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

AVISO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2/2021 - (UASG 450432)

Objeto: Contratação de serviços de empresa especializada em criação, desenvolvimento e

publicação no formato de hotsite do 1º (Primeiro) Catálogo de Cursos de Formação Inicial e Continuada da

Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito

Federal - SEEDF, conforme especificações descritos neste Termo de Referência e no Anexo I. Valor total

estimado: R$ 13.382,50 (treze mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). Processo nº

00080-00218163/2020-19 - Cadastro das Propostas: até às 10 horas do dia 18/08/2021, horário de

Brasília, diretamente no site www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital estará disponível no endereço

eletrônico: http://www.educacao.df.gov.br/licitacoes/

Brasília, 16 de agosto de 2021.

DIEGO FERNANDEZ GOMES

Diretor de Licitações

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2021

O Presidente da Comissão Especial de Licitação designada por intermédio da Ordem de serviço

nº 173, de 10 de agosto de 2021, comunica aos interessados que estará recebendo proposta referente ao

Objeto: Contratação Emergencial, por Dispensa de Licitação, nos termos do inciso IV, Art. 24, da Lei

8.666/1993, de empresa especializada em serviços de gestão do transporte escolar, abrangendo

fornecimento de combustível, manutenções preventivas e corretivas, garagem e dois operadores - um

motorista e um monitor para atender alunos da Rede Pública, em frota de propriedade da Secretaria de

Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, a fim de suprir suas necessidades e demandas dos

alunos. Valor total estimado: R$ 11.321.625,48 (onze milhões, trezentos e vinte e um mil seiscentos e vinte e

cinco reais e quarenta e oito centavos). Proveniente do Processo Administrativo 00080-00117800/2021-

11. A proposta comercial e a documentação habilitatória deverão ser entregues, em um único envelope

lacrado, até às 10h, do dia 24 de agosto de 2021. Endereço: SBN Quadra 02 Bloco C - Térreo - Edifício

Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - Brasília-DF. O Edital com todas regras e exigências estarão

disponíveis no sitio eletrônicos http://www.educacao.df.gov.br/licitacao-emergencial/.

Brasília, 16 de agosto de 2021.

RODRIGO REGIS MARQUES

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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