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

AVISOS DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 4/2018

Reabertura

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

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

reabertura do procedimento licitatório em epígrafe cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DO PARANOÁ,

DESTINADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, A SER LOCALIZADA NA QUADRA 01, CONJUNTO "A", ÁREA

ESPECIAL 1 - RA VII - PARANOÁ/DF. Área da obra 5.557,39 m², conforme especificações técnicas, detalhes

construtivos, projeto básico e executivo elaborados pela coordenação de Infraestrutura e todos os anexos

deste edital, referente ao processo n.º 080.000021/2018. O valor estimado da obra é R$ 14.852.850,64

(quatorze milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e quatro

centavos), sendo que o valor de R$ 7.424.984,40 (sete milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil,

novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) será custeado pelo Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação - FNDE e o valor de R$ 7.427.866,24 (sete milhões, quatrocentos e vinte e

sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) pela Secretaria de Estado de

Educação do Distrito Federal. No presente exercício será utilizado o valor de R$ 1.020.533,81 (um milhão,

vinte mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos), restando para 2021 o montante de R$

13.832.316,83 (treze milhões, oitocentos e trinta e dois mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e três

centavos). No presente exercício será utilizado o valor de R$ 1.020.533,81 (um milhão, vinte mil, quinhentos

e trinta e três reais e oitenta e um centavos), restando para 2021 o montante de R$ 13.832.316,83 (treze

milhões, oitocentos e trinta e dois mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos). Os recursos

financeiros correrão por conta do Programa de Trabalho: 12.363.6221.3234.2929 - CONSTRUÇÃO DE

UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES - SE-

DISTRITO, natureza de despesa 4.4.90.51, fonte 332006826 , natureza da despesa: 4.4.90.51. O prazo de

execução é 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos (16 meses) e a vigência Contratual é 1440 (um mil e

quatrocentos e quarenta) dias corridos. A data de abertura fica definida para ocorrer no dia 09/09/2020

às 14 h . Todos os arquivos necessários a participação no Certame poderão ser retirados diretamente no

link http://www.educacao.df.gov.br/concorrencias. Os autos ficam com vistas franqueadas aos

interessados.

CONCORRÊNCIA Nº 5/2018

Reabertura

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

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

reabertura do procedimento licitatório em epígrafe cujo objeto é contratação de empresa especializada

para implantação e construção da Escola Técnica de Santa Maria, destinada à educação profissional, a ser

localizada na QR 119, conjunto "A", lote 01 -RA XIII - Santa Maria/DF, conforme especificações técnicas,

detalhes construtivos, projeto básico e executivo elaborados pela coordenação de Infraestrutura e todos

os anexos deste edital, referente ao processo n.º 080.000020/2018. O valor estimado da obra é R$

14.397.805,11 (quatorze milhões, trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinco reais e onze centavos),

sendo que o valor de R$ 7.424.984,40 (sete milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e

oitenta e quatro reais e quarenta centavos) será custeado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
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Educação - FNDE e o valor de R$ 6.972.820,71 (seis milhões, novecentos e setenta e dois mil, oitocentos e

vinte reais e setenta e um centavos) pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. No

presente exercício será utilizado o valor de R$ 964.616,17 (novecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e

dezesseis reais e dezessete centavos), restando para 2021 o montante de R$ 13.433.188,94 (treze milhões,

quatrocentos e trinta e três mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos). Os recursos

financeiros correrão por conta do Programa de Trabalho: 12.363.6221.3234.2929 - CONSTRUÇÃO DE

UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES - SE-

DISTRITO FEDERAL, natureza de despesa 4.4.90.51, fonte 332006826. O prazo de execução é 480

(quatrocentos e oitenta) dias corridos (16 meses) e a vigência Contratual é 1440 (um mil e quatrocentos e

quarenta) dias corridos. A data de abertura fica definida para ocorrer no dia 08/09/2020 às 14 h. Todos os

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

http://www.educacao.df.gov.br/concorrencias. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília, 4 de agosto de 2020.

JAIRO PEREIRA MARTINS

Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 5/2020 - (UASG 450432)

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis - Fermento Químico em Pó, Farinha de

Trigo Tipo 1, Farinha de Milho Flocada, por meio de Registro de Preços, para o Programa de Alimentação

Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições estabelecidas no Anexo I do

Edital. Processo SEI nº 00080-00218726/2019-27. Os itens 1, 3 e 5, serão destinados a ampla concorrência

e, os itens 2, 4 e 6 serão cota reservada destinada à microempresas e empresas de pequeno porte,

àquelas atenderem a todas as exigências. Valor total estimado: R$ 2.981.124,40 (dois milhões e novecentos

e oitenta e um mil cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos). Cadastro das Propostas: a partir de

04/08/2020. Abertura das Propostas: 14/08/2020, às 10h, horário de Brasília. O Edital poderá ser retirado

no endereço eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br ou visualizado no site

www.se.df.gov.br/acessoainformação/licitações/pregõessistemaregistrodepreços.

Brasília, 4 de agosto de 2020.

DIEGO FERNANDEZ GOMES

Pregoeiro

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


