Nº 18, quinta-feira, 29 de março de 2018

Diário Oficial do Distrito Federal - Edição Extra

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2018
UASG (450432)
Processo: 080.0011543/2014. Pregão Eletrônico nº 28/2016. Objeto: Registro de Preços
visando eventual aquisição e instalação de PARQUE INFANTIL, COLORIDO, EM MADEIRA PLÁSTICA, FABRICADO COM MATERIAL SUPER RESISTENTE E ATÓXICO,
bem como de PISO ANTIDERRAPANTE BORRACHA RECICLADA, para atender as
unidades escolares públicas que ofertam Educação Infantil, da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal (SEEDF), conforme especificações e condições estabelecidas
no termo de referência constante do Anexo I do Edita. Assinatura da Ata: 16/03/2018.
Vigência: 12 meses a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária: BRUBRINQ
IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA - EPP CNPJ Nº 02.448.442/0001-20, para os itens:
01 no valor global de R$ 2.448.000,00 (dois milhões e quatrocentos e quarenta e oito mil
reais); 02 no valor global de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais); 03 no
valor global de R$ 550.800,00 (quinhentos e cinquenta mil e oitocentos reais); 04 no valor
global de R$ 643.500,00 (seiscentos e quarenta e três mil e quinhentos reais) e 05 no valor
global de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco 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. Brasília/DF, 28 de março de 2018. JOSEMAR SALVIANO DA
SILVA, Presidente.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2018
UASG (450432)
Processo: 080.0011543/2014. Pregão Eletrônico nº 28/2016. Objeto: Registro de Preços
visando eventual aquisição e instalação de PARQUE INFANTIL, COLORIDO, EM MADEIRA PLÁSTICA, FABRICADO COM MATERIAL SUPER RESISTENTE E ATÓXICO,
bem como de PISO ANTIDERRAPANTE BORRACHA RECICLADA, para atender as
unidades escolares públicas que ofertam Educação Infantil, da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal (SEEDF), conforme especificações e condições estabelecidas
no termo de referência constante do Anexo I do Edita. Assinatura da Ata: 16/03/2018.
Vigência: 12 meses a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária: REAL
DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI CNPJ nº
18.114.016/0001-90, para o item 08 no valor global de R$ 6.262.200,00 (seis milhões e
duzentos e sessenta e dois mil e duzentos 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. Brasília/DF, 28 de março de 2018. JOSEMAR SALVIANO DA
SILVA, Presidente.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2018
UASG (450432)
Processo: 080.0011543/2014. Pregão Eletrônico nº 28/2016. Objeto: Registro de Preços
visando eventual aquisição e instalação de PARQUE INFANTIL, COLORIDO, EM MADEIRA PLÁSTICA, FABRICADO COM MATERIAL SUPER RESISTENTE E ATÓXICO,
bem como de PISO ANTIDERRAPANTE BORRACHA RECICLADA, para atender as
unidades escolares públicas que ofertam Educação Infantil, da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal (SEEDF), conforme especificações e condições estabelecidas
no termo de referência constante do Anexo I do Edita. Assinatura da Ata: 16/03/2018.
Vigência: 12 meses a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária: KRENKE
BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ nº 80.125.305/0001-69, para os itens: 06 no
valor global de R$ 91.192,00 (noventa e um mil e cento e noventa e dois reais) e 07 no valor
global de R$ 45.630,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos e trinta reais). A ata encontrar-seá 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. Brasília/DF, 28 de março de 2018. JOSEMAR SALVIANO DA
SILVA, Presidente.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2018
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: 27/03/2018. Vigência:
12 meses a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária: VASCONCELOS
INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACÃO, CNPJ nº 03.647.755/000170 para item 01 no valor global de R$ 2.719.461,80 (dois milhões, setecentos e dezenove
mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta 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. Brasília/DF, 28 de março de 2018. JOSEMAR SALVIANO DA
SILVA, Presidente.

PÁGINA 31

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2018
UASG (450432)
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, sagrou-se vencedora a empresa: UNIPORT ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.056.940/0002-83, para o item 12 com
o valor global de R$ 3.004.768,80 (três milhões, quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais
e oitenta centavos. O Resultado encontra-se disponível nos sites www.comprasnet.gov.br, e
www.se.df.gov.br.
Brasília/DF, 28 de março de 2018
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2017
O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica aos interessados que após abertura do Pregão Eletrônico nº 17/2017, Processo nº 080.003696/2017,
que trata do Registro de Preços para eventual 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., sagraram-se vencedoras as empresas: AMAZONIA INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 66.476.052/0001-47 para o item 02 como valor global de R$
3.948.352,50 (três milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e dois
reais e cinquenta centavos,. O Resultado encontra-se disponível nos sites www.comprasnet.gov.br, e www.se.df.gov.br.
Brasília/DF, 28 de março de 2018
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA
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 03/2018, que trata do Registro de Preços
visando a 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 (PAEDF), conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, objeto dos
Processos nº 080.005201/2017, CONVOCA a empresa UNIPORT ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.056.940/0002-83, que teve o item 12 do
pregão em epígrafe homologado em seu favor, 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 29/03/2018, 02/04/2018 e 03/04/2018,
no horário de 10h às 12h e das 14h às 17h, para assinatura da Ata de Registro de Preços.
Brasília/DF, 28 de março de 2018
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2018
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: 27/03/2018. Vigência:
12 meses a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária: ALNUTRI ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 07.747.780/0001-87 para item 02 no valor de R$ 89.661,00
(oitenta e nove mil e seiscentos e sessenta e um 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. Brasília/DF, 28 de março de 2018. JOSEMAR SALVIANO DA
SILVA, Presidente.

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 do item 02 do Pregão Eletrônico SRP nº 17/2017, que trata do Registro de Preços
para eventual 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, objeto
dos Processos nº 080.003696/2017, CONVOCA a empresa AMAZONIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, CNPJ nº 66.476.052/0001-47, homologados em seu favor 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
29/03/2018, 02/04/2018 e 03/04/2018, no horário de 10h às 12h e das 14h às 17h para
assinatura da Ata de Registro de Preços.
Brasília/DF, 28 de março de 2017
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50102018032900031

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

