
 
 

 

ANEXO 1 - AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Data: 19 de agosto de 2016 

Contrato de Empréstimo n 
o
 2992/OC-BR 

Edital n
o
 04/2016-UG- PADEAM/SEDUC 

 

 

1. O Estado do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do 

Ensino-SEDUC-AM recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (doravante denominado "Banco"), em diversas moedas, no montante de 

US$ 151.180.000,00 (cento e cinquenta e um milhões cento e oitenta mil dólares) para o 

financiamento do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do 

Amazonas-PADEAM, e pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos decorrentes do 

contrato para execução das obras de Construção do Centro de Educação de Tempo Integral 

- CETI, no Município de Codajás/AM. A licitação está aberta a todos os Concorrentes 

oriundos de países elegíveis do Banco. 

 

2.  O Estado do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do 

Ensino – SEDUC/AM doravante denominado Contratante convida os interessados a se 

habilitarem e apresentarem propostas para a execução das Obras de Construção do Centro 

de Educação de Tempo Integral – CETI, no Município de Codajás/AM. 

 

3. O Edital e cópias adicionais poderão ser adquiridos na Rua Waldomiro Lustoza, nº 250- 

Japiim II, sob o CEP nº 69.076-830 Manaus-AM, Brasil, sob o telefone nº + 55 (92) 3614-

2297, sob o fax nº + 55 92 3614-2297, por meio de solicitação por escrito e o pagamento 

de R$ 50,00 (cinquenta reais) + taxa de expediente [R$ 2,50 (dois reais e cinquenta 

centavos) emissão pelo site: http://www.sefaz.am.gov.br/ ; tributo  n° 4441 - SERVICOS 

DE VENDAS DE EDITAIS-SECRETARIAS] por edital, sem direito a restituição. Os 

interessados poderão obter maiores informações no mesmo endereço. 

 

4. As propostas deverão ser entregues no endereço Rua Waldomiro Lustoza, nº 250- Japiim 

II, sob o CEP nº 69.076-830 Manaus-AM, térreo, sala da UG/PADEAM até às 09:00 horas 

do dia 19 de setembro de 2016 acompanhadas de Garantia de Proposta no valor de R$ 

362.725,92 (trezentos e sessenta e dois mil e setecentos e vinte e cinco reais e noventa e 

dois centavos) e serão abertas imediatamente após, na presença dos interessados que 

desejarem assistir à cerimônia de abertura. 

 

5. O Concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou como participante de um 

Joint-Venture e/ou Consórcio. 

 

Mauro Petras Ribeiro Muniz 

UG-PADEAM –  Coordenador Executivo 

http://www.sefaz.am.gov.br/

