
SELEÇÃO DE FORNECEDORES - ATOS CONVOCATÓRIOS Nº 135/2020 e 104/2020
O Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF 
comunica aos interessados sobre as Seleções de Fornecedores acima citadas, cujos objetos 
são: 1) Ato Convocatório 135/2020 - Registro de Preços para aquisição regular de Luvas; 
2) Ato Convocatório 104/2020 - Registro de Preços para aquisição de Carrinhos de 
Emergência, Carrinhos de Transporte de Material Cirúrgico e Carros para Curativo,de 
acordo com as condições previstas nos Atos Convocatórios e em seus anexos respectivos, 
os quais poderão ser extraídos nos endereços eletrônicos: www.igesdf.org.br e/ou 
www.bionexo.com (Publinexo Público).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: PLATAFORMA PUBLINEXO 
PÚBLICO, por meio do endereço eletrônico www.bionexo.com
Ato Convocatório 135/2020 - Período de acolhimento de propostas iniciado em 
04/08/2020 às 10h00min, até 14/08/2020 às 09h59min. Data de abertura da sessão: 
14/08/2020, às 10h00min – horário local;
Ato Convocatório 104/2020 - Período de acolhimento de propostas iniciado em 
05/08/2020 às 09h00min, até 17/08/2020 às 09h59min. - Data de abertura da sessão: 
17/08/2020 às 10h00min – horário local;
Informações referentes às Seleções de Fornecedores poderão ser solicitadas por meio do e-
mail compras.materiais@igesdf.org.br.

Brasília/DF, 03 de maio de 2020
SÉRGIO LUIZ DA COSTA

Diretor Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2020 - (UASG 450432)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis - Fermento Químico em Pó, Farinha 
de Trigo Tipo 1, Farinha de Milho Flocada, por meio de Registro de Preços, para o Programa de 
Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições 
estabelecidas no Anexo I do Edital. Processo SEI nº 00080-00218726/2019-27. Os itens 1, 3 e 5, 
serão destinados a ampla concorrência e, os itens 2, 4 e 6 serão cota reservada destinada à 
microempresas e empresas de pequeno porte, àquelas atenderem a todas as exigências. Valor 
total estimado: R$ 2.981.124,40 (dois milhões e novecentos e oitenta e um mil cento e vinte e 
quatro reais e quarenta centavos). Cadastro das Propostas: a partir de 04/08/2020. Abertura das 
Propostas: 14/08/2020, às 10h, horário de Brasília. O Edital poderá ser retirado no endereço 
eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br ou visualizado no site 
www.se.df.gov.br/acessoainformação/licitações/pregõessistemaregistrodepreços.

DIEGO FERNANDEZ GOMES
Pregoeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE REABERTURA
CONCORRÊNCIA N.º 04/2018

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados a reabertura do procedimento licitatório em 
epígrafe cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA 
DE IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DO PARANOÁ, 
DESTINADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, A SER LOCALIZADA NA QUADRA 01, 
CONJUNTO “A”, ÁREA ESPECIAL 1 – RA VII – PARANOÁ/DF. Área da obra 5.557,39 
m², conforme especificações técnicas, detalhes construtivos, projeto básico e executivo 
elaborados pela coordenação de Infraestrutura e todos os anexos deste edital, referente ao 
processo n.º 080.000021/2018. O valor estimado da obra é R$ 14.852.850,64 (quatorze milhões, 
oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos), 
sendo que o valor de R$ 7.424.984,40 (sete milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, 
novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) será custeado pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE e o valor de R$ 7.427.866,24 (sete milhões, 
quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) pela 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. No presente exercício será utilizado o 
valor de R$ 1.020.533,81 (um milhão, vinte mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e um 
centavos), restando para 2021 o montante de R$ 13.832.316,83 (treze milhões, oitocentos e 
trinta e dois mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos). No presente exercício será 
utilizado o valor de R$ 1.020.533,81 (um milhão, vinte mil, quinhentos e trinta e três reais e 
oitenta e um centavos), restando para 2021 o montante de R$ 13.832.316,83 (treze milhões, 
oitocentos e trinta e dois mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos). Os recursos 
financeiros correrão por conta do Programa de Trabalho: 12.363.6221.3234.2929 - 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-ESCOLAS 
TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES - SE-DISTRITO, natureza de despesa 4.4.90.51, fonte 
332006826 , natureza da despesa: 4.4.90.51. O prazo de execução é 480 (quatrocentos e oitenta) 
dias corridos (16 meses) e a vigência Contratual é 1440 (um mil e quatrocentos e quarenta) dias 
corridos. A data de abertura fica definida para ocorrer no dia 09/09/2020 às 14h00min. Todos os 
arquivos necessários a participação no Certame poderão ser retirados diretamente no link 
http://www.educacao.df.gov.br/concorrencias. Os autos ficam com vistas franqueadas aos 
interessados.

JAIRO PEREIRA MARTINS
Presidente da Comissão

AVISO DE REABERTURA
CONCORRÊNCIA N.º 05/2018

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados a reabertura do procedimento 
licitatório em epígrafe cujo objeto é contratação de empresa especializada para 
implantação e construção da Escola Técnica de Santa Maria, destinada à educação 
profissional, a ser localizada na QR 119, conjunto “A”, lote 01 –RA XIII – Santa 
Maria/DF, conforme especificações técnicas, detalhes construtivos, projeto básico e 
executivo elaborados pela coordenação de Infraestrutura e todos os anexos deste edital, 
referente ao processo n.º 080.000020/2018. O valor estimado da obra é R$ 14.397.805,11 
(quatorze milhões, trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinco reais e onze 
centavos), sendo que o valor de R$ 7.424.984,40 (sete milhões, quatrocentos e vinte e 
quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) será custeado pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e o valor de R$ 6.972.820,71 
(seis milhões, novecentos e setenta e dois mil, oitocentos e vinte reais e setenta e um 
centavos) pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. No presente 
exercício será utilizado o valor de R$ 964.616,17 (novecentos e sessenta e quatro mil, 
seiscentos e dezesseis reais e dezessete centavos), restando para 2021 o montante de R$ 
13.433.188,94 (treze milhões, quatrocentos e trinta e três mil, cento e oitenta e oito reais e 
noventa e quatro centavos). Os recursos financeiros correrão por conta do Programa de 
Trabalho: 12.363.6221.3234.2929 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO 
PROFISSIONALIZANTE-ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES - SE-
DISTRITO FEDERAL, natureza de despesa 4.4.90.51, fonte 332006826. O prazo de 
execução é 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos (16 meses) e a vigência Contratual é 
1440 (um mil e quatrocentos e quarenta) dias corridos. A data de abertura fica definida 
para ocorrer no dia 08/09/2020 às 14h00min. Todos os arquivos necessários a participação 
no Certame poderão ser retirados diretamente no link 
http://www.educacao.df.gov.br/concorrencias. Os autos ficam com vistas franqueadas aos 
interessados.

JAIRO PEREIRA MARTINS
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO 
DE SEGURANÇA PÚBLICA

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
SERVIÇOS Nº 016/2019-SSP/DF, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002 

INSTITUÍDO PELO DECRETO/DF Nº. 23.287/2002
Processo:00050-00002789/2019-75, SIGGO Nº 038679. Partes: o Distrito Federal, por 
meio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO 
FEDERAL e a empresa ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA, inscrita no CNPJ 
Nº 04.799.835/0001-04. Do Objeto: a substituição dos injetores da fabricante Axis por 
injetores da fabricante Dahua, itens 3 e 12 do Contrato de Prestação de Serviços Nº 
016/2019-SSPDF, preservando as características técnicas, o preço e a compatibilidade 
com os equipamentos que compõem o parque de videomonitoramento existente na 
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, conforme especificado e 
atestado pela equipe técnica na Nota Técnica N.º 2/2020 - 
SSP/SESP/SMT/CINF/DITEC/GMONIT e Atesto n.º 13/2020 - 
SSP/SESP/SMT/CINF/DITEC/GMONIT. Da vigência: terá vigência a partir da sua 
assinatura, permanecendo inaltera a vigência Contratual. Data da assinatura: 31/07/2020. 
Signatários: pelo Distrito Federal: ANDERSON GUSTAVO TORRES, Secretário de 
Estado de Segurança Pública do Distrito Federal; pela Contratada: OTACIANO DA 
CRUZ VIEIRA JÚNIOR, Representante Legal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 026/2017 - SSP/DF, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002, 

INSTITUÍDO PELO DECRETO-DF Nº 23.287/2002
Processo:0050-001343/2017, SIGGO Nº 034762. Partes: o Distrito Federal, por meio da 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 
e a empresa NCT INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 03.017.428/0001-35. Do 
Objeto: Convalidação dos termos pactuados no Contrato de Prestação de Serviços Nº 
026/2017-SSP/DF, no tocante ao prazo de vigência inicialmente acordado, previsto na 
Cláusula Oitava, e demais disposições do ajuste que referem-se ao prazo de 36 (trinta e 
seis) meses, devendo-se considerar 37 (trinta e sete) meses, prorrogação do prazo de 
vigência do Contrato de Prestação de Serviços Nº 026/2017-SSP, por mais 11 (onze) 
meses, pelo período de 03/08/2020 a 02/07/2021, supressão do Lote 02 - Renovação da 
atualização da Solução Infoblox de Segurança de Redes para Proteção e alteração do valor 
contratual para reajustá-lo de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 
IPCA acumulado no período (julho/2019 a junho/2020), que representa um acúmulo de 
2,132160 %. Do valor: R$ 356.772,46 (trezentos e cinquenta e seis mil setecentos e 
setenta e dois reais e quarenta e seis centavos). Da vigência: 11 (onze) meses, 
compreendendo o período de 03/08/2020 a 02/07/2021 ou até a finalização do novo 
processo de licitação ou de contratação pela SSP/DF, o que acontecer primeiro, conforme 
recomendação do Parecer Jurídico n.º 499/2020 - PGDF/PGCONS. Data da assinatura: 
31/07/2020. Signatários: pelo Distrito Federal: ANDERSON GUSTAVO TORRES, 
Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal; pela Contratada: 
PRISCILA KIN YAMAMOTO JORANEZON, Representante Legal.
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