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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 00080-00070917/2021-16.

Interessado(a): Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF 

Assunto: Licitação. Obras. Homologação. Adjudicação. Concorrência nº 013/2022-SEEDF. 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - SEE/SUAG

 

O presente Termo visa à homologação da Licitação - Concorrência nº 013/2022-SEEDF (85656093) e à adjudicação de
seu objeto, qual seja a Obra de construção de CEPI – Centro de Educação para Primeira Infância - TIPO 1, do programa
PRÓINFÂNCIA/FNDE, com área construída de 1.609,24m², em terreno de 4.633,75m², localizado na QN 07 AE 01, RA XXI, Riacho
Fundo II/DF, nos termos do Projeto Básico - SEE/SIAE/DIRED (84880154), formalizado pela Diretoria de Engenharia, e aprovado
pela Subsecretaria de Infraestrutura Escolar, conforme Despacho - SEE/SIAE (85101313).  

 

 De acordo com as informações da Nota Técnica N.º 11/2022 - SEE/SUAG/ULIC (98776841), da Unidade de Gestão e
Acompanhamento das Licitações e Ajustes, os autos encontram-se conclusos para homologação do procedimento licitatório, bem
como para adjudicação de seu objeto, em favor da licitante Elshaday Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 03.374.268/0002-
62, que apresentou proposta o menor preço no valor global de R$ 6.004.658,22 (seis milhões, quatro mil, seiscentos e cinquenta e
oito reais e vinte e dois centavos), conforme inteligência do inciso VI do ar�go 43, da Lei nº 8.666/93.

 

Consta no Relatório SEI-GDF n.º 76/2022 - SEE/SUAG/ULIC/DILIC (85403406), da Diretoria de Deflagração das
Licitações, Lista de Verificação dos atos formalizados nos autos do presente expediente, em conformidade com o referente objeto,
bem como em convergência com as orientações elencadas pela Assessoria Jurídico-Legisla�va - SEE/GAB/AJL, na Nota Jurídica N.º
339/2021 - SEE/GAB/AJL/CONSULTIVO (74185540), com o pronunciamento da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF,
no Parecer Referencial SEI-GDF n.º 23/2021 - PGDF/PGCONS (84215651), bem como com a manifestação da Unidade de Controle
Interno - SEE/GAB/UCI, na Nota Técnica N.º 469/2022 - SEE/GAB/UCI (98570104). 

 

Ressalta-se que foi firmado o  Termo de Compromisso nº 202200056-1 (82420286) no qual informa que : "XI - O valor
total deste Termo de Compromisso é de R$ 3.307.702,05, par�cipando o FNDE com R$ 2.839.468,21 e o ente federado com R$
468.233,84, a �tulo de contrapar�da, conforme disposto no art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "d", da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)".

 

Consoante o Cronograma Físico-Financeiro apontado pela Subsecretaria de Infraestrutura Escolar, no Despacho -
SEE/SIAE (98995861), deverá ser u�lizado o valor de R$ 83.636,93 (oitenta e três mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa e
três centavos) com recursos da Fonte 103, para atendimento às despesas no presente exercício, restando para 2023 o montante
de R$ 5.921.021,29 (cinco milhões, novecentos e vinte e um mil vinte e um reais e vinte e nove centavos). 

 

Consequentemente, foram os autos reme�dos à Diretoria de Controle e Execução Orçamentária e Financeira, que
informou a Disponibilidade Orçamentária n.º 3897/2022 - SEE/SUAG/UCOF/DICOF (99186752), nos termos citados abaixo: 

 
"Assim, informo que a referida dotação orçamentária consignada na Lei Orçamentária nº 7.061, 07 de janeiro
de 2022 (LOA 2022), é compa�vel com o Plano Plurianual Lei nº 6.490, de 29 de Janeiro de 2020 (PPA 2020-
2023), bem como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 6.934, de 05 de agosto de 2021 (LDO 2022),
conforme Programa(s) de Trabalho abaixo relacionado(s), na Unidade Orçamentária 18101 e encontra-se
disponível para o exercício de 2022, conforme quadro a seguir:

 

Programa de Trabalho: 12.368.6221.3982.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - REDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL - OCA
Fonte :103                                            Natureza da Despesa: 4.4.90.51                                         R$ 83.636,93

                                                                                                                                                                 Total: R$ R$ 83.636,93
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Quanto ao valor restante, de R$ 5.921.021,29 (cinco milhões, novecentos e vinte e um mil vinte e um reais e
vinte e nove centavos)., que restará a ser executado no exercício financeiro de 2023, deverá constar na LOA
2023."

 

Ressalta-se que foi formalizada na instrução dos autos a Declaração de Orçamento - SEE/SUAG (99216285), como
devido cumprimento ao disposto no ar�go 16, incisos I e II, da Lei Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

 

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 013/2022-SEEDF (85656093), e ADJUDICO seu objeto em favor da
empresa Elshaday Engenharia LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 03.374.268/0002-62, que apresentou proposta o menor preço no
valor global de R$ 6.004.658,22 (seis milhões, quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois 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 04/11/2022, às 14:12, 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= 99218972 código CRC= 319DA24B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SBN Quadra 02 Bloco C - Edi�cio Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - DF

3901-2302 
 

00080-00070917/2021-16 Doc. SEI/GDF 99218972


