GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Unidade de Gestão e Acompanhamento das Licitações e Ajustes
Diretoria de Deflagração das Licitações
Publicação - SEE/SUAG/ULIC/DILIC

RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA 3/2021
PROCESSO SEI Nº 00080-00004898/2020-59
O Presidente da Comissão de Licitação da Secretaria de Educação do GDF, instituída pela
Ordem de Serviços nº 355, de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com as normas da Lei nº
8.666/1993 e disposições do Edital de Licitação, torna público resultado final da CONCORRÊNCIA PÚBLICA
n.º 003/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para obra de construção de CEPI –
Centro de Educação para Primeira Infância - TIPO 2 (Projeto próprio) do Programa PRÓINFÂNCIA/ FNDE,
em terreno de 3.217,58 m² e área construída de 1.102,74 m². A edificação conta com 05 salas para
atendimento às crianças de 0 a 06 anos, 01 sala multiuso, fraldário, lactário, salas administrativas,
sanitários, cozinha e dependências, refeitório, playground, fechamentos com gradil, portões e muro,
calçadas, rampas, estacionamento, canteiros, tratamento paisagístico, bancos, postes de iluminação,
paraciclo, mastros de bandeiras, lixeiras e reservatório de água, em terreno localizado na Quadra 03, AE
02, Setor Leste - RA XXV - SCIA (Estrutural) - DF, sagrando-se vencedora do certame a licitante FIBRA
CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 07.713.994/0001-32, com o valor global de R$ 3.394.163,75 (três milhões
trezentos e noventa e quatro mil cento e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos). O Presidente
da Comissão Permanente de Licitação informa ainda, que os autos do Processo encontram-se com vista
franqueada aos interessados a partir da data desta publicação.

RENI FERNANDES
Presidente da CPL.
Documento assinado eletronicamente por RENÍ DE PAULA FERNANDES - Matr.0248496-X,
Diretor(a) de Deflagração das Licitações, em 14/01/2022, às 11:34, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 77952660 código CRC= B3C6562F.
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