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

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - (UASG 450432)

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de acessibilidade - Kit

educacional, (reglete, prancheta e punção) para o atendimento às necessidades pedagógicas de

aprendizagem apresentadas pelos estudantes com deficiência visual/cegos matriculados na rede pública

de ensino do Distrito Federal, conforme as especificações contidas nesse Edital e seus anexos. Total de

itens: 03. Valor total estimado: R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais). Processo n°

00080-00113732/2020-22. Cadastro das Propostas: a partir de 24/11/2021. Abertura das Propostas:

08/12/2021, às 10hs, horário de Brasília. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos:

https://www.gov.br/compras/pt-br e http://www.se.df.gov.br/pregao-eletronico-sistema-de-registro-de-

precos/.

Brasília, 23 de novembro de 2021.

DIEGO FERNANDEZ GOMES

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021 - (UASG 450432)

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos em

elaboração e calibragem de itens para avaliação em larga escala, sistema de teste de fluência destinado a

avaliação de estudantes matriculados nos 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, elaboração e correção de

avaliações em larga escala aplicadas de forma censitária na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal,

desde o 2º ano do Ensino Fundamental à 3º série do Ensino Médio, no intuito de instituir e regulamentar o

Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal (SIPAEDF) e Simulado ENEM, conforme

as especificações contidas nesse Edital e seus anexos. Total de itens: 01. Valor total estimado: R$

2.081.858,38 (dois milhões, oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos).

Processo n°00080-00195040/2020-94. Cadastro das Propostas: a partir de 24/11/2021. Abertura das

Propostas: 08/12/2021, às 10hs, horário de Brasília. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos:

https://www.gov.br/compras/pt-br e http://www.se.df.gov.br/pregao-eletronico-sistema-de-registro-de-

precos/.

Brasília, 23 de novembro de 2021.

RENI FERNANDES

Presidente da Comissão de Licitação

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


