advir, sem que caiba direito de indenização de qualquer espécie;

3.3 – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições do Pregão de
Registro de Preços nº 13/2019, do Termo de Referência e da proposta da contratada, prevalecendo os
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primeiros.

Cláusula Quarta – Dos Preços Registrados

4.1 - A es�ma�va de quan�dades a serem adquiridas durante o prazo de validade da ata de registro de
preços consta no termo de referência e no quadro com a descrição dos materiais, anexado ao presente
instrumento.

4.2 - A licitação é composta por 5 grupos/LOTES exclusivos para ME/EPP e será executada de acordo com
o edital e seus anexos. Empresa Arcanjo apresentou melhor proposta referente ao Grupo 3, conforme o
Edital de Pregão Eletrônico 31910708 e o Termo de Homologação 32779012, dos itens descritos abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO QTD MEDIDA VALOR
UNITÁRIO

TOTAL
UNITÁRIOGRUPO

03:

95

Açúcar cristal, composição origem vegetal,
sacarose de cana de açúcar, aplicação
adoçante, caracterís�cas adicionais branco de
1ª qualidade, acondicionado em embalagem
plás�ca de 5 Kg (cinco quilos), com todas as
informações per�nentes ao produto, previsto
na legislação vigente, constando data de
fabricação e validade nos pacotes individuais,
Marca equivalente ou superior Cristal Rei.

120 PCT/05
kg R$8,70 R$1.044,00

96
Adoçante Líquido 100% Natural de 100 ml -
extraídos diretamente de plantas ou
produzidos por via biotecnológica;

12 Unidades R$5,30 63,60

97

Café em pó homogêneo, torrado e moído,
cons�tuídos de grãos �po 06 COB
(Classificação Oficial Brasileira), com no
máximo 10% em peso de grãos com defeitos
pretos, verdes e ou ardidos (PVA) e ausente de
grãos preto-verdes e fermentados, gosto
predominante de café arábica, admi�ndo-se
café robusta (conilon), com classificação de
bebida Mole a Rio, isento de gosto Rio Zona;
com aroma e sabor caracterís�cos do produto,
podendo ser suave ou intenso, com nota de
Qualidade Global não inferior a 6,0 pontos, na
escala de 0 a 10. Pacote com 10 unidades
acondicionado em embalagem a vácuo puro,
500gr, cada com cer�ficado de pureza ABIC.
Marca equivalente ou superior CAFE DO SITIO.

1.300 PCT c/
500GR R$7,89 10.257,00

98

Chá de Sabor Camomila - embalagens - caixa
contendo 10 saquinhos  - peso liquido de 10
gramas. Acondicionamento: em caixas,
devidamente iden�ficado com a descrição
resumida do material.

50 Cxs. R$2,60 130,00

99 Chá erva doce – embalagem – caixa com 10
saquinhos – peso líquido de 20 gramas.
Acondicionamento: em caixas, devidamente

100 Cxs. R$2,60 260,00
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iden�ficado com a descrição resumida do
material.

100

Chá flores e frutas – Sabor maçã, embalagem
– caixa com 10 saquinhos – peso líquido de 20
gramas. Acondicionamento: em caixas,
devidamente iden�ficado com a descrição
resumida do material.

100 Cxs. R$4,25 425,00

101

Chá flores e frutas – Sabor morango,
embalagem – caixa com 10 saquinhos – peso
líquido de 20 gramas. Acondicionamento: em
caixas, devidamente iden�ficado com a
descrição resumida do material.

100 Cxs. R$5,53 553,00

102

Chá mate sabor Natural embalagem, caixa
com 25saquinhos – peso líquido de 40 gramas.
Acondicionamento: em caixas, devidamente
iden�ficado com a descrição resumida do
material.

100 Cxs. R$5,01 501,00

 

Cláusula Quinta – Do Valor

5.1 - O valor total es�mado para este determinado grupo, durante a vigência desta Ata, é de R$
13.223,60, devendo tal importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no
orçamento corrente, enquanto eventuais parcelas remanescentes serão custeadas à conta de dotações a
serem alocadas no(s) orçamento(s) respec�vo(s);

 

5.2 - A despesa es�mada total do contrato de R$ 13.223,60, de acordo com a necessidade da demanda,
ocorrerá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

I – Unidade Orçamentária: 14.202 – CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A.;

II – Fonte de Recursos: 51 – GERAÇÃO PRÓPRIA;

III – Programa de Trabalho: 04.122.6001.8517.6978;

IV – Projeto/A�vidade/Denominação: Manutenção de Serviços Administra�vos;

V – Grupo de Despesa: 33;

VI – Esfera: 4.

 

5.3 – Nos preços es�mados estão inclusas todas as despesas concernentes à prestação de serviço, tais
como mão-de-obra, materiais, equipamentos necessários à realização dos serviços, fornecimento de
cer�dões e documentos, impostos, encargos sociais, taxas, etc.;

 

5.4 – Os preços registrados são fixos e irreajustáveis por 12 (doze) meses, contado a par�r da
apresentação da proposta na licitação, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico.

 

Cláusula Sexta – Da Execução da Ata

6.1 - Durante a execução da ata deverá ser observado o disposto no Edital de Pregão Eletrônico por
Registro de Preços nº PE 13 /2019, e seus anexos, e do Termo de Referência.
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Cláusula Sé�ma – Do Prazo de Vigência da ata de Registro de Preços

7.1 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, observadas as demais
disposições de Edital de Pregão Eletrônico 31910708, Termo de Referência 25193152, da Proposta
32714137, lei federal 13.303/2016, Lei nº 8.666/93, subsidiariamente, Decreto Distrital n. 39.103/2018,
Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas e alterações.

 

Cláusula Oitava – Do Controle e das Alterações de Preços

8.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses,
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista no art. 69, VI, e art. 72 da lei federal
13.303/2016 c/c na alínea “d” do inciso II do art. 65, da Lei n.º 8.666/93, ou de redução dos preços
pra�cados no mercado;

 

8.2 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º
8.666/93 c/c art. 69 e art. 72 da lei federal 13.303/2016, a Administração, se julgar conveniente, poderá
optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório;

 

8.3 - Comprovada a redução dos preços pra�cados no mercado nas mesmas condições do registro, e,
definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o detentor da Ata será convocado pela
CEASA/DF para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

 

Cláusula Nona – Do Cancelamento do Registro de Preço

9.1 - O detentor da Ata terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo
administra�vo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa (Edital de Pregão Eletrônico):

 

I) A pedido, quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou
de força maior; e

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de
mercado.

 

II) Por inicia�va das CEASA/DF:

a) Quando o detentor da ata não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles pra�cados no mercado;

b) Quando o detentor da ata não man�ver as condições de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório;

c) Por razões de interesse público, devidamente mo�vadas e jus�ficadas;

d) Quando o detentor da ata não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

e) Quando o detentor da ata se recusar a fornecer os materiais nos prazos estabelecidos no Edital e seus
anexos;

f) Na ocorrência de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços
ou nos pedidos dela decorrentes.

g) Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, as CEASA/DF farão o devido apos�lamento na
Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.
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Cláusula Décima - Do Cancelamento Automá�co do Registro de Preços

10.1 - A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada automa�camente:

a) Por decurso de prazo de vigência, es�pulado Cláusula Décima Terceira desta Ata; e

b) Quando não restarem fornecedores registrados.

 

Cláusula Décima Primeira - do Pagamento

11.1 - Os pagamentos serão efetuados pelas CEASA/DF em até 30 dias, contados da data de
protocolização da documentação fiscal, desde que de acordo com o aprovado por ela, e em
conformidade com o disposto no Edital de Pregão Eletrônico.

 

Cláusula Décima  Segunda - Das Sanções Administra�vas

12.1 - O detentor da Ata de Registro de Preços estará sujeito à aplicação das sanções administra�vas
previstas no Edital, no caso de descumprimento parcial ou total das condições es�puladas.

 

Cláusula Décima  Terceira - Da Autorização para a Contratação

13.1 - A contratação e os demais atos inerentes à presente Ata de Registro de Preços serão autorizados,
caso a caso, pelo senhor Ordenador de Despesas e no caso dos órgãos usuários pela respec�va
autoridade responsável de cada órgão.

 

Cláusula Décima Quarta  – Do Foro

14.1 - Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao
cumprimento do presente Contrato.

 

Cláusula Décima Quinta – Das Garan�as dos produtos

15.1 – Os materiais terão garan�a de, no mínimo, 12 (doze) meses, contada da data do recebimento
defini�vo pelas CEASA/DF.

 

 

 

Cláusula Décima Sexta– Disposições finais

16.1 - Aos casos omissos aplicar-se-ão os termos da lei federal 13.303/2016, da lei nº 8.666/1993; lei nº
10.520/2002; Decreto Distrital n. 36.519/2015; Decreto nº 3.555/00; Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº
7.892/2013, Decreto do GDF 39.103/2018 e demais normas legais aplicáveis, e de tudo o que consta no
processo administra�vo nº 071.000.231/2015, independente de transcrição.

 

Cláusula Décima Sé�ma– Da Ouvidoria de Combate à Corrupção

17.1 – Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria, no telefone
Central 162 ou pelo atendimento presencial: SIA trecho n. 10, lote 05, Pavilhão n. B3, 1º andar, CEP
71.208-900, Distrito Federal.

 

Brasília, _____ de ______________ de 20____.



06/04/2020 SEI/GDF - 33285000 - Ata de Registro de Preços

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=39071177&infra_sistem… 6/6

 

PELA CEASA/DF

 

 

____________________________

WILDER DA SILVA SANTOS

Presidente

PELA ARCANJOS ALIMENTOS

 

 

_______________________________

MARIA APARECIDA MOREIRA RIBEIRO

Representante legal

Documento assinado eletronicamente por ROSA CARLA MONTEIRO DE OLIVEIRA -
Matr.0000117-0, Chefe da Assessoria Jurídica, em 30/12/2019, às 16:52, 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 MARIA APARECIDA MOREIRA RIBEIRO, Usuário
Externo, em 02/01/2020, às 09:54, 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 WILDER DA SILVA SANTOS - Matr.1159, Presidente
das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A, em 09/01/2020, às 09:11, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33285000 código CRC= 5BD0B013.
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