
15h30 Apresentação da Minuta do Termo de Referência

16h00
Debate sobre os aspectos técnicos e mercadológicos que impactam os
custos dos serviços

16h30 Considerações Finais

17h00 Encerramento

Obs: Os horários e a dinâmica da Audiência poderão ser modificados pelo
Presidente, segundo a conveniência e o andamento do evento, sobretudo para atingir
o seu objetivo e o recebimento de contribuições.

3. Da Forma de Participação:

3.1. A Audiência Pública será aberta a todos os interessados.

3.2. As contribuições e/ou questionamentos poderão ser encaminhados previamente,
com a devida identificação do postulante, até 27 de abril de 2022, para
"audienciaressonancia2022@gmail.com" sem prejuízo da formulação de nova
manifestação oral ou escrita durante a Audiência.
3.3. As inscrições de interessados para manifestação oral serão recebidas apenas
durante a realização da Audiência Pública.
3.4. Cada inscrito, obedecendo à ordem de inscrição, disporá de 05 (cinco) minutos
para se manifestar, podendo reformular ou complementar sua manifestação no tempo
adicional de 02 (dois) minutos. Não serão permitidos apartes. O Presidente e demais
integrantes da Mesa Diretora poderão fazer perguntas aos inscritos para obtenção de
esclarecimentos adicionais, eventualmente necessários.
3.5. O Presidente da Audiência poderá retirar a palavra quando o expositor
extrapolar o tempo estabelecido, bem como nos casos em que o tema abordado
diferir da matéria em pauta.
3.6. As contribuições e/ou questionamentos recebidos por escrito serão apresentados
durante a Audiência, na medida da disponibilidade de tempo.
3.7. Quaisquer interessados, inscritos ou não, poderão trazer suas contribuições ao
processo, em face dos trabalhos realizados na Audiência Pública, desde que as
encaminhe, até o final da sessão e por escrito, ao Presidente da Mesa Diretora. Essas
contribuições serão avaliadas e constarão, igualmente, da Ata da Audiência Pública.
4. Da formulação Geral das Contribuições e Questionamentos:
4.1. As manifestações, quando escritas, deverão ser encaminhadas no idioma
português, de forma concisa e objetiva, com a devida identificação do postulante,
empresa, se couber, telefone e endereço eletrônico.
4.2. As solicitações de questionamentos sobre a matéria formulada durante a
Audiência serão elucidadas quando de sua leitura, desde que o autor ou seu
representante tenha registrado sua participação.
4.3. As respostas aos questionamentos e contribuições ocorrerão na seguinte ordem:
a) Manifestações que tiverem sido encaminhadas previamente para o e-mail
"audienciaressonancia2022@gmail.com".
b) Manifestações por escrito, apresentadas durante a Audiência;
c) Manifestações orais, desde que o postulante esteja inscrito, observando-se a ordem
de inscrição e a disponibilidade de tempo.
4.4. As manifestações orais e escritas serão registradas de forma a preservar a
integridade de seus conteúdos e servirão de subsídio ao aprimoramento do
procedimento licitatório.
5. Da Mesa Diretora:
5.1. A Audiência será constituída por uma Mesa Diretora e um Plenário.
5.2.A mesa diretora será composta pelo presidente da Audiência Pública e pelos
integrantes da equipe de planejamento.
5.3. Ao Presidente competirá dirimir as questões de ordem e decidir conclusivamente
sobre os procedimentos adotados na Audiência.
6. Disposições Gerais:
6.1. Para facilitar a realização da Audiência Pública, serão adotadas as medidas
necessárias para acesso ao ambiente e para participação dos interessados.
6.2. Serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o fim de protelar ou
desvirtuar o objetivo da Audiência;
6.3. A pauta com a programação do evento será publicada no Diário Oficial do
Distrito Federal e em jornais de maior circulação no DF;
6.5. Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da Audiência Pública no curso
de sua realização.

ORONIDES URBANO FILHO
Subsecretário

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

 
PROCESSOS DE AQUISIÇÕES - ATO CONVOCATÓRIO nº 169/2021 e ATO

CONVOCATÓRIO nº 015/2022
O Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF
comunica aos interessados sobre a publicação do Processo de Aquisição a seguir: 1) ATO
CONVOCATÓRIO Nº 169/2021- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS SÓLIDOS A-G; 2) ATO CONVOCATÓRIO N° 015/2022 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
QUIMIOTERÁPICOS E COADJUVANTES.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CERTAME: PLATAFORMA PUBLINEXO, por meio
do endereço eletrônico www.bionexo.com

1) Ato Convocatório nº 169/2021 - Período de acolhimento de propostas inicia em
30/03/2022 às 10h00min até o dia 13/04/2022 às 09h59min. Data de abertura da sessão:
13/04/2022, às 10h00 – horário local;
2) Ato Convocatório nº 015/2022 - Período de acolhimento de propostas inicia em
30/03/2022 às 10h00min até o dia 11/04/2022 às 09h59min. Data de abertura da sessão:
11/04/2022, às 10h00 – horário local; Informações referentes aos processos poderão ser
solicitadas por meio do e-mail: compras.materiais@igesdf.org.br.

Brasília/DF, 29 de março de 2022
MARIELA SOUZA DE JESUS

Vice-Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

 
AVISO DE REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09/2021 - (UASG 450432)
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de vigilância armada (letal e não letal) e supervisão motorizada, com
fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos nas Instituições
Educacionais, Unidades Orgânicas e Coordenações Regionais de Ensino da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme especificações e
condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I deste Edital. A
licitação será dividida em 02 lotes. VALOR ESTIMADO: R$ 296.670.053,52
(duzentos e noventa e seis milhões, seiscentos e setenta mil cinquenta e três reais e
cinquenta e dois centavos).Processo 00080-00169855/2020-18. Disponibilidade do
Edital: 30/03/2022. Abertura 13/04/2022 - às 10 horas, horário de Brasília. O Edital
estará disponível nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e
https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/.

DIEGO FERNANDEZ
Pregoeiro

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO
DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 - UASG 450432

Processo: 00080-00244847/2021-49 - Pregão Eletrônico nº 05/2022. Objeto: aquisição de
gênero alimentício perecível - CORTE CONGELADO DE FRANGO – TIPO COXA E
SOBRECOXA (COM PELE E COM OSSO), a fim de atender as demandas e as
necessidades dos alunos matriculados nas Unidades Escolares da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal – SEEDF, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos. Conforme consta nos autos do processo 00080-
00244847/2021-49, LITORAL PESCADOS LTDA, CNPJ: 11.042.059/0001-69, valor
total da Ata de R$ 22.332.487,08 (vinte e dois milhões, trezentos e trinta e dois mil
quatrocentos e oitenta e sete reais e oito centavos). A ata encontrar-se-á disponibilizada na
integra para consulta no site https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/.

CELINA PEREIRA
Gerente de Compras e Atas - Substituta

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 - UASG 450432
Processo: 00080-00244847/2021-49 - Pregão Eletrônico nº 05/2022. Objeto: aquisição
de gênero alimentício perecível - CORTE CONGELADO DE FRANGO – TIPO
COXA E SOBRECOXA (COM PELE E COM OSSO), a fim de atender as demandas e
as necessidades dos alunos matriculados nas Unidades Escolares da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Conforme consta nos autos do
processo 00080-00244847/2021-49, L A GOMES DE SOUZA OLIVE PESCADOS -
ME, CNPJ: 08.888.234/0001-29, valor total da Ata de R$ 2.965.147,50 (dois milhões,
novecentos e sessenta e cinco mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). A
ata encontrar-se-á disponibilizada na integra para consulta no site
https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/.

CELINA PEREIRA
Gerente de Compras e Atas - Substituta

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

 
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022
Processo: 00054-00136998/2021-23. O Departamento de Logística e Finanças da Polícia
Militar do Distrito Federal torna público aos interessados o resultado do pregão
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