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Empresa Avaliadora Especializada Gorioux Faro Auditores Independentes S/S, sociedade
simples limitada estabelecida na cidade de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luis Antonio,
n° 2050, 15° andar, Bela Vista, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda sob o nº. 07.058.550/0001- 00, registrada no Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2 SP 023.512/O-0, com seu contrato social
registrado no 8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de
São Paulo/SP, prenotado sob nº 35696, representada pelo seu sócio Sr. Fernando Segato
Magalhães Sarmento Afonso, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de
Identidade RG nº. 30.613.343-X, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda sob o nº. 332.817.448-69 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de
São Paulo sob o nº. 1 SP 289.121/O-5, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com
escritório no mesmo endereço da representada ("Empresa Avaliadora") que realizou a
avaliação da Sociedade, para fins de sua incorporação pela Incorporadora, conforme
Protocolo e Justificação. (iii) Aprovar, sem reservas, o Laudo de Avaliação da Sociedade,
elaborado pela Empresa Avaliadora, para fins de sua Incorporação pela Incorporadora, que
passa a fazer parte integrante desta Ata como Anexo II ("Laudo de Avaliação"). (iv) Aprovar
a incorporação da Sociedade pela Incorporadora, nos termos e condições estabelecidos no
Protocolo e Justificação, com base no Laudo de Avaliação, pelo seu respectivo valor
patrimonial contábil na Data-Base, o qual corresponde ao montante de R$ R$
50.944.984,00 (cinquenta milhões novecentos e quarenta e quatro mil novecentos e
oitenta e quatro reais). na Data Base. (v) Consignar que, com a implementação da
Incorporação ora aprovada as 3.824.128 (três milhões, oitocentas e vinte e quatro mil,
cento e vinte e oito) quotas com valor nominal de R$ 4,991292 (quatro reais e noventa e
nove centavos) cada, detidas pela Sociedade na Incorporadora serão canceladas e, em
substituição, a sócia da Sociedade passará a deter participação na Incorporadora de
38.241.619 (trinta e oito milhões duzentos e quarenta e um mil seiscentos e dezenove)
quotas mediante a criação de novas quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real), nos
termos do Protocolo e Justificação. (vi) Consumadas as providências legais da Incorporação,
a Sociedade será extinta de pleno direito e a Incorporadora assumirá a responsabilidade
ativa e passiva relativa à Sociedade, passando a ser sua sucessora legal, para todos os
efeitos, nos termos do Protocolo e Justificação. (vii) A Incorporadora sucederá à Sociedade,
a título universal e sem a solução de continuidade, em relação a todos os bens, os direitos,
as pretensões, as faculdades, os poderes, as imunidades, as ações, as exceções, os deveres,
as obrigações, as sujeições, os ônus e as responsabilidades de titularidade da Sociedade, os
quais são incorporados pela Incorporadora; (viii) Autorizar o administrador da Sociedade a
levarem a termo o processo de Incorporação, com poderes para praticar e registrar nos
órgãos competentes todos os atos necessários à sua efetivação, sendo certo que, uma vez
tenha a Incorporação sido aprovada pela sócia da Incorporadora, a Sociedade será
considerada extinta. Encerramento: A Sra. Presidente colocou a palavra à disposição de
quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os
trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada,
foi devidamente assinada pelos presentes. São Paulo, 18/05/2022. Anne-Catherine
Françoise Brunschwig

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E

DESENVOLVIMENTO RURAL
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2022 - UASG - 926523

O Governo do Distrito Federal por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL -
SEAGRI/DF, torna público a ABERTURA da licitação do tipo (SRP), Menor Preço Unitário por
item, na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com previsão de abertura do
certame para 13/09/2022, 09h30min, horário de Brasília, PROCESSO SEI-GDF nº 00070-
00000124/2022-58, realizado de acordo com a a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e,
subsidiariamente, com Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, não sendo aplicável a Lei nº
14.133, de 1º de abril de 2021, observado o art. 191 desta Norma. OBJETO: Registro de
Preços para a eventual aquisição de veículos de passeio e pick-up para atender as
demandas da Subsecretaria de Defesa Agropecuária e Subsecretaria de Desenvolvimento
Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do
Distrito Federal, conforme condições e especificações constantes do item 3 do Anexo I,
Termo de Referência, com valor Total estimado de R$ 3.224.037,91 (três milhões, duzentos
e vinte e quatro mil trinta e sete reais e noventa e um centavos). O Edital poderá ser
retirado a partir da sua publicação no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br. e
portal da SEAGRI/DF, www.agricultura.df.gov.br, "Edital".

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022 - UASG 926523

O Governo do Distrito Federal por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL -
SEAGRI/DF, torna público a ABERTURA da licitação do tipo (SRP), Menor Preço Unitário por
item, na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com previsão de abertura do
certame para 15/09/2022, 09h30min, horário de Brasília, PROCESSO SEI-GDF nº 00070-
00001247/2022-14, realizado de acordo com a a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e,
subsidiariamente, com Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, não sendo aplicável a Lei nº
14.133, de 1º de abril de 2021, observado o art. 191 desta Norma. OBJETO: Registro de
Preços para a eventual aquisição de aquisição de adubo químico , adubo orgânico,
sementes de milho e feijão para a distribuição de kits de insumos de plantio de milho e
feijão aos agricultores familiares do Distrito Federal, conforme condições e especificações
constantes do item 3 do Anexo I, Termo de Referência, com valor Total estimado de R$
6.977.842,30 (seis milhões, novecentos e setenta e sete mil oitocentos e quarenta e dois
reais e trinta centavos). O Edital poderá ser retirado a partir da sua publicação no
endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br. e portal da SEAGRI/DF,
www.agricultura.df.gov.br, "Edital".

NATANAEL FÉLIX DOS SANTOS
Pregoeiro

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE ATA - Pregão Eletrônico nº 04/2022-SEAGRI/DF, referente à
Publicação dos Extratos das Atas Nº 01/2022-SEAGRI/DF, Nº 02/2022-SEAGRI/DF, Nº
03/2022-SEAGRI/DF, Nº 04/2022-SEAGRI/DF, Nº 05/2022-SEAGRI/DF e Nº 06/2022-
SEAGRI/DF, publicadas no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO em: 18/08/2022, Edição: 157, Seção:
3 Página: 213, ONDE SE LÊ: "Objeto: eventual aquisição de implementos agrícolas diversos,
mediante Sistema de Registro de Preços, a fim de atender a Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI-DF , LEIA-SE: "Objeto:
eventual aquisição de Tubos Corrugados de PEAD ou PVC, PVC irrigação, Calhas Parshall e
Pasta Lubrificante, mediante Sistema de Registro de Preços , a fim de atender a Secretaria
de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI-D F.

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2022 - UASG 974002

Nº Processo: 004000016428/2022. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição Registro de
Preços para aquisição de material de limpeza e produção de higienização (álcool em gel etílico), a fim de
atender as demandas dos Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal,
conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do
Edital.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 19/08/2022 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59.
Endereço: Praça do Buriti, Edf. Anexo do Pal. do Buriti, 5º Andar S/506, - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/974002-5-00114-2022. Entrega das Propostas: a partir de
19/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 01/09/2022 às 09h00 no
site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Qualquer divergência entre as especificações contidas
no CATMAT e as contidas no Termo de Referência, prevalecerão as contidas no Termo de Referência..

PATRICIA TAMEIRAO DE MOURA GODINHO
Pregoeira

(SIASGnet - 17/08/2022) 926939-00001-2022NE000001
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 - UASG 450432

O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, vem
comunicar aos interessados que após abertura do Pregão Eletrônico nº 18/2022, Processo SEI
nº 00080-00070063/2022-59, sagrou-se vencedora do certame, para os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 a
licitante: CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.259.749/0001-83, com o
valor total de R$ 3.650.850,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta mil oitocentos e cinquenta
reais). O resultado encontra-se disponível no site www.gov.br/compras e www.se.df.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022 - UASG 450432

O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, vem
comunicar aos interessados que após abertura do Pregão Eletrônico nº 19/2022, Processo SEI
nº 00080-00108913/2022-07, sagrou-se vencedora do certame, para os itens 1, 2, 3 e 4 a
licitante: TRIGO MAIS DE SAO JOSE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 29.989.495/0001-05, com o valor
total de R$ 6.497.742,60 (seis milhões, quatrocentos e noventa e sete mil setecentos e
quarenta e dois reais e sessenta centavos) ; para o item 5 e 6 a licitante: JVC INDUSTRIA
COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ:
37.145.968/0001-16, com o valor total de R$ 3.486.423,18 (três milhões, quatrocentos e
oitenta e seis mil quatrocentos e vinte e três reais e dezoito centavos); para os itens 9 e 10 a
licitante: ORLANDO ZANCOPE & CIA. LTDA, CNPJ: 48.205.157/0001-80, com valor total de R$
1.899.369,30 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil trezentos e sessenta e nove reais e
trinta centavos). Os itens 7 e 8 restaram cancelados. O valor total licitado foi de R$
11.883.535,08 (onze milhões, oitocentos e oitenta e três mil quinhentos e trinta e cinco reais e
oito centavos). O resultado encontra-se disponível no site www.gov.br/compras e
www.se.df.gov.br.

Brasília, 18 de Agosto de 2022.
DIEGO FERNANDEZ GOMES

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022

PROCESSO SEI Nº 00053-00099438/2022-90 - CBMDF. TIPO: Menor preço.
OBJETO: Aquisição de "kit-refeição", "kit-lanche" e "hidratação" (compra de

alimentação), sob demanda, para os militares do CBMDF, conforme Edital e anexos. A
DICOA informa: 1) a ADJUDICAÇÃO pelo Pregoeiro do objeto do grupo 1 à empresa OLIVER
COZINHA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 37.910.982/0001-69, com o valor total
de R$ 326.500,00; e, 2) a HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação, com fulcro no inciso
VI, art. 13, do Dec. Fed. nº 10.024/19. Inf.: (61) 3901-3614.

Brasília-DF, 29 de Julho de 2022
Cristianne da Silva Antunes- Ten-Cel. QOBM/Comb

Diretora

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 215/2022 - SEE - SRP

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços gráficos,
visando atender a Diretoria de Ensino da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes
- SEE.

A DIVISÃO DE PREGÃO torna público que fica suspenso o Processo Licitatório acima
mencionado, previamente marcado para o dia 19/08/2022 às 09h15 (horário de Brasília),
publicado no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da União Seção 3 e nos sites:
www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br por ausência de resposta
de esclarecimento do órgão demandante.

Rio Branco-AC, 18 de Agosto de 2022.
GARDENIO REXLSON MARTINS CLAUDIO

Pregoeiro

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 306/2022 - SEE - SRP

Objeto: Aquisição de material de consumo (higiene/limpeza), com intuito de
atender a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes e suas unidades escolares.

A DIVISÃO DE PREGÃO torna público que fica suspenso o Processo Licitatório acima
mencionado, previamente marcado para o dia 19/08/2022 às 09h15 (horário de Brasília),
publicado no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da União Seção 3 e nos sites:
www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br por ausência de resposta
de esclarecimento do órgão demandante.

Rio Branco-AC, 18 de Agosto de 2022.
CAROLYNE RENATA MAIA DE SANTANA

Pregoeira

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 371/2021 - SEE - SRP

Objeto: Prestação de serviços natureza continuada (limpeza e/ou esgotamento de
fossa sépticas, caixa-d'água e cisterna, rede de esgoto, desentupimentos, desobstrução,
dedetização, descupinização, desratização, limpeza interna de dejetos de morcegos e aves
presentes em forros), visando atender demanda das Unidades Escolares de Ensino Urbanas e
Rurais e Prédios Administrativos desta Secretaria Estadual de Educação - SEE.

Edital e Informações: O edital está à disposição a partir nos sites: www.ac.gov.br,
www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

O prazo foi reaberto e marcado para o dia 31/08/2022 às 09h15 (Horário de
Brasília), quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico:
www.comprasnet.gov.br, em função retificação no termo de referência.

Rio Branco-AC, 18 de Agosto de 2022.
FABIANO OLIVEIRA DA SILVA BISPO

Pregoeiro
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