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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

Coordenação de Licitação

 

Ata de Registro de Preços n.º n° 012/2022  

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº. 012/2022 - SEL/GDF.

Processo SEI nº 00220-00004857/2022-55

 

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/GDF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.977.827/0001-85, sediada na SCS, Quadra 4, Edi�cio Luiz Carlos
Botelho, 6º e 7º andares - Bairro Asa Sul – Brasília/DF; CEP: 70.304-000, representado neste ato representado por GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA, Secretária de Estado de Esporte e Lazer, nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto Federal
nº 10.024/2019, do Decreto Distrital nº 40.205/2019, do Decreto Distrital nº 39.103/2018, aplicando-se subsidiariamente as normas constantes da Lei nº 8.666/1993 e suas modificações de acordo com o Pregão Eletrônico SRP nº 004/2022, 
conforme consta no Processo SEI nº 00220-00004857/2022-55, RESOLVE registrar o(s) preço(s) oferecido(s) pela empresa ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 45.972.435/0001-36 e, estabelecida na AV. CEL
MARCOS JOSÉ DE LEÃO, CENTRO 583, SALA 201, FELIZ-RS, CEP: 95.770-000,  neste ato representada por GERSON ROBERT VIEIRA, inscrito no CPF nº 021.386.150-06 e no RG nº 11.064.202.41, obje�vando o Registro de Preços
para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais espor�vos, a fim de atender às necessidades da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/GDF,
conforme especificações técnicas, quan�dades es�madas e as condições de fornecimento constantes no Termo de Referência, atendidas as cláusulas e condições abaixo:

 

1. DO OBJETO:

1.1. A presente Ata de Registro de Preços - ARP tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais espor�vos especificada no item 2.2. do Detalhamento do
Objeto do Termo de Referência (92939762), Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 011/2022 (93581538), que é parte integrante desta Ata de Registro de Preços - ARP, assim como a proposta vencedora (98206965),
independentemente de transcrição.

1.2. A SEL/GDF não está obrigada a firmar contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços - ARP, nem mesmo nas quan�dades indicadas no Item 2 deste Termo, podendo a Administração promover a aquisição em
quan�dades de acordo com suas necessidades.

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

2.1. O preço registrado para os Itens 02, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 13, 14, 15 e 17 do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 011/2022 (93581538), as especificações do objeto, a quan�dade, fornecedor e as demais condições ofertadas
na proposta são as que seguem:

 

ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA , inscrita no CNPJ sob o n.º 45.972.435/0001-36

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

02

BOLA DE FUTEVÔLEI - confeccionada em PU, 32
gomos, tamanho 5, peso entre 395 a 450 g,
circunferência entre 66 e 70 cm - alta
resistência e longa durabilidade, miolo
removível, sem costura.

Unidade

Ampla Concorrência
(75%)

375

 

 

R$ 67,50

(sessenta e sete reais
e cinquenta centavos)

R$ 25.312,50

(vinte e cinco mil
trezentos e doze reais
e cinquenta centavos)

03

BOLA DE FUTEVÔLEI - confeccionada em PU, 32
gomos, tamanho 5, peso entre 395 a 450 g,
circunferência entre 66 e 70 cm - alta
resistência e longa durabilidade, miolo
removível, sem costura.

Unidade
Cota Reservada

(25%)

125

R$ 67,50

(sessenta e sete reais
e cinquenta centavos)

R$ 8.437,50

(oito mil quatrocentos
e trinta e sete reais e
cinquenta centavos)

04

BOLA DE BASQUETE - confeccionada em
borracha,  Tamanho 7, peso entre 585 e 650 g,
circunferência entre 75 e 78 cm - alta
resistência e longa durabilidade, câmara
airbility e miolo removível.

Unidade
Item Exclusivo

ME/EPP

100

R$ 42,00

(quarenta e dois
reais)

R$ 4.200,00

(quatro mil e duzentos
reais)

05

BOLA DE TÊNIS DE MESA - caixa com 6
unidades, tamanho 40mm - 3 estrelas,
confeccionada em plás�co abs, cor branca ou
laranja.

Unidade
Item Exclusivo

ME/EPP

200

R$ 19,50

(dezenove reais e
cinquenta centavos)

R$ 3.900,00

(três mil e novecentos
reais)

08

REDE PARA TÊNIS DE QUADRA - confeccionada
em fio 2,0mm trançado na cor preta em
polipropileno, 100% virgem, com tratamento
contra as ações do tempo (UV), malha 4x4cm
de diâmetro entre nós no formato quadrado
(aproximadamente), material: prolipropileno
100% virgem com tratamento UV, com uma
faixa sinté�ca na cor branca em couro,
dimensões aproximadas: 1,15m de altura por
12,5m de comprimento, cor: preto.

Unidade
Item Exclusivo

ME/EPP

50

R$ 525,00
(quinhentos e vinte e

cinco reais)

R$ 26.250,00

(vinte e seis mil
duzentos e cinquenta

reais)

10

FITAS DE MARCAÇÃO DE FUTEVÔLEI - possuem
medidas oficiais 9mx18m largura, 6cm,
produzidas com materiais duráveis, flexíveis,
leves e fáceis de limpar. Para a fixação no solo
(areia, grama...). Com 6 fixadores de ferro para
fixar as fitas através dos anéis de metal em suas
pontas. Material: polie�leno, tamanho
9mx18m. Contém: 6 fitas de 9 metros e 6
fixadores de ferro.

Unidade
Item Exclusivo

ME/EPP

150

R$ 147,44

(cento e quarenta e
sete reais e quarenta

e quatro centavos)

R$ 22.116,00

(vinte e dois mil cento
e dezesseis reais)

11

FITA DE MARCAÇÃO QUADRA BEACH SOCCER -
confeccionada em poliéster, kit com 2 peças de
27m, 2 peças de 38m e 10 fixadores de ferro,
cor: a escolher.

Unidade
Item Exclusivo

ME/EPP

100

R$ 330,00

(trezentos e trinta
reais)

R$ 33.000,00

(trinta e três mil reais)

13

ARO DE BASQUETE (PAR) - tamanho oficial,
modelo duplo, confeccionado em ferro maciço
de 5/8", possuir na parte inferior ferro maciço
de 1/4" para posicionamento da rede, base em
chapa de aço para fixação de 1/8" em forma
retangular, medindo 160mm x 140mm x
120mm, com 3 furos de 3/8", diâmetro: 45cm. 

Unidade
Cota Reservada

(25%)

50

R$ 570,00
(quinhentos e setenta

reais)

R$ 28.500,00

(vinte e oito mil e
quinhentos reais)

14

TABELA DE BASQUETE (PAR) - tabela de
basquetebol compensado naval 18 mm. Tabela
e aro em medidas oficiais. Moldura e
cantoneira de aço. Medidas entre 1,80-1,85 x
1,20-1,24 m ( L x A ). Espessura da Tabela
18mm. Medidas do aro: 46 mm
(Diâmetro).Peso aproximado: 70 kg.

Unidade
Ampla Concorrência

(75%)

150

R$ 2.250,00

(dois mil duzentos e
cinquenta reais)

R$ 337.500,00
(trezentos e trinta e

sete mil e quinhentos
reais)

15

TABELA DE BASQUETE (PAR) - tabela de
basquetebol compensado naval 18 mm. Tabela
e aro em medidas oficiais. Moldura e
cantoneira de aço. Medidas entre 1,80-1,85 x
1,20-1,24 m ( L x A ). Espessura da Tabela
18mm. Medidas do aro: 46 mm
(Diâmetro).Peso aproximado: 70 kg.

Unidade
Cota Reservada

(25%)

50

R$ 2.250,00

(dois mil duzentos e
cinquenta reais)

R$ 112.500,00

(cento e doze mil e
quinhentos reais)

17

TROFÉU - com 30 cm de altura, base em
polímero na cor preta. Suporte metalizado na
cor dourada e estatueta de luva de goleiro na
cor dourada com 19 cm de altura.

Unidade
Item Exclusivo

ME/EPP

100

R$ 45,00

(quarenta e cinco
reais)

R$ 4.500,00

(quatro mil e
quinhentos reais)

TOTAL DOS ITENS R$ 606.216,00
(seiscentos e seis mil e
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duzentos e dezesseis
reais)

 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços para os itens 5, 8, 10, 11, 14 e 15 consta como anexo a esta Ata.

 

3. ÓRGÃO(S) / ENTE(S) PARTICIPANTE(S):

3.1. Não há órgãos par�cipantes.

 

4. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP:

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços - ARP será de 12 (doze) meses, contados a par�r da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, não podendo ser prorrogada.

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO:

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto
ao fornecedor, observados os termos do Decreto do Distrito Federal nº 39.103/2018.

5.2. Caso seja constatado que o preço registrado na Ata de Registro de Preços - ARP é superior à média dos preços de mercado, o gerenciador solicitará ao fornecedor, mediante comunicação formal, redução do preço registrado, de
forma a adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior.

5.3. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido e o gerenciador da Ata de Registro de Preços - ARP convocará os demais fornecedores do cadastro reserva, caso existam, visando
igual oportunidade de negociação.

5.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.3.2. As empresas que confirmaram sua par�cipação no cadastro reserva, enviarão a proposta ajustada ao valor do vencedor e os documentos de habilitação quando forem convocadas para fornecer o objeto registrado. Será
INABILITADA a Licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste EDITAL e seus ANEXOS.

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF
poderá:

5.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos mo�vos e comprovantes apresentados; e

5.4.2. Convocar os demais fornecedores do cadastro reserva, caso existam, visando igual oportunidade de negociação.

5.5. Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços - ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.6.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços - ARP;

5.6.2. Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem jus�fica�va aceitável;

5.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no mercado; ou

5.6.4. Sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar Contrato administra�vo com o Distrito Federal ou a SEL/GDF.

 

6. DA UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃOS OU ENTES NÃO PARTICIPANTES:

6.1. A Ata de Registro de Preços - ARP, durante sua vigência, poderá ser u�lizada por qualquer órgão ou en�dade da Administração Pública (art. 22, do Decreto distrital nº 39.103/2018), mediante prévia consulta a SEL/GDF, desde
que devidamente comprovada a vantagem.

6.1.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços - ARP, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.

6.1.2. A adesão a esta Ata de Registro de Preços - ARP não poderá exceder, por órgão ou en�dade, a 100% (cem por cento) do total registrado, conforme previsto no art. 22, § 3º, do Decreto distrital nº 39.103/2018.

6.1.3. O quan�ta�vo total decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços - ARP não poderá exceder ao quíntuplo registrado, conforme previsto no art. 22, § 4º, do Decreto distrital nº 39.103/2018.

6.2. A SEL/GDF somente autorizará a adesão após a primeira contratação advinda da Ata de Registro de Preços - ARP (art. 22, § 5º, do Decreto distrital nº 39.103/2018), com exceção dos órgãos e en�dades do Distrito Federal.

 

7. DOS ACRÉSCIMOS QUANTITATIVOS:

7.1. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados pela Ata de Registro de Preços - ARP, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 (art. 12, § 1º, do Decreto distrital nº 39.103/2018).

 

8. DO CONTRATO:

8.1. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços - ARP, a empresa beneficiária poderá ser convocada para assinar o termo de Contrato, ou re�rar documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da
data do recebimento do Termo de Convocação.

8.2. Os Contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços - SRP poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (art. 12, § 3º, do Decreto distrital nº 39.103/2018).

8.3. Aplica-se aos Contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/1993, com suas respec�vas alterações posteriores, no que couber.

 

9. DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO:

9.1. Os locais de entrega da presente aquisição serão posteriormente indicados em Ordem de Serviço.

9.2. Os materiais espor�vos adquiridos serão entregues no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r da assinatura do instrumento de contrato, conforme previsto no Termo de Referência (92939762) que segue como
Anexo I ao Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 011/2022.

9.3. Com o obje�vo de verificar sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, o recebimento dos materiais espor�vos será realizado:

9.4. Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do produto com a especificação constante do presente.

9.5. Defini�vamente, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificar que o serviço entregue possui todas as caracterís�cas consignadas, no que tange a quan�dade
solicitada e qualidade do produto especificada, conforme o Termo de Referência (83839154).

9.6. Os materiais espor�vos a serem adquiridos deverão ser novos e de primeiro uso.

9.7. A embalagem dos produtos deverá ser original do fabricante, lacrada, atóxica, limpa e íntegra, ou seja, sem rasgos, sem amassados, sem trincas e/ou outras imperfeições.

9.8. Os materiais que forem entregues em desacordo com o especificado deverão ser subs�tuídos pela contratada em até 05 (cinco) dias corridos e o seu descumprimento poderá acarretar sanções conforme previsto na legislação
vigente.

9.9. Os produtos serão recebidos de acordo como art. 73, inc. II da Lei 8.666/93:

“[...] Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido[...]:
[...] II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) defini�vamente, após a verificação da qualidade e quan�dade do material e consequente aceitação.
§ 1o  Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

§ 2o  O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem é�co-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.
§ 3o  O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste ar�go não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente jus�ficados e previstos no edital.
§ 4o  Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este ar�go não serem, respec�vamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à
Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos [...]“.

9.10. Caso após o recebimento provisório constatar-se que os materiais possuem vícios aparentes ou redibitórios ou estão em desacordo com as especificações ou a proposta, serão interrompidos os prazos de recebimento e
suspenso o pagamento, até que sanado o problema.

9.11. Se a licitante vencedora deixar de entregar o material dentro do prazo estabelecido sem jus�ficava por escrito e aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente e penalidades con�das
no Termo de Referência.

9.12. Em caso de prorrogação do prazo de entrega, este poderá ser feito uma única vez, por prazo não superior a 7 (sete) dias úteis. Deverá ser feito por escrito, jus�ficadamente, antes de seu vencimento, comprovando que não
houve culpa do fornecedor no descumprimento do prazo contratual.

9.13. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço e/ou bem, nem a é�co-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
por este instrumento.

9.14. O objeto desta licitação será recebido, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, na forma do art. 73 da Lei nº 8.666/1993.

 

10. DO PAGAMENTO:

10.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação,
devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

10.2. Os pagamentos, pela SEL/GDF, de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB
(Decreto distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011), exceto:

10.2.1. Os pagamentos à empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

10.2.2. Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou Contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em ins�tuições bancárias indicadas nos respec�vos
documentos;

10.2.3. Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.

10.3. Os pagamentos observarão o DECRETO Nº 36.583, DE 03 DE JULHO DE 2015 e a PORTARIA 247, DE 31 DE JULHO DE 2019, Aplicado desde Janeiro de 2020:
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10.3.1. DECRETO Nº 36.583, DE 03 DE JULHO DE 2015: Dispõe sobre procedimentos de execução orçamentário-financeira rela�vas à retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos pela administração
pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.

10.3.2. PORTARIA 247, DE 31 DE JULHO DE 2019: Aprova o Manual do Imposto de Renda Re�do na Fonte, de �tularidade do Distrito Federal, nos termos do art. 157, inciso I, da Cons�tuição da República Federa�va do Brasil de 1988.

10.3.3. Duvidas e esclarecimento no MANUAL DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - VERSÃO: MAIO/2020 - Acesso virtual para esclarecimentos e dúvidas: www.economia.df.gov.br/ , <Serviços para empresa>, <Atendimento
Virtual>, <Todos os serviços: Pessoa Jurídica>, <Assunto: Órgãos do GDF - ERRF>, <Tipo de Atendimento: Retenção de IR na Fonte - Serviço>.

 

11. DAS PENALIDADES:

11.1. O descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições da presente Ata de Registro de Preços - ARP e do Contrato dela decorrente, em face do disposto no art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/2019 e nos arts. 81, 86, 87 e 88
da Lei nº 8.666/1993, ensejará a aplicação de penalidade que obedecerá às normas estabelecidas no Decreto distrital nº 26.851/2006 e alterações posteriores.

11.1.1. As sanções do item acima também se aplicam a eventuais integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injus�ficadamente, nos termos
das penalidades previstas no instrumento convocatório.

 

12. DAS REQUISIÇÕES:

12.1. As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços - ARP serão solicitadas pelas diversas Unidades da SEL/GDF, e autorizadas, caso a caso, pela Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Esporte e
Lazer, doravante denominada SUAG/SEL/GDF, pela Autoridade Competente.

 

13. DAS ALTERAÇÕES NA ARP:

13.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo adi�vo à presente Ata de Registro de Preços - ARP.

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

14.1. A Ata de Realização da Sessão Pública do Pregão Eletrônico SRP nº 011/2022, contendo a relação dos Licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do Licitante vencedor do certame, será anexada a
esta Ata de Registro de Preços - ARP.

 

15. DO FORO:

15.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente Contrato.

 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção coordenada pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.º 34.031/2012).

 

 

 

Brasília-DF,  04 de novembro de 2022.

 

Pelo Distrito Federal: 

GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA

Secretária de Estado de Esporte e Lazer - Interina

 

 

Pela contratada: 

GERSON ROBERT VIEIRA

Representante Legal 

Testemunhas: 

1. Sarah Suzana Ramos de Araújo

2. Anna Carolina Montenegro Nunes Sales

 

 

ANEXO I

(Id. SEI/GDF n.º 98687870)

 

CADASTRO DE RESERVA

ITEM 05

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR CNPJ

1º RBM ESPORTES LTDA 45.819.743/0001-26

2º NÃO HOUVE INTERESSADOS -

 

CADASTRO DE RESERVA

ITEM 08

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR CNPJ

1º A FAVORITA MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI 30.693.739/0001- 97

2º NÃO HOUVE INTERESSADOS -

 

CADASTRO DE RESERVA

ITEM 10

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR CNPJ

1º A FAVORITA MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI 30.693.739/0001- 97

2º NÃO HOUVE INTERESSADOS -

 

CADASTRO DE RESERVA

ITEM 11

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR CNPJ

1º A FAVORITA MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI 30.693.739/0001- 97

2º NÃO HOUVE INTERESSADOS -

 

CADASTRO DE RESERVA

ITEM 14

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR CNPJ

1º A FAVORITA MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI 30.693.739/0001- 97

2º NÃO HOUVE INTERESSADOS -

 

CADASTRO DE RESERVA
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ITEM 15

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR CNPJ

1º A FAVORITA MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI 30.693.739/0001- 97

2º NÃO HOUVE INTERESSADOS -

Documento assinado eletronicamente por Gerson Robert Vieira, Usuário Externo, em
08/11/2022, às 08:13, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - Matr.0277251-5,
Secretário(a) de Estado de Esporte e Lazer, em 08/11/2022, às 17:27, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SARAH SUZANA RAMOS DE ARAÚJO -
Matr.0280045-4, Diretor(a) de Licitação, em 09/11/2022, às 13:50, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANNA CAROLINA MONTENEGRO NUNES SALES -
Matr.0280257-0, Gerente de Termos de Referência, em 09/11/2022, às 13:54, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 99288656 código CRC= 3FF96011.
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