
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE
DO DISTRITO FEDERAL

 
SELEÇÕES DE FORNECEDORES

ATOS CONVOCATÓRIOS Nº 78 e 129/2021
O Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF
comunica aos interessados sobre a publicação de Seleções de Fornecedores a seguir: 1)
Ato Convocatório Nº 078/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
REGULAR DE COMPRIMIDOS; 2) Ato Convocatório Nº 129/2021 - REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OPME PARA O SERVIÇO DE
CIRURGIA CARDÍACA.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CERTAME: PLATAFORMA PUBLINEXO, por meio
do endereço eletrônico www.bionexo.com
1) Ato Convocatório 078/2021 - Período de acolhimento de propostas inicia em
29/12/2021 às 10h00min até o dia 10/01/2022 às 09h59min. Data de abertura da sessão:
10/01/2022, às 10h00 – horário local;
2)Ato Convocatório 129/2021- Período de acolhimento de propostas inicia em 29/12/2021
às 10h00min até o dia 10/01/2022 às 09h59min. Data de abertura da sessão: 10/01/2022,
às 10h00 – horário local.
Informações referentes à Seleção de Fornecedores poderão ser solicitadas por meio dos e-
mails: compras.materiais@igesdf.org.br e compras.medicamentos@igesdf.org.br

Brasília/DF, 28 de dezembro de 2021.
GISLEI MORAIS DE OLIVEIRA

Diretor Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

INTIMAÇÃO
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais que
são conferidas pela delegação de competência expressa no Art. 128 do Regimento Interno, da
SEEDF, aprovado pelo Decreto nº 38.631/2017, INTIMA o interessado abaixo identificado,
que se encontra em lugar incerto e não sabido, a comparecer na Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, a fim de que seja apresentada adeclaração dos respectivos
credores (fornecedores ou servidores) quanto à renúncia do direito de postular qualquer ação,
impugnação ou recurso judicial ou administrativo, bem como a desistência dos litígios em
curso, administrativos ou judiciais, nos termos do modelo anexo aos autos doProcesso 0080-
001443/2014. Interessado: EBO Engenharia e Incorporação Ltda. CNPJ: 37.099.413/0001-
85. Assunto: Reconhecimento de Dívida.
Fica o autuado cientificado de que sem a apresentação do documento solicitado em epígrafe,
não será possível o atendimento ao Decreto nº 39.014, de 26 de abril de 2018 que trata, dentre
outros assuntos, da instrução de procedimento de autorização para pagamento de despesas de
exercícios anteriores. O não comparecimento à Secretaria de Estado de Educação, no prazo
de 15 (quinze) dias a partir da data desta publicação, implicará na extinção da dívida, sem
prejuízo da adoção das demais medidas administrativas cabíveis. Cumpre registrar a
impossibilidade de contato com a Empresa Interessada (credor) no endereço fornecido a esta
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, sendo desconhecido seu atual
local de funcionamento empresarial, bem como as mensagens eletrônicas encaminhadas ao
endereço do e-mail "ebo@eboengenharia.com.br", informado no instrumento contratual pela
Contratada, não são respondidas.

MAURÍCIO PAZ MARTINS

INTIMAÇÃO
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições
regimentais que são conferidas pela delegação de competência expressa no Art. 128 do
Regimento Interno, da SEEDF, aprovado pelo Decreto nº 38.631/2017, INTIMA o
interessado abaixo identificado, que se encontra em lugar incerto e não sabido, a
comparecer na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a fim de que seja
apresentada adeclaração dos respectivos credores (fornecedores ou servidores) quanto à
renúncia do direito de postular qualquer ação, impugnação ou recurso judicial ou
administrativo, bem como a desistência dos litígios em curso, administrativos ou judiciais,
nos termos do modelo anexo aos autos doProcesso 0080-005097/2015. Interessado: EBO
Engenharia e Incorporação Ltda. CNPJ: 37.099.413/0001-85. Assunto: Reconhecimento
de Dívida
Fica o autuado cientificado de que sem a apresentação do documento solicitado em
epígrafe, não será possível o atendimento ao Decreto nº 39.014, de 26 de abril de 2018
que trata, dentre outros assuntos, da instrução de procedimento de autorização para
pagamento de despesas de exercícios anteriores. O não comparecimento à Secretaria de
Estado de Educação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data desta publicação,
implicará na extinção da dívida, sem prejuízo da adoção das demais medidas
administrativas cabíveis. Cumpre registrar que o supracitado documento foi enviado à
Empresa em 05/06/2020, contudo não houve, até a presente data, a confirmação de que o
destinatário tenha recebido o Ofício, tampouco a apresentação da requerida declaração.

MAURÍCIO PAZ MARTINS

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO
DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2021-UASG 450432

Processo: 00080-00144230/2021-24 - Pregão Eletrônico nº 28/2021. Objeto: aquisição de
gênero alimentício não perecível - Leguminosa, variedade: Feijão Carioca in natura, tipo 1
para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos 71017515.
JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI, CNPJ: 37.145.968/0001-16, valor total
da Ata de R$ 2.185.189,65 (dois milhões, cento e oitenta e cinco mil cento e oitenta e
nove reais e sessenta e cinco centavos). A ata encontrar-se-á disponibilizada na integra
para consulta no site https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/. MATHEUS DE
MOURA CARVALHO. Presidente do Sistema de Gerenciamento de SRP.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2021-UASG 450432
Processo: 00080-00144230/2021-24 - Pregão Eletrônico nº 28/2021. Objeto: aquisição de
gêneros alimentícios não perecíveis - leguminosa, variedade: feijão carioca, tipo 1, e,
leguminosa feijão preto in natura, grupo 1 para o Programa de Alimentação Escolar do
Distrito Federal (PAE-DF), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste edital e seus anexos 71017515. JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI;
CNPJ: 04.119.118/0001-94, valor total da Ata de R$ 416.493,54 (quatrocentos e dezesseis
mil quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos). A ata encontrar-se-
á disponibilizada na integra para consulta no site https://www.educacao.df.gov.br/pregao-
eletronico/. MATHEUS DE MOURA CARVALHO. Presidente do Sistema de
Gerenciamento de SRP.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2021-UASG 450432
Processo: 00080-00144230/2021-24 - Pregão Eletrônico nº 28/2021. Objeto: aquisição de
gêneros alimentícios não perecíveis - Leguminosa, Feijão Preto in natura, grupo 1, tipo 1,
para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos 71017515.
CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 08.241.158/0001-65, valor total da
Ata de R$ 1.395.880,13 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil oitocentos e oitenta
reais e treze centavos). A ata encontrar-se-á disponibilizada na integra para consulta no
site https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/. MATHEUS DE MOURA
CARVALHO. Presidente do Sistema de Gerenciamento de SRP.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2021-UASG 450432
Processo: 00080-00144230/2021-24 - Pregão Eletrônico nº 28/2021. Objeto: aquisição de
gêneros alimentícios não perecíveis - Farinha de Milho Flocada, para o Programa de
Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste edital e seus anexos 71017515. AGRICOLA TANGARA
LTDA, CNPJ: 08.881.343/0001-14,valor total da Ata de R$ 944.860,00 (novecentos e
quarenta e quatro mil oitocentos e sessenta reais). A ata encontrar-se-á disponibilizada na
integra para consulta no site https://www.educacao.df.gov.br/pregao-
eletronico/.MATHEUS DE MOURA CARVALHO. Presidente do Sistema de
Gerenciamento de SRP.

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO INTEGRADA
 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 30/2021-SSP, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002, APROVADO

PELO DECRETO-DF Nº 23.287/2002
Processo: 00050-00037157/2020-66-SSP, SIGGO nº 043580. Das Partes: O DISTRITO
FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DO DISTRITO FEDERAL, e a empresa ESCALA LTDA ME, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal sob o nº18.568.322/0001-05. Do
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do
Contrato de Prestação de Serviços Nº 030/2021-SSP, por mais 29 (vinte e nove) dias,
compreendendo o período de 01/01/2022 até 30/01/2022, para que a Contratada
disponha de tempo hábil adequação dos projetos, orçamentos e demais peças técnicas
às exigências da Caixa Econômica Federal, bem como da necessidade de espaço
temporal para a liquidação de todas as despesas advindas do Contrato Nº 30/2021 - SSP
x ESCALA, conforme requerimento de prorrogação de prazo apresentado pelo
Presidente da Comissão de Fiscalização do Contrato no Despacho
SSP/SEGI/SUAG/COENG/DIEFA e anuência da Contratada, com fundamento art. 57,
§ 1º, inciso II, da lei nº 8.666, de 1993. Da vigência:29 (vinte e nove) dias,
compreendendo o período de 01/01/2022 até 30/01/2022. Da Ratificação:Permanecem
inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.
Data da assinatura: 27/12/2021.Signatários: pelo Distrito Federal:AGNALDO
MENDONÇA ALVES, Secretário Executivo de Gestão Integrada; pela Contratada:
LIGIA MARIA DRESSLER, Representante Legal. Sem mais para o momento,
agradecemos a atenção dispensada, colocando-nos à inteira disposição para
esclarecimentos julgados necessários alusivos ao tema, nos telefones 3441-8720/8808.
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