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Aviso de abertura 

Concorrência n.º 01/2019 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados a nova data de  abertura do 

procedimento licitatório em epígrafe, que havia sido adiada por impugnação ao 

edital, cujo objeto é contratação de empresa especializada para reconstrução da 

Escola Classe 52 de Taguatinga, localizada na QNM 38, área especial 01, Setor 

Norte - Taguatinga/DF, com área total de 4.464,82 m². projeto com 18 salas de aula, 

sala de reforço, sala de artes, laboratório de informática, laboratório de ciências, 

auditório, biblioteca, refeitório, cozinha, depósito de gêneros alimentícios, salas 

administrativas, sanitários, parquinho, horta, quadra coberta, guarita, 

estacionamento, bicicletário, central de gás e reservatório de água. prevê tratamento 

paisagístico do terreno e calçadas do entorno, conforme especificações técnicas, 

detalhes construtivos, projeto básico e executivo elaborados pela coordenação de 

obras e todos os anexos deste edital. Área da obra 4.464,82 m², referente ao 

processo n.º 00080-00049137/2019-92. Valor estimado de R$ 9.423.832,91 (nove 

milhões, quatrocentos e vinte e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e 

um centavos), o prazo de execução é de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos. A 

Vigência Contratual é de 1440 (um mil e quatrocentos e quarenta) dias corridos. Os 

recursos financeiros correrão por conta dos Programas de Trabalho: 

12.361.6221.3235.2724 – Fonte 103, Exercício 2019, natureza da despesa: 

4.4.90.51. A nova data de abertura do procedimento fica definida para ocorrer no 

dia 30/09/2019 às 10h00min.  Os arquivos contendo o edital, arquitetura, orçamento 

e topografia poderão ser retirados no SBN Quadra 02 bloco C, sala 105, Edifício 

Phenícia, mediante entrega de 01 (um) DVD. O edital poderá ser visualizado no 

sitio http://www.se.df.gov.br/concorrencias/. Os autos ficam com vistas franqueadas 

aos interessados. 

 

OS DEMAIS ARQUIVOS DEVIDO AO TAMANHO E FORMATO SÓ 

PODERÃO SEREM RETIRADOS NA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO NO ENDEREÇO ACIMA MENCIONADO. 
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