
Brasília/DF, telefone: (61) 2017-1145 (ramal 1154), e-mail: 21cpd@saude.df.gov.br,
designada por meio da Portaria de Recondução nº 462, de 21 de setembro de 2020, do
Controlador Setorial da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal,
publicada no DODF nº 181, de 23 de setembro de 2020, resolve, na forma do artigo 248, §§
1º e 2, da Lei Complementar nº 840/2011, INTIMAR, pelo presente EDITAL, a servidora
Isa Paula Cordeiro Freire, matrícula nº 0.136.547-9, que se encontra em lugar incerto e não
sabido, para comparecer perante a comissão, no endereço acima referido, com a finalidade
de apresentar a DEFESA ESCRITA, para que seja juntada aos autos do Processo
Administrativo Disciplinar nº 151/2017, instaurado para apurar o cometimento de possível
irregularidade administrativa. Fica ainda ciente de que, convocada pelo presente EDITAL,
se não comparecer pelo prazo de 15 (quinze) dias a partir desta publicação, os trabalhos da
comissão seguirão sem a sua presença e serão acompanhados por Defensor Dativo já
designado pela autoridade competente.

LORANY FERREIRA DE GODOY
Presidente da Comissão

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2020 –
NCC/CODAG/FHB

Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ nº 86.743.457/0001-01.
Contratada: P&B SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI. - CNPJ nº 09.140.225/0001-18.
Objeto: prorrogar o prazo de vigência do contrato originário por mais 12 (doze) meses, com
amparo no inciso II, art. 57 da Lei n° 8.666/93. Unidade Orçamentária: 23901. Número da
Nota de Empenho: 2022NE00760. Programa de Trabalho: 10.126.8202.2557.0099. Natureza
da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recurso: 100. Valor total: R$1.760,00. Processo nº 00063-
00003708/2020-76. Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 29 de dezembro de 2022. Assinam
em, 17 de outubro de 2022, pelo Contratante: OSNEI OKUMOTO, Presidente, e pela
Contratada: ANDRÉ PAZ DE LIMA.

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

 

AQUISIÇÕES IMEDIATAS Nº 258, 260 e 261/2022, PEDIDO DE COTAÇÃO N°
127/2022

A Diretora Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal –
IGESDF comunica aos interessados sobre a publicação dos Processos de Aquisições a
seguir: 1) AQUISIÇÃO IMEDIATA Nº 258/2022 - Placa de bisturi bipartida adulto; 2)
AQUISIÇÃO IMEDIATA Nº 260/2022 - Medicamentos; 3) AQUISIÇÃO IMEDIATA
Nº 261/2022 - Medicamentos; 4) PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 127/2022 - Aquisição de
equipamentos para o Serviço de Odontologia e Cirurgia Bucomaxilofacial (Emenda
Parlamentar Distrital).

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CERTAME: PLATAFORMA BIONEXO, por meio
do endereço eletrônico www.bionexo.com

1) AQUISIÇÃO IMEDIATA Nº 258/2022 - Período de acolhimento de propostas inicia
em 19/10/2022 às 08h00min até o dia 20/10/2022 às 18h00min – horário local
(PLATAFORMA BIONEXO ID: 248549612);

2) AQUISIÇÃO IMEDIATA Nº 260/2022 - Período de acolhimento de propostas inicia
em 19/10/2022 às 08h00min até o dia 20/10/2022 às 18h00min – horário local
(PLATAFORMA BIONEXO ID: 248816763);

3) AQUISIÇÃO IMEDIATA Nº 261/2022 - Período de acolhimento de propostas inicia
em 19/10/2022 às 08h00min até o dia 20/10/2022 às 18h00min – horário local
(PLATAFORMA BIONEXO ID: 248824238);

4) PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 127/2022 (EMENDA PARLAMENTAR DISTRITAL)
- Período de acolhimento de propostas inicia em 19/10/2022 às 08h00min até o dia
25/10/2022 às 23h59min – horário local (PLATAFORMA BIONEXO -
https://bionexo.bionexo.com/ ) - dúvidas e esclarecimentos deverão ser encaminhados
para emendas.propostas@igesdf.org.br até o terceiro dia que antecede o prazo final da
cotação para que haja tempo hábil para resposta.

Informações referentes aos processos poderão ser solicitadas por meio do endereço de
e-mail: compras.materiais@igesdf.org.br e compras.medicamentos@igesdf.org.br.

Brasília/DF, 18 de outubro de 2022
MARIELA SOUZA DE JESUS

Diretora Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 88/2022
Processo nº: 00080-00111073/2021-71 - Partes: SEEDF X ANGLOS CONSTRUÇÕES
LTDA. Objeto: a obra de construção de Centro de Educação Infantil - CEI, a ser
localizado na QN 12 A, Conjunto 09, Lote 01 - Parque do Riacho - Riacho Fundo II, RA
XXI - DF, cujas especificações são referentes aos serviços para urbanização do terreno
com área de 3.842,29 m², localizado na QN 12 A, Conjunto 09, Lote 01 - Parque do
Riacho - Riacho Fundo II, RA XXI - DF, e área construída de 3.014,84 m², onde será
implantado o projeto padrão de CEI – Centro de Educação Infantil, constando de
estacionamento com vagas reservadas para pessoas com deficiência, idosos, motos e

embarque/desembarque, guarita com sanitário, paraciclo, mastro de bandeiras, parquinho,
duchas infantis, pátio descoberto, bancos, lixeiras, postes de iluminação, torneiras de
jardim, grelhas para captação de água pluvial, central de gás, bosque, arquibancada a céu
aberto, praça cívica, canteiros e área verde com tratamento paisagístico. Contém ainda,
fechamentos com gradil e muro, calçadas e desníveis tratados em conformidade com a
NBR 9050. O projeto padrão do Centro de Educação Infantil - CEI consta de edificação
de 2 (dois) pavimentos composta por 14 (quatorze) salas de atividades para a educação
infantil, laboratório de informática, sala de recurso, sala de atendimento pedagógico
(reforço), brinquedoteca e sala sensório motora, auditório/espaço multiuso, diretoria e
vice diretoria, secretaria, sala de professores com espaço para coordenador, arquivo, sala
do supervisor, mecanografia, sala de reunião, SOE, depósito administrativo, depósito
pedagógico, depósito de limpeza, sala de apoio a aprendizagem, EEAA, rouparia,
refeitório, pré-lavagem, copa servidores, pátio coberto, jardim interno, sanitários para
alunos e sanitários para professores/comunidade, sanitários PCD, playground, cozinha,
depósito de gêneros alimentícios, depósitos além de rampa e escadas de acesso. Unidade
Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.365.6221.3271.9354. Natureza da
Despesa: 4.4.90.51. Fonte de Recursos: 103. Nota de Empenho: nº 2022NE06926, no
valor de R$ 1.472.460,99 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e
sessenta reais e noventa e nove centavos), emitida em 14/09/2022. Evento: 400091.
Modalidade: Global. Valor total do Contrato: R$ 9.589.051,15 (nove milhões, quinhentos
e oitenta e nove mil, cinquenta e um reais e quinze centavos). Vigência: 1.300 (um mil e
trezentos) dias corridos, contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura:
15/10/2022. Assinantes: Pela SEEDF: HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA.
Pela ANGLOS CONSTRUÇÕES: THIAGO PEREIRA DE SOUSA.

AVISO DE REABERTURA DE EDITAL Nº 43, DE 2022
Processo Administrativo: 00080-00114463/2022-83

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto,
comunica aos interessados que o Chamamento Público referente ao objeto: Chamamento
Público de Organizações da Sociedade Civil - OSCs para, em parceria com a SEEDF,
executar a oferta e o atendimento de Educação Infantil, gratuita, em prédio próprio da OSC
a crianças de 4 (quatro) meses completos ou a completar até 31 de março do ano do
ingresso a 3 (três) anos completos ou a completar até 31 de março do ano do ingresso
(creche) e, em caráter excepcional, de acordo com a oportunidade e a conveniência da
Administração Pública, crianças de 4 (quatro) anos completos ou a completar até 31 de
março do ano do ingresso e crianças de 5 (cinco) anos completos ou a completar até 31 de
março do ano do ingresso (pré-escola), na primeira etapa da Educação Básica, nos termos
da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e do Decreto Distrital nº 37.843, de 2016, que está
REABERTO, para fruição dos prazos legais a partir desta data, 18 de outubro de 2022, em
virtude da Decisão nº 4297, de 2022, prolatada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal,
sessão Ordinária nº 5317, de 5 de outubro de 2022, Processo 00600-00011199/2022-47-e.

ISAIAS APARECIDO DA SILVA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 00080-00158457/2018-51. Com fulcro nos artigos 30 e 86 do Decreto nº
32.598/2010 e suas alterações, e ainda, consoante às informações e documentos
apresentados nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA no valor total
de R$ 92.896,48 (noventa e dois mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e oito
centavos), em favor dos Servidores - DIVERSOS. A despesa correrá à conta do Programa
de Trabalho 12.361.8221.8502.6977, Fonte 100, Natureza de Despesa 3.3.90.92,
observados os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 6.934/2021 e contemplada
na Lei Orçamentária Anual nº 7.061/2022. MAURÍCIO PAZ MARTINS - Subsecretário de
Administração Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE ABERTURA - ENVELOPES 2 - PROPOSTA PREÇOS
CONVITE Nº 1/2022 (UASG 450432)

O presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Educação, convoca as
empresas que participaram da sessão inaugural do Convite nº 1/2022, para, caso tenham
interesse, para participar da Sessão de abertura das propostas de preços - Envelopes 2, que
será realizada na data de 26/10/2022 - às 10 hrs, no auditório desta sede, localizada no SBN
Edifício Phenicia, Térreo.

RENI FERNANDES
Presidente da Comissão

CORREGEDORIA
COMISSÃO PROCESSANTE

 
CITAÇÃO POR EDITAL

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE, instituída pela Ordem de Serviço n°
177, de 05 de julho de 2022, da Chefe da Corregedoria, da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, publicada no DODF n° 125, de 06 de julho de 2022, p. 41,
resolve, na forma do artigo 238, §3º, da Lei Complementar n° 840, de 23 de dezembro de
2011, CITAR pelo presente EDITAL a servidora VANESSA COUTINHO MOURÃO,
matrícula 36.644-7, do quadro de servidores da Secretaria de Estado de Educação, que se
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