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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 19/2021 - DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2021 – SUAG/SEE-DF

 

PROCESSO Nº: 00080-00009327/2020-19

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021

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 18/2021, publicado no DODF nº 166, de 01 de setembro de 2021, página nº 43 e a respec�va homologação,
RESOLVEM registrar os preços da empresa DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA ME - CNPJ:28.854.349/0001-00,  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 registro de preços  para eventual  aquisição de brinquedos pedagógicos/educa�vos para atender as necessidades de
a�vidades da Educação Infan�l – Creche e Pré-escola, de crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos e 11 ( onze) meses da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal – SEEDF, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos,  conforme consta nos autos do Processo SEI nº 000080-
00009327/2020-19.

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

PROCESSO Nº 00080-00009327/2020-19 PREGÃO ELETRÔNICO nº 18/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2021

EMPRESA:  DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA ME CNPJ: 28.854.349/0001-00
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INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9076352442 BANCO: BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 2222-5 C.C: 23367-6

TELEFONE (41) 3049-2649/2849 EMAIL:
dominobrinquedo@hotmail.com ENDEREÇO: RUA JOSÉ ZALESKI, 992 - CAPÃO RASO - CURITIBA - PR - CEP 81130-060

Procurador Legal:  GRACIELA VIVIAN ROZENDO SASKOSKI RG: 8432303-9 CPF:  058.594.009-69

 

Item Descrição do Item Unidade QTD Valor Unitário Valor Total

01

Cozinha infan�l - Confeccionada em Madeira tratada e livre de arestas e farpas. Com portas que
abrem e fecham. Pia de inox removível para facilitar a limpeza. Torneira e puxadores cromados
para maior resistência e durabilidade. Acessórios inclusos:

- kit de mini limpeza vassoura e rodo

- fru�nhas de plás�co

Medidas aproximadas do produto: 1,15m comp. x 0,35cm larg. x 1,15m alt. - 35 kg.

Marca: Fashion Toys

 

UN 42 R$ 1.677,00 R$ 70.434,00

02

Réplicas de frutas e verduras - 

Confeccionado em material plás�co não tóxico.

Itens inclusos: 12 peças de tamanhos e cores variadas de frutas e verduras.

Marca: Tate�-209

 

PCT 84 R$ 15,11 R$ 1.269,24

03

Gangorra cavalinho confeccionado em resina plás�ca – PEBD. Material atóxico e com proteção
UV. Capacidade para até 30 kg. 
Dimensões aproximadas do produto: 48cm x 26cm x 82cm (A x L x P) 
Dimensões aproximadas da embalagem: 50 x 28cm x 84cm (A x L x P) 
Peso aproximado do produto: 2,1 Kg 
Peso aproximado da embalagem: 2,2 Kg 
Marca: LigLig-cavalinho

UN 49 R$ 130,00 R$ 6.370,00

05 Bancada de Ferramentas - Composto por uma bancada confeccionada e madeira tratada sem arestas UN 35 R$ 135,00 R$ 4.725,00
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ou farpas e 14 ferramentas diversas de madeira colorida, todas as peças devem ser fixadas com
rebite de plástico sem pontas e sem farpas, sendo: 1 martelo, 1 chave de fenda, 1 morsa, 1 chave de
boca, 2 pregos de madeira, 5 roscas e 3 fixadores de ferramentas.

Bancada medindo aproximadamente 45 cm de comp. x 25 cm larg. x 30 cm alt. - 2,100 kg

Com uma gavetinha para guardar os parafusos. Pintada com tinta atóxica.

Acompanhada de folheto ilustrativo e informativo

Acondicionada em embalagem em PVC encolhível.

Marca: Carimbras-4080

12 Bandinha Rítmica 15 Instrumentos - 

Conjunto de instrumentos musicais composto por:

Tambor confeccionado com pele de poliéster (material profissional utilizado em baterias) na
espessura de 190 microns. Aro de sustentação da pele em polipropileno fundido com perfil em alto
impacto, corpo em PVC, alça para prender ao pescoço de quem utiliza os instrumentos.
Acompanhado de 02 baquetas com medidas aproximadas de 210 mm de comprimento em plástico
atóxico.

 Black Black - dois (02) pratos com diâmetro de 70 mm, redobrados para evitar rebarbas e cortes,
presos na extremidade a uma alça de 110 mm por 13 mm aproximadamente, tudo confeccionado em
aço de 0,90 mm de espessura, com tratamento em níquel cromo.

Campanela - composto por quatro (04) guizos com diâmetro de 20 mm, com banho em níquel e
cabo de madeira com 100 mm

Castanhola - composto por duas (02) conchas com medidas aproximadas de 82 mm de
comprimento por 75 mm de largura por 15 mm de espessura confeccionada em alto impacto, ambas
presas a um cabo de plástico alto impacto no tamanho aproximado de 200 mm de comprimento por
62 mm de largura.

Caxixi - confeccionado em vime contendo sementes de capiá e fundo em madeira ou plástico.
Medidas aproximadas: 140 mm de altura e 75 mm de diâmetro.

Claves - duas (02) peças sólidas em madeira de lei polida na medida aproximada de 200 mm de
comprimento por 25 mm de espessura.

UN 21 R$ 364,00 R$ 7.644,00
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Coco - duas (02) metades artificiais de coco confeccionadas em alto impacto, na espessura de cerca
de 4 mm e comprimento de 58 mm e largura de 100 mm.

Flauta - confeccionada em plástico atóxico de alto impacto no comprimento aproximado de 320
mm por 30 mm de espessura, contendo 13(treze) orifícios para executar melodias, acompanhado de
manual (guia didático).

Lixa - composta por 02 (duas) hastes com medidas aproximadas de 82 mm de comprimento por 75
mm de largura e 15 mm de espessura, alto impacto com lixas nas extremidades.

Maraca – de plástico atóxico, com bola medindo cerca de 60 mm de comprimento por 75 mm de
diâmetro, com sementes (ou outro material similar) extras secas por dentro.

Pandeiro - Pele de poliéster prensada com anel de alto impacto, nas medidas aproximadas de 200
mm de diâmetro por 35 mm de altura, com platinelas de metal na medida de 40 mm
aproximadamente.

Platinelas - confeccionada em plástico atóxico em alto impacto.

Prato (par) - 02 (duas) peças em formato de prato, confeccionadas em aço com espessura
aproximada de 0,90 mm e diâmetro de 200 mm com tratamento de níquel. Contém alça para
prender entres os dedos.

Reco Reco - Confeccionado em plástico atóxico de alto impacto medindo aproximadamente 250
mm de comprimento por 38 m de diâmetro.

Triângulo com batedor - Confeccionado em aço polido com cerca de 10 mm de diâmetro, tratado
em níquel cromo, triângulo de 200 mm de lado, equipado com alça e batedor 150 mm de
comprimento aproximadamente.

Deve vir acondicionado em bolsa transparente de PVC resistente e alças reforçadas a fim de
prolongar a vida útil dos objetos.

Marca: LigLig

13 Berço de balanço para boneca confeccionado em madeira tratada com acabamento sem arestas ou
farpas. Acompanhado de colchão com revestimento de tecido de algodão estampado e com zíper
para facilitar a lavagem da capa.

Medidas aproximadas do produto: 55cm comp. x 32cm larg. X 42cm alt. Peso total aproximado de
5 kg.

Marca: junges-416

UN 21 R$ 133,00 R$ 2.793,00
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14

Carrinho de bonecas, feito de ferro com pintura atóxica. 
Com capa removível e lavável. 
Com pneus de EVA maciço que sejam resistentes e macios.

 Dobrável, que facilite o abrir e guardar.

Medidas aproximadas do produto- 62cm comp. x 40cm larg. X 62cm alt.

Marca: DmToys

UN 35 R$ 70,00 R$ 2.450,00

16

Brinquedo 2 em 1. Barraca cabana toca túnel acompanhada de 60 bolinhas coloridas. 

Dimensões aproximadas: 180cmx84cmx88cm

Cores alegres e vibrantes

 Confeccionado em material atóxico - Poliéster e aço dobrável

Com bolinhas de cores variadas.

Com capacidade para comportar duas crianças ao mesmo tempo, totalizando um peso
aproximado de 50 quilos.

Acondicionado em 01(uma) bolsa transparente de material resistente

Marca: JianHong

UN 28 R$ 215,00 R$ 6.020,00

VALOR TOTAL GERAL: :R$ 101.705,24 (cento e um mil, setecentos e cinco reais e vinte 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.
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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.
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3.2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par�cipante deverá efe�var a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de vigência da ata.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

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

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

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

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor.

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

7.1. O local de entrega/execução será de acordo com o estabelecido no item 6 do Termo de Referência -Anexo I do Edital de Pregão nº 18/2021.

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  18/2021, 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
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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 18/2021 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 0084-000937/2016 do Pregão Eletrônico nº 18/2021 - 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
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Pela Fornecedor Beneficiário:

 

GRACIELA VIVIAN ROZENDO SASKOSKI

Representante Legal

Documento assinado eletronicamente por GRACIELA VIVIAN ROZENDO SASKOSKI, Usuário
Externo, em 05/10/2021, às 16:07, 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 13/10/2021, às 16:35, 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 MAURICIO PAZ MARTINS - Matr. 00344966,
Subsecretário(a) de Administração Geral, em 13/10/2021, às 16:45, 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= 70642623 código CRC= F80F34E3.
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