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Órgão: Governo do Estado/Governo do Distrito Federal/SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AVISOS TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,

DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados a abertura

procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é reconstrução de 02 (dois) muros, localizados no CAIC

Júlia Kubitscheck de Sobradinho II, situado na AR 13, Conjunto 03, Área Especial 01 - RA XXVI - Sobradinho

II/DF; e Centro Educacional 03 de Sobradinho, situado na Quadra 05, Área Especial - RA V -

Sobradinho/DF, conforme Edital e seus anexos, referente ao processo n.º 0080-009791/2017. Valor

estimado de R$ 534.806,19 (quinhentos e trinta e quatro mil, oitocentos e seis reais e dezenove centavos)

para o LOTE 01 e R$ 212.523,68 (duzentos e doze mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e oito

centavos) "Sem Desoneração".

O prazo de execução da obra é de 90 (noventa) dias corridos para o LOTE 01 e 60 (sessenta)

dias para o LOTE 2, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço pela Subsecretaria de

Infraestrutura e Apoio Educacional e/ou Diretoria de Engenharia (DIRED). A Vigência Contratual é de 300

(trezentos) dias corridos. Os recursos financeiros correrão por conta do Programa de Trabalho:

12.361.6221.3235.2724 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE

ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL - OCA, natureza de despesa 4.4.90.51 fonte 100. A data de

abertura do procedimento fica definida para ocorrer no dia 04 de setembro de 2020 às 14h. Todos os

arquivos necessários a participação no Certame poderão ser retirados diretamente no link

http://www.educacao.df.gov.br/tomadas-de-preco/. Os autos ficam com vistas franqueadas aos

interessados.

Brasília, 18 de agosto de 2020.

JAIRO PEREIRA MARTINS

Presidente da Comissão

CONCORRENCIA Nº 8/2020

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,

DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que na

metragem na área da obra referente a Reconstrução da Escola Classe 59 - localizada na QNN 36 - Área

Especial 02 - Ceilândia - DF; em terreno de 6.180 m² cercado por muro e gradil metálico e edificação em 2

(dois) pavimentos, com rampas e escadas, 14 salas de aula, auditório, sala de leitura, auditório, teatro de

arena, cozinha industrial e refeitório, salas administrativas, laboratórios, bicicletário, guarita,

estacionamento, parquinho, horta, quadra de esportes coberta, área verde e praça comunitária em sua

entrada, conforme Projeto Básico, este Edital e seus anexos objeto do processo 00080-00187506/2019-

44, o quantitativo a ser considerado é de 3.544,34 m² ao invés de 2.550,26 m², tendo em vista erro material

constantes nos documentos elaborados para deflagração do procedimento licitatório. Destacamos que, a

alteração em nada alterará os projetos, planilhas nem demais arquivos necessários à realização da obra

em epígrafe, tendo em vista que todos esses arquivos foram elaborados com a metragem correta,

mantendo-se portanto inalterados as regras estabelecidas no edital e seus anexos. Os autos ficam com

vistas franqueadas aos interessados.

Brasília, 18 de agosto de 2020.

carol
Realce
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JAIRO PEREIRA MARTINS

Presidente da Comissão

RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 6/2020

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,

DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que após

análise proferida pelo setor técnico da SEDF na proposta de menor preço apresentada para Concorrência

nº 006/2020 - SE, cujo objeto é a Reconstrução do Centro de Ensino Castello Branco (Ensino Infantil e

Fundamental), localizado na EQ 20/23, área especial do setor oeste, Gama/RA II-DF; Em terreno de

13.295,865 m² e área construída de 5.601,64 m², constante no processo 00080-00203976/2019-62,

sagrou-se vencedora a empresa MANC CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI, CNPJ nº 11.450.144/0001-

66. Feita a conferência das operações aritméticas das planilhas, com base no critério de arredondamento

de números decimais definido ao final da planilha da SEDF e no item 8.1.3 do Edital de Licitação, foi

encontrado o valor global de R$ 10.456.014,24 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil quatorze

reais e vinte e quatro centavos) . Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília, 18 de agosto de 2020.

JAIRO PEREIRA MARTINS

Presidente da Comissão

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


