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AVISO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2017
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, comunica aos interessados a abertura do procedimento licitatório em epígrafe,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em de construção de cobertura de
quadra padrão FNDE - 19,00 x 33,00, em quadra existente e urbanização, na Escola Classe
05, localizada na quadra 09, área especial 05 - Sobradinho/DF, conforme especificações
técnicas, detalhes construtivos, projeto básico e executivo elaborados pela Coordenação de
Infraestrutura e todos os anexos do edital, referente ao processo nº 080.0118791/2014. Com
o valor estimado R$ 501.077,77 (quinhentos e um mil, setenta e sete reais e setenta e sete
centavos) e prazo de execução de 90 (noventa reais) dias corridos. Os recursos financeiros
correrão por conta do Programa de Trabalho 12.365.6221.3023.0038, fontes 100 e 332 no
valor de R$ 501.077,77, para o exercício de 2017. Elemento de despesa 4.4.90.51. A data de
abertura do procedimento fica definida para ocorrer no dia 12/09/2017 às 14h00min. O Edital
poderá ser retirado na SGAN 607 Projeção D sala 309, mediante entrega de 02 (dois) CDs
e também poderá ser visualizado no sitio www.se.df.gov.br. Os autos ficam com vistas
franqueadas aos interessados.
Em 18 de agosto de 2017.
PAULO ALEXANDRE RODRIGUES
Presidente
AVISO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2017
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, comunica aos interessados a abertura do procedimento licitatório em epígrafe,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em construção de quadra poliesportiva
com vestiários - padrão FNDE - 30,00 m x 41,00 m, na Escola Classe 431, localizada na QS
431, área especial 01 - Samambaia/DF, conforme especificações técnicas, detalhes construtivos, projeto básico e executivo elaborados pela Coordenação de Infraestrutura e todos os
anexos do edital, referente ao processo nº 080.012167/2014. Com o valor estimado R$
1.193.019,20 (um milhão, cento e noventa e três, mil dezenove reais e vinte centavos) e
prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos. Os recursos financeiros correão por
conta do Programa de Trabalho 12.361.6221.3023.0038 fontes 100 e 377 no valor de R$
532.743,50 para o exercício de 2017 e Programa de Trabalho 12.361.6221.3023.0038 fontes
377 e 100, no valor de R$ 660.275,70, para o exercício de 2018, perfazendo o total geral de
1.193.019,20. Elemento de despesa 4.4.90.51. A data de abertura do procedimento fica
definida para ocorrer no dia 19/09/2017 às 14h00min. O Edital poderá ser retirado na SGAN
607 Projeção D sala 309, mediante entrega de 02 (dois) CDs e também poderá ser visualizado no sitio www.se.df.gov.br. Os autos ficam com vistas franqueadas
aos interessados.
Em 18 de agosto de 2017.
PAULO ALEXANDRE RODRIGUES
Presidente
AVISO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2017
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, comunica aos interessados a abertura do procedimento licitatório em epígrafe,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em construção de cobertura de quadra
padrão FNDE - 19,00 x 33,00, em quadra existente e urbanização, na Escola Classe 218,
localizada na EQ 217/218, lote J, área especial - Santa Maria/DF, conforme especificações
técnicas, detalhes construtivos, projeto básico e executivo elaborados pela Coordenação de
Infraestrutura e todos os anexos do edital, referente ao processo nº 080.011889/2014. Com o
valor estimado R$ 488.799,69 (quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e noventa e nove
reais e sessenta e nove centavos) e prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos. Os
recursos financeiros correrão por conta do Programa de Trabalho 12.365.6221.3023.0038
fontes 100, 332, 177 no valor de R$ 488.799,69 para o exercício de 2017. Elemento de
despesa 4.4.90.51. A data de abertura do procedimento fica definida para ocorrer no dia
26/09/2017 às 14h00min. O Edital poderá ser retirado na SGAN 607 Projeção D sala 309,
mediante entrega de 02 (dois ) CDs e também poderá ser visualizado no sitio
www.se.df.gov.br. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.
Em 18 de agosto de 2017.
PAULO ALEXANDRE RODRIGUES
Presidente
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no valor de R$ 280.232,45, para o exercício de 2017; Programa de Trabalho
12.361.6221.3023.0038, fontes 377, 100 e 177 no valor de R$ 218.577,56, para o exercício
de 2018. Elemento de despesa 4.4.90.51. A data de abertura do procedimento fica definida
para ocorrer no dia 03/10/2017 às 14h00min. O Edital poderá ser retirado na SGAN 607
Projeção D sala 309, mediante entrega de 02 (dois) CDs e também poderá ser visualizado no
sitio www.se.df.gov.br. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.
Em 18 de agosto de 2017.
PAULO ALEXANDRE RODRIGUES
Presidente
AVISO DE ABERTURA
CONCORRÊNCIA Nº 06/2017
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, comunica aos interessados a abertura do procedimento licitatório em epígrafe,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para obra de implantação e construção
de escola técnica, destinada à educação profissional, a ser localizada na quadra 34, área
especial - Vila São José - RA IV - Brazlândia/DF, conforme especificações técnicas, detalhes
construtivos, projeto básico e executivo elaborados pela coordenação de obras e todos os
anexos deste edital, referente ao processo nº 080.012950/2016. Com o valor estimado R$
17.442.529,20 (dezessete milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e
nove reais e vinte centavos) e prazo de execução de 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos.
Os recursos financeiros correrão por conta do Programa de Trabalho: 12.363.6221.3234.2929
- fonte 332; Exercício 2017 no valor de R$ 7.424.984,40; Programa de Trabalho
12.363.6221.3234.2929 - Fonte 100 - Exercício 2018, no valor de R$ 10.017.544.80, Natureza da despesa: 4.4.90.51. A data de abertura do procedimento fica definida para ocorrer
no dia 21/09/2017 às 14h00min. O Edital poderá ser retirado na SGAN 607 Projeção D sala
309, mediante entrega de 02 (dois) CDs e também poderá ser visualizado no sitio
www.se.df.gov.br. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.
Em 18 de agosto de 2017.
PAULO ALEXANDRE RODRIGUES
Presidente
AVISO DE ABERTURA
CONCORRÊNCIA Nº 07/2017
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, comunica aos interessados a abertura do procedimento licitatório em epígrafe,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em construção de Centro de Educação
da Primeira Infância - CEPI, creche tipo b, com 08 (oito) salas de aula, a ser localizado na
EQNP 06/10 - P Sul - RA IX - Ceilândia/DF, cadastramento no FNDE/SIMEC nº 110,
conforme especificações técnicas, detalhes construtivos, projeto básico e executivo elaborados pela coordenação de obras e todos os anexos deste edital, referente ao processo nº
080.004422/2016. Com o valor estimado R$ 3.515.784,22 (três milhões, quinhentos e quinze
mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos) e prazo de execução de 270
(duzentos e setenta) dias corridos. Os recursos financeiros correrão por conta do Programa de
Trabalho: 12.365.6221.3271.9354 - fonte 100 e 377 no valor de R$ 637.598,17, para o
exercício de 2017; Programa de Trabalho 12.365.6221.3271.9354 Fonte 377 e 100 no valor
de R$ 2.878.186,05, para o exercício de 2018; Natureza da despesa: 4.4.90.51. A data de
abertura do procedimento fica definida para ocorrer no dia 10/10/2017 às 14h00min. O Edital
poderá ser retirado na SGAN 607 Projeção D sala 309, mediante entrega de 02 (dois) CDs
e também poderá ser visualizado no sitio www.se.df.gov.br. Os autos ficam com vistas
franqueadas aos interessados.
Em 18 de agosto de 2017.
PAULO ALEXANDRE RODRIGUES
Presidente

CORREGEDORIA
COMISSÃO PROCESSANTE

AVISO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2017
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, comunica aos interessados a abertura do procedimento licitatório em epígrafe,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em construção de cobertura de quadra
padrão FNDE - 19,00 x 33,00, em quadra existente e urbanização, na Escola Classe 14,
localizada na quadra 13, conjunto a, lote 01 - Planaltina/DF, conforme especificações técnicas, detalhes construtivos, projeto básico e executivo elaborados pela Coordenação de
Infraestrutura e todos os anexos do edital, referente ao processo nº 080.011890/2014. Com o
valor estimado a R$ 498.810,01 (quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e dez reais, e
um centavo) e prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos. Os recursos financeiros
correrão por conta do Programa de Trabalho 12.361.6221.3023.0038 fontes 100, 377 e 177

CITAÇÃO POR EDITAL
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE instituída pela Ordem de Serviço n°
218, de 08 de junho de 2017, da Chefe da Corregedoria de Educação da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal, publicada no DODF n° 110, de 09 de junho de 2017, p. 22,
RESOLVE, na forma do artigo 238, § 3º, da Lei Complementar n° 840, de 23 de dezembro
de 2011, CITAR pelo presente EDITAL os servidores ALOÍSIO SIMÕES GUSMÃO JÚNIOR, matrícula 205.261-X e DYANNA GUEDES, matrícula 226.402-1, do quadro de
servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que se acham em lugar
incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias a partir da publicação deste,
comparecerem na Corregedoria de Educação do Distrito Federal, sala 101 do Edifício Sede
da Secretaria de Estado de Educação, Unidade II, localizado à SGAN 607, Asa Norte,
Brasília/DF, a fim de acompanharem o Processo Disciplinar nº 080.003987/2016. Brasília
(DF), 18 de agosto de 2017. Publique-se.
ALEXANDRE MOUTINHO MEDEIROS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012017082100064

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

