
 

DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 

AVISO DE RESULTADO 

Pregão Eletrônico n.º. 22/2016 

 

O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica aos interessados que após 

abertura do Pregão Eletrônico nº 22/2016, Processo nº 080.011741/2016, que trata do Registro de preços 

para Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento 

de Veículos via Satélite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalação de dispositivo móvel em 

regime de comodato e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web para gestão 

de frota e controle de quilometragem em veículos escolares, (frota própria e de contratos terceirizados), 

incluindo o fornecimento de equipamentos a título de comodato, componentes e licença de uso de 

software e os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de 

funcionamento, conforme especificações, e de acordo com o constante no processo, com duração de 12 

(doze) meses, sagrou-se vencedora a empresa: VISION NET LTDA – EPP - CNPJ: 13.134.811/0001-27 

com o valor global de R$ R$ 1.486.800,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil e oitocentos reais).O 

Resultado encontra-se disponível nos sites www.comprasnet.gov.br, e www.se.df.gov.br. 

 
Brasília, 25 de abril de 2018. 

Josemar Salviano da Silva 
Pregoeiro 

 

 

 
DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a homologação dos itens do Pregão 

Eletrônico SRP nº 22/2016, que trata do Registro de Preços para eventual Contratação de Empresa 

Especializada na prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de Veículos via Satélite por 

GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalação de dispositivo móvel em regime de comodato e a 

disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web para gestão de frota e controle de 

quilometragem em veículos escolares, (frota própria e de contratos terceirizados), incluindo o 

fornecimento de equipamentos a título de comodato, componentes e licença de uso de software e os 

respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de 

funcionamento, conforme especificações, e de acordo com o constante no processo, com duração de 12 

(doze) meses, objeto dos Processos nº 080.011741/2016, CONVOCA a empresa VISION NET LTDA – 

EPP - CNPJ: 13.134.811/0001, a comparecer a Comissão Permanente de Licitação/SUAG-SEDF, 

localizada no SGAN Quadra. 607 Projeções “D”, Sala 309 – Anexo II da SEDF. – Asa Norte/Brasília – 

DF, no período de 26, 27 e 30 de abril de 2018, no horário de 10h às 12h e das 14h às 17h, para 

assinatura da Ata de Registro de Preços. 

Brasília, 25 de abril de 2017. 
Josemar Salviano da Silva 

Presidente 


