
 

 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO 

FEDERAL 

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN 

AVISO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo nº. 121.000.012/2015. O Gerente de Apoio Administrativo comunica aos interessados que o 

Presidente da Codeplan, Lucio Remuzat Rennó Junior, em 14/07/2015, autorizou as Adesões às Atas 

pertencentes a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização do DF –SEGAD, Ata 

de Registro de Preços nº. 010/2015 do Pregão Eletrônico nº 009/15, Plano de Suprimento nº 018/2014, 

com validade até 17/04/2016, da, cujos objetos é a aquisições de  744 (setecentos e quarenta e quatro) 

pacotes de café torrado e moído de 500 gramas, a favor da empresa Fino Sabor Industria e Comércio Ltda., 

Nota de Empenho nº 2015NE00460  no valor de R$ 3.310,80 (três mil, trezentos e dez reais e oitenta 

centavos),  Ata de Registro de Preços nº  015/2014 do Pregão Eletrônico nº 0164/14, Plano de 

Suprimento nº 040/2013, com validade até 05/08/2015, 144 (cento quarenta e quatro) pacotes de açúcar 

de 05 quilos,  a favor da empresa CDV comercial Ltda., Nota de Empenho nº 2015NE00461  no valor de 

R$ 904,32 (novecentos e quatro reais e trinta e dois centavos) e Ata de Registro de Preços nº  019/2014 

do Pregão Eletrônico nº 0195/14, Plano de Suprimento nº 015/2014, com validade até 22/09/2015, 1500 

(hum mil e quinhentos)  copos plásticos descartáveis para café de 50 ml, pacote com cem unidades, 1800 

(hum mil e oitocentos) copos plásticos descartáveis para água de 200 ml, pacote com cem unidades, e 48 

(quarenta e oito) unidades de copo de vidro 300 ml cilíndrico e liso, a favor da empresa CDV comercial 

Ltda., Nota de Empenho nº 2015NE00462  no valor de R$ 4.584,24 (quatro mil, quinhentos e oitenta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos). Valor total adquirido do referido processo foi de R$ 8.799,36 (oito 

mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos). 

 

Brasília/DF, 31 de julho de 2015. 

ABIMAEL TAVARES DA SILVA 

Gerente de Apoio Administrativo 


