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

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2/2020

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

DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados a abertura

procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é contratação de empresa especializada para reforma do

Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia, com área construída de 3.872,50m², localizado na QNP 30 - AE

01, Ceilândia/RA IX - DF; constando: instalação de portas de acesso à área externa; construção de escada

e rampa de acesso à quadra poliesportiva; instalação de guarda-corpos, corrimãos, piso antiderrapante,

sinalização e piso tátil; instalação de sanitários acessíveis; elevação do piso do pátio descoberto a ser

nivelado com os demais pisos externos; instalação de novo castelo d'água a ser construído atendendo à rti

de 9.000l; reforma geral de todas as instalações: elétrica, rede lógica, hidro sanitária, gás e incêndio;

reforma do estacionamento interno; reposição do tratamento paisagístico; instalação de bicicletários;

reforço estrutural da edificação; troca de telhados e forros; instalação de novas esquadrias; reparos nos

pisos e demais revestimentos; pintura geral, conforme especificações técnicas, detalhes construtivos,

projeto básico e executivo elaborados pela diretoria de engenharia e todos os anexos deste edital,. Área da

obra 3.872,50m², referente ao processo n.º 00080-00185689/2019-63. Valor estimado de R$ 6.157.412,48

(seis milhões, cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e oito centavos), o prazo

de execução é de 360 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos. A Vigência Contratual é de 1440 (um mil

e quatrocentos e quarenta) dias corridos. Os recursos financeiros correrão por conta do no Programa de

Trabalho: 12.362.6221.3237.0003 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-

DISTRITO FEDERAL - OCA, Fonte: 103, Natureza da despesa: 4.4.90.51. A data de abertura do procedimento

fica definida para ocorrer no dia 28 de julho de 2020 às 10h00min. Os arquivos contendo o edital,

arquitetura, orçamento e topografia poderão ser retirados no sitio da sedf endereço:

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

Brasília-DF, 24 de junho de 2020.

JAIRO PEREIRA MARTINS

Presidente da Comissão
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