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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

 

Termo de Homologação - SEE/SUAG

   

Referência: Processo nº 00080-00110978/2021-23

Interessado: Secretaria de Estado de Educação do DF

Assunto: Obras. Licitação. Construção. CEPI - Jardins Mangueiral. Concorrência nº 0011/2022-SEEDF.
Homologação. Adjudicação.

 

 

 RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO (97124812)

 

 

O presente Termo visa à homologação da Licitação - Concorrência nº 0011/2022-SEEDF
(84125289) e à adjudicação de seu objeto, qual seja a obra de construção de CEPI – Centro de Educação
para Primeira Infância – TIPO 1, do programa PROINFÂNCIA/FNDE, com área de 5.504,58 m², localizado
na Praça de A�vidades 04, Lote 02 – Jardins Mangueiral, São Sebas�ão, RA XIV - DF, e área construída de
1.708,42 m², onde será implantado o projeto padrão de CEPI, constando de estacionamento com vagas
reservadas para pessoas com deficiência, idosos, motos e embarque/desembarque, guarita com
sanitário, paraciclo, mastro de bandeiras, parquinho, duchas infan�s, pá�o descoberto, pá�o coberto,
bancos, lixeiras, postes de iluminação, torneiras de jardim, grelhas para captação de água pluvial, castelo
d’água, central de gás, hortas, canteiros e área verde com tratamento paisagís�co. Contém ainda,
fechamentos com gradil e muro, calçadas e desníveis tratados em conformidade com a NBR 9050. O
projeto padrão do FNDE consta de edificação térrea composta por 10 Salas de A�vidades para a Educação
Infan�l, Sala Mul�uso, Direção, Secretaria, Sala de Professores, Sala Mul�uso, Solários, Solários,
Fraldários, Lactário, Sala de Amamentação, Refeitório, Pá�o Coberto, Sanitários para alunos e Sanitários
para professores/comunidade, Sanitários PCD, Playground, Cozinha, Despensa, Rouparia, Lavanderia, nos
termos do Projeto Básico - SEE/SIAE/DIRED (74829255), formalizado pela Diretoria de Engenharia, e
aprovado pela Subsecretaria de Infraestrutura Escolar, conforme Despacho - SEE/SIAE
(75748564), com valor es�mado de R$ 6.708.388,36 (seis milhões setecentos e oito mil trezentos e
oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), consoante o disposto na Planilha Es�ma�va (Sem
Desoneração) - (73628738). 

 

Em atendimento ao Despacho - SEE/GAB/AJL/CONSULTIVO (98460566), que recomenda a
re�ficação do Termo de Homologação - SEE/SUAG (97124812), no qual consta nº de CNPJ diferente
da vencedora do certame em comento, re�ficamos o referido Termo de Homologação, na forma a seguir:

 

Onde se lê:
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Diante do exposto, considerando as informações con�das nos autos, no uso das
atribuições previstas no ar�go 128 do Regimento Interno da SEEDF, aprovada pelo Decreto
nº 38.631/2017, bem como com fulcro no ar�go 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO o
resultado da Licitação - Concorrência nº 0011/2022-SEEDF (84125289), e ADJUDICO seu objeto em favor
da empresa ELSHADAY ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°03.374.258/0002-62, no valor de R$
5.924.704,65 (cinco milhões novecentos e vinte e quatro mil setecentos e quatro reais e sessenta e
cinco centavos).  

 

Leia se:

 

Diante do exposto, considerando as informações con�das nos autos, no uso das
atribuições previstas no ar�go 128 do Regimento Interno da SEEDF, aprovada pelo Decreto
nº 38.631/2017, bem como com fulcro no ar�go 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO o
resultado da Licitação - Concorrência nº 0011/2022-SEEDF (84125289), e ADJUDICO seu objeto em favor
da empresa ELSHADAY ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°03.374.268/0002-62, no valor de R$
5.924.704,65 (cinco milhões novecentos e vinte e quatro mil setecentos e quatro reais e sessenta e
cinco centavos).  

 

 

 

MAURÍCIO PAZ MARTINS  

Subsecretário de Administração Geral

DODF Extra nº 27-A, 30 de março de 2021, p.01.

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO PAZ MARTINS - Matr. 00344966,
Subsecretário(a) de Administração Geral, em 31/10/2022, às 14:39, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 98870919 código CRC= C7F18342.
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