A Comissão especialmente nomeada, por meio da Ordem de Serviço nº 68, de 10 de maio de 2018, para conduzir os
procedimentos relativos à análise das propostas apresentadas na contratação emergencial oriunda do processo sei nº
00431.00007452/2018- 34, usando das atribuições legais, faz saber que, tendo em vista a conclusão dos trabalhos de
realização do EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2018, informa o resultado final do EDITAL DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2018, na conformidade do instrumento publicado e, para que chegue ao
conhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente comunicado que fica à disposição
pela internet no endereço www.sedest.df.gov.br, 04 de junho de 2018.
Resultado do EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2018:
Sagraram-se vencedoras, pelo julgamento de menor preço por lote, as empresas a seguir:




CIGA - COZINHA INDUSTRIA E GESTÃO ALIMENTAR LTDA, CNPJ: 11.133.237/0001-67 para
o lote 02 (unidade Ceilândia), no valor de R$ R$ 3.264.777,36 (Três milhões, duzentos e sessenta e
quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos);
O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA – LTDA,
CNPJ: 01.646.611/0001-74 para o lote 04 (unidade Sobradinho II) no valor de R$ 1.742.208,00 (Um
milhão, setecentos e quarenta e dois mil, duzentos e oito reais);
KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 08.470.393/0001-09 para os Lotes 01 (unidade Sol
Nascente) no valor de R$ 2.556.684,00 (Dois milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e
oitenta e quatro reais), Lote 03 (unidade Gama) no valor de R$ 2.327.621,40 (Dois milhões, trezentos e
vinte e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta centavos) e Lote 05 (unidade Itapoã) no valor
de R$ 1.607.580,00 (um milhão, seiscentos e sete mil, quinhentos e oitenta reais).

Serve este também para convocar, a partir desta data, as Empresas selecionadas, para apresentarem a documentação
exigida para comprovação dos requisitos para a celebração dos respectivos contratos, conforme determina o Edital de
Chamamento Público 001/2018, em seu item 22 da fase Formalização e Vigência do Contrato.

