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AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 23/2017

(UASG 450432)
Objeto: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição
de equipamentos escolares, conforme descrições contidas no anexo I do Termo de Re-
ferência, para atendimento dos Centros de Educação da Primeira Infância - CEPIs e demais
Unidades de Ensino de Educação Fundamental e de Ensino Médio da Rede Pública e
Unidades Administrativas durante o biênio 2017/2018, segundo especificações e condições
estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I deste Edital, no valor global
estimado e de R$ 30.911.773,77 (trinta milhões, novecentos e onze mil, setecentos e setenta
e três reais e setenta e sete centavos), com data e horário marcado para abertura do certame
às 11:30h, do dia 16 de janeiro de 2018, objeto do procedimento administrativo nº
080.014187/2016. O Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico
www.comprasnet.gov.br, Informações referentes ao cadastro para participação e demais pro-
cedimentos serão obtidas através do endereço www.comprasnet.gov.br. Brasília - DF.

Brasília/DF, 28 de dezembro de 2017.
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

Pregoeiro

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 39/2017

(UASG 450432)
Objeto: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para Contratação de
Empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de primeiro, segundo e
terceiro nível nos extintores de incêndio, compreendendo a retirada, recolocação, descarga,
recarga, testes hidrostáticos, eventuais substituições de peças e acessórios, pintura e demais
serviços destinados ao seu perfeito funcionamento, visando suprir as necessidades dos ex-
tintores de incêndio pertencentes à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
(SEEDF), incluindo Unidades Escolares e Administrativas que vierem a ser criadas durante
a vigência do contrato, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes
deste instrumento e seus anexos, no valor global estimado e de R$ 484.703,21 (quatrocentos
e oitenta e quatro mil setecentos e três reais e vinte e um centavos), com data e horário
marcado para abertura do certame às 14:30h, do dia 16 de janeiro de 2018, objeto do
procedimento administrativo nº 080.011543/2014. O Edital poderá ser retirado exclusiva-
mente no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, Informações referentes ao cadastro
para participação e demais procedimentos serão obtidas através do endereço www.com-
prasnet.gov.br. Brasília - DF.

Brasília/DF, 28 de dezembro de 2017.
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

Pregoeiro

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 28/2017

(UASG 450432)
Objeto: A presente licitação tem como objeto Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis
(Filé de peixe Mapará, Filé de peixe Merluza, Peito de frango sem pele, Coxa e Sobrecoxa
de frango sem pele, Ovo de galinha, Carne suína - Paleta em iscas em IQF, Carne suína -
Paleta em cubos em IQF, Carne suína - Pernil em cubos em IQF, Carne suína - Pernil em
iscas em IQF) por meio de Registro de Preços para o Programa de Alimentação Escolar do
Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e
seus Anexos, no valor global estimado e de R$ 84.072.606,25 (oitenta e quatro milhões,
setenta e dois mil, seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos), com data e horário
marcado para abertura do certame às 11:30h, do dia 17 de janeiro de 2018, objeto do
procedimento administrativo nº 080.005201/2017. O Edital poderá ser retirado exclusiva-
mente no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, Informações referentes ao cadastro
para participação e demais procedimentos serão obtidas através do endereço www.com-
prasnet.gov.br. Brasília - DF.

Brasília/DF, 28 de dezembro de 2017.
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

Pregoeiro

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 29/2017

(UASG 450432)
O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação comunica aos interessados o adiamento
"Sine die" da abertura do pregão em epígrafe, em atendimento Decisão nº 6016/2017 -
TCDF. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 28 de dezembro de 2017.
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2017

O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica aos in-
teressados que após abertura do Pregão Eletrônico nº 30/2017, Processo nº 084.000422/2016,
que tem por objeto a Aquisição de equipamentos audiovisuais para atender a demanda da
Gerência de Mídias Educacionais, vinculada a Diretoria de Mídias e Conteúdos Digitais,
Coordenação de Políticas Educacionais para Etapas, Modalidades e Temáticas Especiais de
Ensino e Subsecretaria de Educação Básica, conforme especificação constante no edital,
sagraram-se vencedoras: para o item 03 a empresa -- ISALTEC COMERCIO DE INS-
TRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME - CNPJ nº 01.682.745/0001-40, no valor global
de R$ 1.920,00 (um mil e novecentos e vinte reais), para o item 05 a empresa FRATELLI
COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - CNPJ 09.058.708/0001-
78, no valor global de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para o item 08 a empresa
- NADJA MARINA PIRES - EPP - CNPJ 12.130.958/0001-86, no valor global de R$
2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), para o item 07 a empresa- INOVART - COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ 12.308.936/0001-63, no valor global de R$
4.139,10 (quatro mil, cento e trinta e nove reais e dez centavos) e para o item 04 a empresa
SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA - ME - CNPJ 23.198.676/0001-37, no valor
global de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais). O Resultado encontra-se disponível nos
sites www.comprasnet.gov.br, e www.se.df.gov.br.

Brasília/DF, 28 de dezembro de 2017.
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

R E S U LTA D O
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017

(UASG 450432)
A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal comunica aos interessados que após análise da proposta de preços proferida pela
Gerência de Orçamento de Obras sagrou-se vencedora da Tomada de Preços n.º 01/2017 a
Empresa Impar Construções Ltda. com o valor de R$ 262.828,79 (duzentos e sessenta e dois
mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos). O valor foi retificado com
respaldo no item 6.7 do edital, após conferência das operações aritméticas das planilhas
verificou-se discordância entre preços unitários e o total parcial dos itens. Os autos ficam
com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 28 de dezembro de 2017.
PAULO ALEXANDRE RODRIGUES

Presidente da Comissão

R E S U LTA D O
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017

(UASG 450432)
A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal comunica aos interessados que após análise da proposta de preços proferida pela
Gerência de Orçamento de Obras sagrou-se vencedora da Tomada de Preços n.º 02/2017 a
Empresa Infra Engeth - Infraestrutura Construção e Comércio Ltda., com o valor de R$
179.984,72 (cento e setenta e nove mil novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois
centavos). O valor foi retificado com respaldo no item 6.7 do edital, após conferência das
operações aritméticas das planilhas verificou-se discordância entre preços unitários e o total
parcial dos itens. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 28 de dezembro de 2017.
PAULO ALEXANDRE RODRIGUES

Presidente da Comissão

R E S U LTA D O
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2017

(UASG 450432)
A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal comunica aos interessados que após análise da proposta de preços proferida pela
Gerência de Orçamento de Obras sagrou-se vencedora da Tomada de Preços n.º 08/2017 a
Empresa Vale Construções EIRELI ME com o valor de R$ 272.666,93 (duzentos e setenta e
dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos). Os autos ficam com
vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 28 de dezembro de 2017.
PAULO ALEXANDRE RODRIGUES

Presidente da Comissão

R E S U LTA D O
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2017

(UASG 450432)
A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal comunica aos interessados que após análise da proposta de preços proferida pela


