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Diário Oficial do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 23/2017
(UASG 450432)
O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica aos interessados a reabertura do Pregão 23/2017 epígrafe em atendimento á Decisão 1215/2018 TCDF, cujo objeto é a aquisição, mediante Registro de Preços de aquisição de equipamentos
escolares, conforme descrições contidas no anexo I do Termo de Referência, 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 do Edital, no valor global estimado de R$ 23.217.194,47
(vinte e três milhões, duzentos e dezessete mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e
sete centavos), com data e horário marcado para abertura do certame às 13h, do dia 05 de
abril 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 procedimentos serão obtidas através do
endereço www.comprasnet.gov.br. Brasília - DF.
Brasília/DF, 22 de março de 2018
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2017
(UASG 450432)
O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica aos interessados, que a abertura do Pregão, em epígrafe, fica adiada para o dia 06 de março de
2018 às 13h00min, motivado pela necessidade de alterações no edital, restando imprescindível o adiamento. O Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico
www.comprasnet.gov.br. Informações referentes ao cadastro para participação e demais procedimentos serão obtidas através do endereço www.comprasnet.gov.br. Os autos ficam com
vistas franqueadas aos interessados.
Brasília/DF, 22 de março de 2018.
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018
O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica aos interessados que após abertura do Pregão Eletrônico nº 03/2018, Processo nº 080.005201/2017,
que trata do Registro de Preços de Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (arroz
branco polido, amido de milho, biscoito amanteigado, biscoito cream cracker, biscoito maisena, canjica pré-cozida, composto lácteo café com leite, extrato de tomate, farinha de
mandioca, farinha láctea, leite em pó, macarrão parafuso, óleo de soja, rosquinha de coco, e
tempero completo), 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, sagraram-se vencedoras as empresas: VASCONCELOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO- CNPJ: 03.647.755/0001-70
para o item 01 com o valor total de R$ 2.719.461,8000 e ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 07.747.780/0001-87 para o item 02 com o valor total de R$ 89.661,0000. O
Resultado encontra-se disponível nos sites www.comprasnet.gov.br, e www.se.df.gov.br.
Brasília/DF, 22 de março de 2018
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2017
(UASG 450432)
A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal comunica aos interessados a abertura do procedimento licitatório na modalidade
Tomada de Preços, para pretensa contratação de empresa especializada em obra de demolição
de bloco com 06 (seis) salas de aula e reconstrução de 06 (seis) salas de aula e sanitários no
Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, conforme especificações técnicas, detalhes
constitutivos, projeto básico e executivo elaborados pela Coordenação de Infraestrutura,
alusivo ao processo n.º 080.007.371/2017. Valor estimado da obra R$ 454.094,03 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil noventa e quatro reais e três centavos). A data de abertura
do procedimento fica definida para ocorrer no dia 10/04/2018 às 14h00 no auditório da
SEDF, Unidade II, SGAN 607, projeção D. O edital poderá ser visualizado no endereço
eletrônico www.se.df.gov.br. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.
Brasília/DF, 22 de março de 2018
PAULO ALEXANDRE RODRIGUES
Presidente da Comissão
COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2018
UASG (450432)
Processo: 080.005201/2017. Pregão Eletrônico nº 03/2018. Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios não perecíveis (arroz branco polido, amido de milho, biscoito amanteigado,
biscoito cream cracker, biscoito maisena, canjica pré-cozida, composto lácteo café com leite,
extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha láctea, leite em pó, macarrão parafuso, óleo
de soja, rosquinha de coco, e tempero completo), 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. Assinatura da Ata: 16/03/2018. Vigência:
12 meses a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária: JUNO VELOSO
VIDAL DOS SANTOS EIRELI, CNPJ nº: 37.145.968/0001-16, para item 13 no valor de R$
290.483,49 (duzentos e noventa mil quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e nove
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 da Comissão.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012018032300051
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2018
UASG (450432)
Processo: 080.005201/2017. Pregão Eletrônico nº 03/2018. Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios não perecíveis (arroz branco polido, amido de milho, biscoito amanteigado,
biscoito cream cracker, biscoito maisena, canjica pré-cozida, composto lácteo café com leite,
extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha láctea, leite em pó, macarrão parafuso, óleo
de soja, rosquinha de coco, e tempero completo), 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. Assinatura da Ata: 20/03/2018. Vigência:
12 meses a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária: TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA, CNPJ nº: 39.787.056/0001-73, para o item 07 no
valor de R$ 3.949.004,98 (três milhões novecentos e quarenta e nove mil quatro reais e
noventa e oito centavos); e para o item 11 no valor de R$ 9.117.290,20 (nove milhões cento
e dezessete mil, duzentos e noventa reais e vinte 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 da Comissão.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2018
UASG (450432)
Processo: 080.005201/2017. Pregão Eletrônico nº 03/2018. Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios não perecíveis (arroz branco polido, amido de milho, biscoito amanteigado,
biscoito cream cracker, biscoito maisena, canjica pré-cozida, composto lácteo café com leite,
extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha láctea, leite em pó, macarrão parafuso, óleo
de soja, rosquinha de coco, e tempero completo), 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. Assinatura da Ata: 20/03/2018. Vigência:
12 meses a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária: PASTIFICIO SELMI
SA, CNPJ nº: 46.025.722/0001-00, para o item 04 no valor de R$ 1.540.885,00 (um milhão,
quinhentos e quarenta mill e oitocentos e oitenta e cinco reais); e para o item 05 no valor de
R$ 1.515.630,00 (um milhão, quinhentos e quinze mil e seiscentos e trinta 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 SALVIANO DA SILVA.
Presidente da Comissão.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2018
UASG (450432)
Processo: 080.005201/2017. Pregão Eletrônico nº 03/2018. Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios não perecíveis (arroz branco polido, amido de milho, biscoito amanteigado,
biscoito cream cracker, biscoito maisena, canjica pré-cozida, composto lácteo café com leite,
extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha láctea, leite em pó, macarrão parafuso, óleo
de soja, rosquinha de coco, e tempero completo), 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. Assinatura da Ata: 20/03/2018. Vigência:
12 meses a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária: SAFRA REMIX
COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº: 72.293.202/000260, para o item 06 no valor de R$ 2.909.940,55 (dois milhões, novecentos e nove mil,
novecentos e quarenta reais e cinquenta e cinco 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 da Comissão.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2018
UASG (450432)
Processo: 080.003.696/2017. Pregão Eletrônico nº 17/2017. Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios não perecíveis (Concentrado Líquido para Refresco sabor Abacaxi sem açúcar,
Concentrado Líquido para Refresco sabor Manga com açúcar, Concentrado Líquido Sabor
Goiaba com açúcar, concentrado líquido para refresco sabor uva com açúcar, sal iodado,
carne bovina em cubos embalagem pouch, frango em cubos embalagem pouch,carne suína
em cubos embalagem pouch, milho verde em conserva embalagem pouch, seleta de legumes
embalagem pouch, açúcar cristal, feijão cozido embalagem pouch, biscoito sequilhos sem
leite sabor laranja) por meio de Registro de Preços para o Programa de Alimentação Escolar
do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições estabelecidas no Edital,
Termo de Referência e seus anexos. Assinatura da Ata: 21/03/2018. Vigência: 12 meses a
contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária: SOMOVI REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA - ME, CNPJ: 01.304.291/0001-74, para o item 07 no valor de R$
4.405.444,50 (quatro milhões, quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro
reais e cinquenta centavos); e para o item 08 no valor de R$ 3.462.394,46 (três milhões,
quatrocentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis
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 da Comissão.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2018
UASG (450432)
Processo: 080.003.696/2017. Pregão Eletrônico nº 17/2017. Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios não perecíveis (Concentrado Líquido para Refresco sabor Abacaxi sem açúcar,
Concentrado Líquido para Refresco sabor Manga com açúcar, Concentrado Líquido Sabor
Goiaba com açúcar, concentrado líquido para refresco sabor uva com açúcar, sal iodado,
carne bovina em cubos embalagem pouch, frango em cubos embalagem pouch,carne suína
em cubos embalagem pouch, milho verde em conserva embalagem pouch, seleta de legumes
embalagem pouch, açúcar cristal, feijão cozido embalagem pouch, biscoito sequilhos sem
leite sabor laranja) por meio de Registro de Preços para o Programa de Alimentação Escolar
do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições estabelecidas no Edital,
Termo de Referência e seus anexos. Assinatura da Ata: 16/03/2018. Vigência: 12 meses a
contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária: JULYBENTO SERVICOS DE
SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, CNPJ: 07.540.714/0001-31, para o item 09 no
valor de R$ 2.647.896,98 (dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e
noventa e seis reais e noventa e oito centavos); e para o item 10 no valor de R$ 3.103.516,26
(três milhões, cento e três mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e seis 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 da Comissão.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2018
UASG (450432)
Processo: 080.003.696/2017. Pregão Eletrônico nº 17/2017. Objeto: Aquisição de gêneros
Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

