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Órgão: Governo do Estado/Governo do Distrito Federal/SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃOCONCORRÊNCIA Nº 6/2020

Reabertura

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,

DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que após

a autorização de continuidade proferida pela Decisão 1539/2020 TCDF, a reabertura procedimento

licitatório em epígrafe, cujo objeto é contratação de empresa especializada na Reconstrução do Centro de

ensino Castello Branco (Ensino Infantil e Fundamental), localizado na EQ 20/23, área especial do setor

oeste, Gama/RA II-DF; Em terreno de 13.295,865 m² e área construída de 5.601,64 m², o lote cercado por

muro, tem área de embarque/desembarque, acesso principal de pedestres e veículos através de gradil

metálico e guarita com sanitário; A edificação é composta por 04 blocos, sendo um de 2 (dois) pavimentos

e os demais Térreo, interligados por passarelas cobertas, onde a circulação vertical é formada por 01

rampa e 03 escadas; São 22 salas de aula, 02 laboratórios, salão multiuso, sala de leitura, sala de música,

sala sensora motora, sala multimídia, cozinha industrial, refeitório, Wcs, pátios cobertos, além de diversas

salas administrativas. Ainda contém estacionamento, pátios descobertos para convivência, paraciclos,

bancos, mastro de bandeira, casa de bonecas, ducha infantil, parquinho, hortas, área verde, paisagismo,

reservatórios d'água e central de gás. O projeto abrange também a adequação de acessibilidade de um

anfiteatro mantido, e a criação de um bloco de vestiários para apoio de quadra de esportes coberta

existente, conforme Projeto Básico, este Edital e seus anexos, Área da obra 5.601,64 m², referente ao

processo n.º 00080-00203976/2019-62. Valor estimado de R$ 12.640.764,97 (doze milhões, seiscentos e

quarenta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), O prazo de execução da

obra é de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, 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 1620 (um mil e seiscentos e vinte) dias corridos. Os recursos financeiros correrão por conta

do Programas de Trabalho 12.361.6221.3235.2724 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO

FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL - OCA, natureza de despesa

4.4.90.51, fonte 100. A nova data de abertura do procedimento fica definida para ocorrer no dia 16 de junho

de 2020 às 10h00min. Os arquivos contendo o edital, arquitetura, orçamento e topografia poderão ser

retirados no site www.se.df.gov.br - ACESSO A INFORMAÇÕES - LICITAÇÕES - CONCORRÊNCIAS, ou

solicitados por intermédio do email dilicsedf@gmail.com. Os autos ficam com vistas franqueadas aos

interessados.

Brasília, 12 de maio de 2020.

JAIRO PEREIRA MARTINS

Presidente da Comissão de Licitação
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