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

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2019

Processo: 00080-00119890/2019-52.

A Secretaria de Estado de Educação, torna público e dá conhecimento aos interessados que,

mediante o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 02/2019, realizará o credenciamento de

empresas especializadas que forneçam material didático de apoio pedagógico, simulados,

disponibilização de resultados que contribuam para o desenvolvimento de competências e habilidades

dos estudantes do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental, das unidades escolares que aderiram ao

Programa Escolas que Queremos, em conformidade com as matrizes de referência do Sistema de

Avaliação da Educação Básica - SAEB para os componentes de língua portuguesa e matemática, com foco

no atendimento das necessidades da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. O edital de chamamento

e seus anexos estão disponíveis na internet, no seguinte endereço eletrônica: http://www.se.df.gov.br/, no

período de 04/09/2019 a 04/10/2019.

Brasília-DF, 3 de setembro de 2019.

HELBER RICARDO VIEIRA
Subsecretário de Educação Básica

AVISO DE DE LICITAÇÃOCONVITE Nº 1/2019

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

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

data de abertura do procedimento licitatório em epígrafe, Contratação de empresa especializada para a

execução dos serviços de Monitoramento Técnico do sistema de remediação, monitoramento dos gases e

emissão de relatórios acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo CREA,

no terreno que abriga a Escola Classe 01 da Estrutural, localizada na Avenida Central S/Nº - Cidade

Estrutural/DF - RA XXV, e disponibilização de Grupo Gerador de 15 HP/380 volts. Referente ao processo

n.º 00080-00034861/2019-11. Valor estimado de R$ 326.865,64 (trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e

sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), o prazo de execução é de 360 (trezentos e sessenta)

dias corridos. - O Contrato terá o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de sua

assinatura, O prazo para início da prestação dos serviços será de até 5 (cinco) dias corridos contados da

emissão da Ordem de Serviço, após a data da assinatura do contrato. Os recursos �nanceiros correrão por

conta dos Programas de Trabalho: 12.361.6221.2389.0001 - Fonte 103, Exercício 2019, natureza da despesa:

4.4.90.51. A nova data de abertura do procedimento �ca de�nida para ocorrer no dia 12/09/2019 às

10h30min. Os arquivos contendo o edital, arquitetura, orçamento e topogra�a poderão ser retirados no

SBN Quadra 02 bloco C, sala 105, Edifício Phenícia, mediante entrega de 01 (um) DVD. O edital poderá ser

visualizado no sitio http://www.se.df.gov.br/concorrencias/. Os autos �cam com vistas franqueadas aos

interessados.

Brasília-DF, 3 de setembro de 2019.

JAIRO PEREIRA MARTINS
Presidente



04/09/2019 AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2019 - AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2019 - DOU - Imprensa Nacional

www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-n-2/2019-214337729 2/2

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certi�cada.


