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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2018
UASG (450432)

Processo: n.º 084.000.463/2017. Pregão Eletrônico nº 38/2017. Objeto: Aquisição de ma-
teriais e equipamentos de Proteção Individual - EPI para uso dos estudantes e professores do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC durante os
cursos técnicos de nível médio e de formação inicial e continuada - FIC desenvolvidos no
âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF. Assinatura da Ata:
10/04/2018. Vigência: 12 meses a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária:
LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ nº
18.641.075/0001-17, para os seguintes itens com seus respectivos valores: 07, R$ 1.045,80
(um mil, quarenta e cinco reais e oitenta centavos); 08, R$ 1.054,20 (um mil, quarenta e
cinco reais e oitenta centavos); 09, R$ 1.065,60 (cento e sessenta e cinco reais e sessenta
centavos); e 15, R$ 1.392,50 (um mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).
A ata encontrar-se-á disponibilizada na integra para consulta, nesta Secretaria de Estado de
Educação, na SGAN 607 Projeções "D" sala 309 (telefone 3901-2319), nos sites
http://www.comprasnet.gov.br e http://www.se.df.gov.br, JOSEMAR SALVIANO DA SILVA,
Presidente.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2018
UASG (450432)

Processo: n.º 084.000.463/2017. Pregão Eletrônico nº 38/2017. Objeto: Aquisição de ma-
teriais e equipamentos de Proteção Individual - EPI para uso dos estudantes e professores do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC durante os
cursos técnicos de nível médio e de formação inicial e continuada - FIC desenvolvidos no
âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF. Assinatura da Ata:
10/04/2018. Vigência: 12 meses a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária:
EXTINCON DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORE, CNPJ nº
19.320.823/0001-22, para os seguintes itens: 02 no valor de R$ 511,00 (quinhentos e onze
reais); e 20 no valor de R$ 4.472,50 (quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e
cinquenta centavos). A ata encontrar-se-á disponibilizada na integra para consulta, nesta
Secretaria de Estado de Educação, na SGAN 607 Projeções "D" sala 309 (telefone 3901-
2319), nos sites http://www.comprasnet.gov.br e http://www.se.df.gov.br, JOSEMAR SAL-
VIANO DA SILVA, Presidente.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2018
UASG (450432)

Processo: n.º 084.000.463/2017. Pregão Eletrônico nº 38/2017. Objeto: Aquisição de ma-
teriais e equipamentos de Proteção Individual - EPI para uso dos estudantes e professores do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC durante os
cursos técnicos de nível médio e de formação inicial e continuada - FIC desenvolvidos no
âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF. Assinatura da Ata:
10/04/2018. Vigência: 12 meses a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária:
COMTEX UNIFORMES EIRELI - ME, CNPJ nº 29.243.014/0001-18, para os seguintes
itens: 11 no valor de R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais); e 12 no valor de
R$ 6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais). A ata encontrar-se-á disponibilizada na integra
para consulta, nesta Secretaria de Estado de Educação, na SGAN 607 Projeções "D" sala 309
(telefone 3901-2319), nos sites http://www.comprasnet.gov.br e http://www.se.df.gov.br, JO-
SEMAR SALVIANO DA SILVA, Presidente.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2018
UASG (450432)

Processo: n.º 084.000.032/2017. Pregão Eletrônico nº 33/2017. Objeto: Aquisição de material
de consumo camisetas, tecidos e aviamentos por meio do Sistema de Registro de Preços para
atender os alunos beneficiários do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego - PRONATEC, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF.
Assinatura da Ata: 10/04/2018. Vigência: 12 meses a contar desta publicação no DODF.
Empresa adjudicatária: BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES - EIRELI,
CNPJ nº 01.237.548/0001-12, para os seguintes itens com os respectivos valores: 69, R$
9.380,00 (nove mil e trezentos e oitenta reais); 71, R$ 5.868,00 (cinco mil, oitocentos e
sessenta e oito reais); e 72, R$ 1.988,00 (um mil e novecentos e oitenta e oito reais). A ata
encontrar-se-á disponibilizada na integra para consulta, nesta Secretaria de Estado de Edu-
cação, na SGAN 607 Projeções "D" sala 309 (telefone 3901-2319), nos sites
http://www.comprasnet.gov.br e http://www.se.df.gov.br, JOSEMAR SALVIANO DA SILVA,
Presidente.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2018
UASG (450432)

Processo: n.º 084.000.032/2017. Pregão Eletrônico nº 33/2017. Objeto: Aquisição de material
de consumo camisetas, tecidos e aviamentos por meio do Sistema de Registro de Preços para
atender os alunos beneficiários do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego - PRONATEC, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF.
Assinatura da Ata: 10/04/2018. Vigência: 12 meses a contar desta publicação no DODF.
Empresa adjudicatária: ELO TEXTIL LTDA - EPP, CNPJ nº 28.844.636/0001-39, para item
110 no valor de R$ 298,50 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) e item 121
no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). A ata encontrar-se-á disponibilizada na integra
para consulta, nesta Secretaria de Estado de Educação, na SGAN 607 Projeções "D" sala 309
(telefone 3901-2319), nos sites http://www.comprasnet.gov.br e http://www.se.df.gov.br, JO-
SEMAR SALVIANO DA SILVA, Presidente.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2018
UASG (450432)

Processo: n.º 084.000.032/2017. Pregão Eletrônico nº 33/2017. Objeto: Aquisição de material
de consumo camisetas, tecidos e aviamentos por meio do Sistema de Registro de Preços para
atender os alunos beneficiários do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego - PRONATEC, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF.
Assinatura da Ata: 10/04/2018. Vigência: 12 meses a contar desta publicação no DODF.
Empresa adjudicatária: COMTEX UNIFORMES EIRELI - ME, CNPJ nº 29.243.014/0001-
18, para os seguintes itens e valores respectivamente: 84, R$ 2.835,00 (dois mil e oitocentos
e trinta e cinco reais); 85, R$ 3.780,00 (três mil e setecentos e oitenta reais); 86, R$ 2.835,00
(dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais); 87, R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais); 88, R$
945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais); 89, R$ 5.670,00 (cinco mil e seiscentos e
setenta reais); 90, R$ 10.000,00 (dez mil); 91, R$ 6.630,00 (seis mil e seiscentos e trinta
reais); 92, R$ 4.420,00 (quatro mil e quatrocentos e vinte reais); e 93, R$ 2.210,00 (dois mil
e duzentos e dez reais). A ata encontrar-se-á disponibilizada na integra para consulta, nesta
Secretaria de Estado de Educação, na SGAN 607 Projeções "D" sala 309 (telefone 3901-
2319), nos sites http://www.comprasnet.gov.br e http://www.se.df.gov.br, JOSEMAR SAL-
VIANO DA SILVA, Presidente.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2018
UASG (450432)

Processo: n.º 084.000.032/2017. Pregão Eletrônico nº 33/2017. Objeto: Aquisição de material
de consumo camisetas, tecidos e aviamentos por meio do Sistema de Registro de Preços para
atender os alunos beneficiários do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego - PRONATEC, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF.
Assinatura da Ata: 10/04/2018. Vigência: 12 meses a contar desta publicação no DODF.
Empresa adjudicatária: SCLAN MALHAS LTDA - EPP, CNPJ nº 32.468.738/0001-74, para
os seguintes itens com os respectivos valores: 56, R$ 1.896,00 (um mil e oitocentos e
noventa e seis reais); 57, R$ 3.792,00 (três mil e setecentos e noventa e dois reais); 58, R$
4.990,00 (quatro mil e novecentos e noventa reais); 59, R$ 3.141,00 (três mil e cento e
quarenta e um reais); 60, R$ 1.587,00 (um mil e quinhentos e oitenta e sete reais); 61, R$
1.067,00 (um mil e sessenta e sete reais); 62, R$ 5.778,00 (cinco mil e setecentos e setenta
e oito reias); 63, R$ 9.630,00 (nove mil e seiscentos e trinta reais); 64, R$ 19.260,00
(dezenove mil e duzentos e sessenta reais); 65, R$ 5.778,00 (cinco mil, setecentos e setenta
e oito reais); 66, R$ 1.926,00 (um mil e novecentos e vinte seis reais); 67, R$ 963,00
(novecentos e sessenta e três reais); 68, R$ 5.808,00 (cinco mil e oitocentos e oito reais); 70,
R$ 17.940,00 (dezessete mil e novecentos e quarenta reais); e 76, R$ 7.578,00, (sete mil e
quinhentos e setenta e oito reais). A ata encontrar-se-á disponibilizada na integra para
consulta, nesta Secretaria de Estado de Educação, na SGAN 607 Projeções "D" sala 309
(telefone 3901-2319), nos sites http://www.comprasnet.gov.br e http://www.se.df.gov.br, JO-
SEMAR SALVIANO DA SILVA, Presidente.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2018
UASG (450432)

Processo: n.º 080.003.509/2014. Pregão Eletrônico nº 10/2018. Objeto: aquisição de suporte
gráfico, como álcool isopropílico, chapa de alumínio, papéis e outros com vistas ao de-
sempenho de impressões e confecções de documentos no âmbito desta Secretaria, conforme
especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do
Edital. Assinatura da Ata: 12/04/2018. Vigência: 12 meses a contar desta publicação no
DODF. Empresa adjudicatária: SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LT-
DA, CNPJ nº 67.642.736/0001-34, para o item 13 no valor de R$ 1.752,72 (um mil,
setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos). A ata encontrar-se-á dis-
ponibilizada na integra para consulta, nesta Secretaria de Estado de Educação, na SGAN 607
Projeções "D" sala 309 (telefone 3901-2319), nos sites http://www.comprasnet.gov.br e
http://www.se.df.gov.br, JOSEMAR SALVIANO DA SILVA, Presidente.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2018
UASG (450432)

Processo: n.º 080.000.075/2017. Pregão Eletrônico nº 05/2017. Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis lácteos (Iogurte sabor Morango; Bebida Láctea sabor Ameixa, sabor
Coco e sabor Frutas; Manteiga com Sal e Requeijão Cremoso Tradicional) para o Programa
de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Assinatura da Ata: 17/04/2018. Vigência: 12 meses
a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária: WERLISGLON CALACIO,
CNPJ nº 01.486.297/0001-00, para o item 25 no valor de R$ 170.329,45 (cento e setenta mil,
trezentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos). A ata encontrar-se-á dis-
ponibilizada na integra para consulta, nesta Secretaria de Estado de Educação, na SGAN 607
Projeções "D" sala 309 (telefone 3901-2319), nos sites http://www.comprasnet.gov.br e
http://www.se.df.gov.br, JOSEMAR SALVIANO DA SILVA, Presidente.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2018
UASG (450432)

Processo: n.º 080.000.075/2017. Pregão Eletrônico nº 05/2017. Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis lácteos (Iogurte sabor Morango; Bebida Láctea sabor Ameixa, sabor
Coco e sabor Frutas; Manteiga com Sal e Requeijão Cremoso Tradicional) para o Programa
de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Assinatura da Ata: 17/04/2018. Vigência: 12 meses
a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária: LATICINIO ASAHI LT D A ,
CNPJ nº 03.964.893/0001-83, para os seguintes lotes/item com seus respectivos valores: Lote
01 - 01, R$ 270.757,69 (duzentos e setenta mil, setecentos e cinquenta e sete reias e sessenta
e nove centavos); 4, R$ 294.807,80 (duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e sete reais
e oitenta centavos); Lote 02 - 07, R$ 227.338,60 (duzentos e vinte e sete mil, trezentos e
trinta e oito reias e sessenta centavos); 10, R$ 247.532,00 (duzentos e quarenta e sete mil e
quinhentos e trinta e dois reais); Lote 03 - 13, R$ 365.549,58 (trezentos e sessenta e cinco
mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); 16, R$ 398.019,60
(trezentos e noventa e oito mil, dezenove reais e sessenta centavos); Lote 04 - 19, R$
365.549,58 (trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta
e oito centavos); 22, R$ 398.019,60 (trezentos e noventa e oito mil, dezenove reais e sessenta
centavos); Lote 05 - 28, R$ 185.459,00 (cento e oitenta e cinco mil e quatrocentos e
cinquenta e nove reais); Lote 06 - 31, R$ 180.879,72 (cento e oitenta mil, oitocentos e
setenta e nove reais e setenta e dois centavos); 34, R$ 196.946,40 (cento e noventa e seis mil,
novecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos); Lote 07 - 37, R$ 259.474,52
(duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois
centavos); e 40, R$ 282.522,40 (duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais
e quarenta centavos). A ata encontrar-se-á disponibilizada na integra para consulta, nesta
Secretaria de Estado de Educação, na SGAN 607 Projeções "D" sala 309 (telefone 3901-
2319), nos sites http://www.comprasnet.gov.br e http://www.se.df.gov.br, JOSEMAR SAL-
VIANO DA SILVA, Presidente.


