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conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos - DF, referente ao processo
00080-00003566/2020-57. Valor estimado de R$ 10.482.855,52 (dez milhões,
quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois
centavos). O prazo de execução é de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias corridos (14
meses), contados a partir de 5 dias úteis da expedição da Ordem de Serviço pela
Subsecretaria de Infraestrutura Escolar (SIAE). 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: Programa de Trabalho:
12.368.6221.3982.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - REDE
PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL - OCA natureza de despesa 4.4.90.51, fonte 103. A
data de abertura do procedimento fica definida para ocorrer no dia 16 de novembro de
2021 às 09h00min. 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/. Os autos ficam com vistas franqueadas aos
interessados.
JAIRO PEREIRA MARTINS
Presidente da Comissão
AVISO DE REABERTURA CONCORRÊNCIA Nº 04/2021
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados a reabertura procedimento
licitatório em epígrafe, cujo objeto é contratação de empresa especializada para obra
de reconstrução da Escola Classe 410 - localizada na QN 410, área especial 01, RA
XII- Samambaia - DF: edificação com 4.821,33 m² de área construída, em 02 (dois)
pavimentos, com rampas e escadas, 18 salas de aula, auditório, sala de leitura, sala
de música, mini anfiteatro, cozinha industrial e refeitório, salas administrativas,
laboratórios, bicicletário, guarita, estacionamento, quadra coberta, parquinho, horta,
área verde e praça comunitária em sua entrada. Localizada em terreno de 11.028,00
m² cercado por muro e gradil metálico, referente ao processo 00080-00008653/202009. Valor estimado de R$ 13.463.478,24 (treze milhões, quatrocentos e sessenta e
três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), o prazo de
execução é de 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias corridos (16 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 1460 (um mil e quatrocentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data
da assinatura do Contrato. Os recursos financeiros correrão por conta do Programa
de Trabalho: 12.368.6221.3990.0001 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES
ESCOLARES- REDE PÚBLICA - SE - DISTRITO FEDERAL - OCA natureza de
despesa 4.4.90.51, fonte 103. A data de reabertura do procedimento fica definida
para ocorrer no dia 16 de novembro de 2021 às 11h00min. 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/. Os autos
ficam com vistas franqueadas aos interessados.
JAIRO PEREIRA MARTINS
Presidente da Comissão
AVISO DE REABERTURA CONCORRÊNCIA Nº 05/2021
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados a reabertura procedimento
licitatório em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para
obra de construção do Centro Educacional Jardins Mangueiral, a ser localizado na
Praça de Atividades 02, lote 06 - RA XIV - São Sebastião - DF. em terreno de
5.876,73 m² cercado por muro e gradil metálico e edificação com 3.914,09 m² de
área construída, em 2 (dois) pavimentos, com rampa e escadas, 18 salas de aula,
auditório, sala de música, grêmio estudantil, biblioteca, sala de artes plásticas, sala
multiuso, sala multimídia, salas de apoio pedagógico, cozinha industrial e refeitório,
vestiários e sanitários, salas administrativas, pátio coberto e laboratórios. também
serão edificados castelo d'água, central de glp, bicicletário, guarita, estacionamento,
e uma quadra coberta com 719,64 m² que também abriga vestiários e depósito,
conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos, referente ao processo
00080-00234240/2019-36. Valor estimado de R$ 12.953.958,04 (doze milhões,
novecentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quatro
centavos). O prazo de execução é de 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias corridos
(16 meses), contados a partir de 05 dias úteis da expedição da Ordem de Serviço
pela Subsecretaria de Infraestrutura Escolar (SIAE). A Vigência Contratual é de
1460 (um mil e quatrocentos e sessenta) 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,
fonte 103. A data de abertura do procedimento fica definida para ocorrer no dia 16
de novembro de 2021 às 14h00min. 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/. Os autos ficam com vistas
franqueadas aos interessados.
JAIRO PEREIRA MARTINS
Presidente da Comissão

Nº 193, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021

AVISO DE REABERTURA CONCORRÊNCIA Nº 16/2021
A Comissão Permanente de Licitação, da Subsecretaria de Administração Geral, da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, comunica aos interessados a
reabertura procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para obra de construção do Centro de Ensino Fundamental, a ser localizado
na Praça de Atividades 05, LOTE 02, Bairro Jardins Mangueiral - RA XIV - São
Sebastião - DF, Em terreno de 5.308,80 m² cercado por muro e gradil metálico e
edificações com 5.098,44 m² de área construída. escola em 3 (três) pavimentos, com
rampa e escadas, 20 salas de aula, sala de artes cênicas, sala de música, sala de leitura, sala
de artes plásticas, sala multiuso, sala multimídia, grêmio estudantil, salas de apoio
pedagógico, cozinha industrial e refeitório, vestiários e sanitários, salas administrativas,
pátio coberto e laboratórios. também serão edificados castelo d'água, central de glp,
bicicletário, guarita, estacionamento, parquinho infantil e uma quadra coberta (projeto
padrão fnde), conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos, referente ao
processo 00080-00005539/2020-19. Valor estimado de R$ 11.271.803,40 (onze milhões,
duzentos e setenta e um mil, oitocentos e três reais e quarenta centavos). O prazo de
execução é de 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias corridos (16 meses), contados a
partir de 05 dias úteis da expedição da Ordem de Serviço pela Subsecretaria de
Infraestrutura Escolar (SIAE). A Vigência Contratual é de 1.460 (um mil, quatrocentos e
sessenta) 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, fonte 103. A data de abertura do procedimento fica
definida para ocorrer no dia 16 de novembro de 2021 às 15h30min. 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/. Os autos ficam com
vistas franqueadas aos interessados.
JAIRO PEREIRA MARTINS
Presidente da Comissão

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 18/2021
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,
DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,
CONVOCA as empresas: DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS
LTDA ME, CNPJ nº: 28.854.349/0001-00; IGUATEMI COMÉRCIO ATACADISTA
EIRELI, CNPJ nº: 14.420.347/0001-06; LDM BRINQUEDOS - WALDEMIRO
STEFFEN-ME, CNPJ nº: 00.676.629/0001-56 e VIA NACIONAL COMERCIO DE
BRINQUEDOS EIRELI, CNPJ nº: 36.063.652/0001-12 para assinatura das respectivas
Atas de Registro de Preços nº 19/2021, 20/2021, 21/2021 e 22/2021 que trata de aquisição
de brinquedos pedagógicos/educativos para atender as necessidades de atividades da
Educação Infantil - Creche e Pré-escola, de crianças com idade entre 0 (zero) e 05 (cinco)
anos e 11 ( onze) meses da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal SEEDF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, para assinatura
eletrônica de seu representante legal, por meio de acesso ao Sistema Eletrônico de
Informação - SEI, sujeito a aplicação das penalidades previstas no artigo 81 da Lei nº
8.666/93 e no Decreto nº 26.851/2006. Por oportuno, solicitamos desconsiderar a
publicação constante no DODF nº 192, de 13 de outubro de 2021, página 68, referente ao
aviso de convocação do PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 11/2021. Os autos ficam
com vistas franqueadas aos interessados.
DIEGO FERNANDEZ GOMES

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS
AVISO DE REABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021
Processo: 00054-00001636/2021-12. O Departamento de Logística e Finanças, da Polícia
Militar do Distrito Federal torna público aos interessados a REABERTURA do certame
em epígrafe, cujo objeto é a aquisição de 06 (seis) Veículos furgão, tipo VAN, para
suprimento logístico da Polícia Militar do Distrito Federal, agendado para o dia
04/11/2021 às 08h30. Valor estimado: R$ 1.140.108,86 (um milhão, cento e quarenta mil,
cento e oito reais e oitenta e seis centavos). Tipo: Menor Preço. Elemento de despesa:
3.3.90.30 ou 4.4.90-52. Cópia do Edital se encontra nos sítios: www.gov.br/compras/pt-br
e www.pmdf.df.gov.br. UASG: 926016. Informações no e-mail: splpmdf@gmail.com e
no tel.: (61) 3190-5557.
Brasília/DF, 13 de outubro de 2021
BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA
Ordenador de Despesa

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br

