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

AVISO DE ALTERAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 7/2021 - (UASG 450432)

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no DODF e DOU de 27/01/2021

foi alterado. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis -

Biscoito tipo Amanteigado, Biscoito tipo Maisena, Biscoito tipo Rosquinha de Coco e Biscoito tipo Cream

Cracker - para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e

condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Total de Itens: 08- Valor total estimado: R$ 7.786.151,20

(sete milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e vinte centavos). Cadastro das

Propostas: a partir de 09/02/2021. Abertura das Propostas: 24/02/2021, às 10 horas, horário de Brasília.

O novo Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br

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

Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021.

REGINA RODRIGUES PORTO

Pregoeira

AVISOS DE LICITAÇÃOCONCORRÊNCIA Nº 1/2021

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 contratação de empresa especializada para obra de

Construção de Escola Classe, a ser localizada na Praça de Atividades 05, lote 05, Jardins Mangueiral, São

Sebastião - DF; em terreno de 5.017,67 m² cercado por muro e gradil metálico e edificação com 2.750,88

m² de área construída, 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, parque infantil, reservatório de águas pluviais e área verde, além de

um ginásio poliesportivo com vestiário - padrão FNDE - com 994,08 m² de área construída, referente ao

processo n.º 00080-00003566/2020-57. Valor estimado de R$ 8.246.140,47 (oito milhões, duzentos e

quarenta e seis mil, cento e quarenta reais e quarenta e sete centavos), o prazo de execução é de 426

(quatrocentos e vinte e seis) dias corridos (14 meses), 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 1300 (um mil e trezentos) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do

Contrato. Os recursos financeiros correrão por conta do Programa de Trabalho:12.368.6221.3982.0001 -

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR- REDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL - OCA, natureza de despesa

4.4.90.51, fontes 100 e 103. A data de abertura do procedimento fica definida para ocorrer no dia 16 de

março de 2021 às 10h00min. Os arquivos contendo o edital e demais arquivos necessários para

participação no certame poderão ser retirados diretamente no site

http://www.educacao.df.gov.br/concorrencias/ ou no endereço SBN Quadra 02 bloco C, sala térreo -

recepção, Edifício Phenícia, mediante entrega de 01 (um) DVDs ou Pen Drive lacrado. Os autos ficam com

vistas franqueadas aos interessados.

CONCORRÊNCIA Nº 2/2021

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

OBRA DE construção de Centro de Ensino Médio localizado na Quadra 01/02, Área Especial 04, Paranoá
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