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O presente Aviso de Licitação dá sequência ao Aviso Geral de Aquisições do Programa de 

Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF, publicado no “Development Business”, 

nº IDB385-726(00), de 16 de abril de 2008. O Governo do Distrito Federal recebeu 

financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, para o custeio do 

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF e aplicará uma parcela 

desses recursos para pagamentos elegíveis no âmbito do Contrato para execução das obras 

de “Pavimentação Asfáltica das Vias de Acesso à Escola Classe no Jardim Botânico de 

Brasília” objeto da Licitação Pública Nacional – LPN N
0
 002/2013. Pelo presente, a 

Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal – ST/DF convida Licitantes 

elegíveis e qualificados a apresentar propostas lacradas para a execução de obras de 

“Pavimentação Asfáltica nas Vias de Acesso à Escola Classe no Jardim Botânico de 

Brasília-JBB”. O prazo de execução será de no máximo 120 (cento e vinte) dias. A 

Licitação será realizada mediante os procedimentos de Licitação Pública Nacional (LPN), 

conforme especificado nas Políticas para Aquisição de Bens e Contratação de Obras 

Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, e está aberta a 

Licitantes dos países elegíveis. Os Documentos de Licitação (Aviso de Licitação e Edital) 

estarão disponíveis no sitio da Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal: 

www.st.df.gov.br, no link: Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU-

UEGP-LICITAÇÕES-2014, a partir do dia 28/07/2014. Os interessados podem formular 

pedidos de esclarecimentos, conforme estabelecido nos Documentos de Licitação por meio 

do e-mail para o Presidente da CPL: cpl.ptu@gmail.com. As respostas serão 

disponibilizadas exclusivamente por e-mail. Uma mídia digital com os projetos e as 

especificações técnicas (dados e estudos) poderá ser obtida pelos interessados junto a 

Comissão Permanente de Licitação do PTU/DF, mediante recibo. Os requisitos de 

qualificação incluem: comprovação de faturamento anual com obras civis, de experiência 

em construção, declaração de disponibilidade de equipamentos, indicação de pessoal 

técnico qualificado para as obras, comprovação de possuir capital de giro líquido, de 

solidez de situação financeira, e de não incorrência em descumprimento de contratos. Não 

se aplicará margem de preferência a Empreiteiros. Parcerias, consórcios ou associações 

(PCA) não serão permitidos. A Licitação eletrônica não será permitida. Serão rejeitadas as 

Propostas atrasadas. As Propostas devem ser acompanhadas de uma Garantia de 

Manutenção da Proposta nos valores constantes dos Documentos de Licitação, e serem 

enviadas ao endereço abaixo até às 09h30min do dia 27/08/2014. As Propostas serão 

abertas, na mesma hora e data, na presença dos licitantes ou representantes de licitantes 

presentes na seção de recebimento das propostas. O endereço mencionado é: Secretaria de 

Estado de Transportes do Distrito Federal - Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar, Sala 

1507, telefones (55-61) 3441-3496 / 3322-5002, Fax (55-61) 3322-3913 – CEP – 70-075-

900 - Brasília - Distrito Federal – Brasil. 
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