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RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Considerando a existência de direito adquirido pelos credores;
Considerando que o crédito orçamentário foi descentralizado para pagamento das despesas
de exercícios anteriores;
Considerando ser a saúde dever do Estado;
Considerando, por fim, que o valor constante nos autos se trata de despesa de exercício
anterior, não processada na época própria, enquadrando-se, portanto, no art. 37 da Lei nº
4.320/1964 e no art. 22 do Decreto nº 93.872/1986. RECONHEÇO, com fulcro no art. 86
do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 (nova redação dada pelo Decreto nº
39.014, de 26 de abril de 2018, publicado no DODF de 27 de abril de 2018), que
estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do
Distrito Federal para a dívida dos processos e empresas relacionadas abaixo, na Unidade
Orçamentária 23.901.
NÚMERO DO PROCESSO

EMPRESA

VALOR (R$)

PROGRAMA DE TRABALHO - 10.302.6202.2995.0001
00060-00540362/2020-77

POLITECNICA SAUDE LTDA
TOTAL

R$ 7.962,20
R$ 7.962,20

LUCIANO PEREIRA MIGUEL
Subsecretário
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Considerando a existência de direito adquirido pelos credores;
Considerando que o crédito orçamentário foi descentralizado para pagamento das despesas
de exercícios anteriores;
Considerando ser a saúde dever do Estado;
Considerando, por fim, que o valor constante nos autos se trata de despesa de exercício
anterior, não processada na época própria, enquadrando-se, portanto, no art. 37 da Lei nº
4.320/1964 e no art. 22 do Decreto nº 93.872/1986. RECONHEÇO, com fulcro no art. 86
do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 (nova redação dada pelo Decreto nº
39.014, de 26 de abril de 2018 - DODF de 27 de abril de 2018), que estabelece normas de
Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal para
a dívida dos processos e empresas relacionadas abaixo, na Unidade Orçamentária 23.901.
NÚMERO DO PROCESSO

EMPRESA

VALOR (R$)

PROGRAMA DE TRABALHO - 10.302.6202.4205.0001
00060-00265554/2020-99

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

TOTAL

R$ 951,85

R$ 951,85

GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA
Subsecretária
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Considerando a existência de direito adquirido pelos credores;
Considerando que o crédito orçamentário foi descentralizado para pagamento das despesas
de exercícios anteriores;
Considerando ser a saúde dever do Estado;
Considerando, por fim, que o valor constante nos autos se trata de despesa de exercício
anterior, não processada na época própria, enquadrando-se, portanto, no art. 37 da Lei nº
4.320/1964 e no art. 22 do Decreto nº 93.872/1986. RECONHEÇO, com fulcro no art. 86
do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 (nova redação dada pelo Decreto nº
39.014, de 26 de abril de 2018, publicado no DODF de 27 de abril de 2018), que
estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do
Distrito Federal para a dívida dos processos e empresas relacionadas abaixo, na Unidade
Orçamentária 23.901.
NÚMERO DO PROCESSO

EMPRESA

VALOR (R$)

PROGRAMA DE TRABALHO - 10.301.6202.6049.0007
00060-00339437/2021-50

LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA
SABINO ALENCAR LTDA ME
TOTAL

R$ 829,00
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NÚMERO DO PROCESSO

EMPRESA

VALOR (R$)

PROGRAMA DE TRABALHO - 10.302.6202.2885.0002
00060-00229731/2021-54

ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA - ME
TOTAL

R$ 1.106,60
R$ 1.106,60

GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA
Subsecretária

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE REABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO POR SPR Nº 342/2021 - UASG 926119
Objeto: Aquisição, em Sistema de Registro de Preços, de material de ÓRTESES,
PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) – PRÓTESE TESTICULAR e outros,
contemplado ou NÃO na Tabela SUS DE OPME do Ministério da Saúde, para atender a
demanda da unidade de UROLOGIA, da Secretaria de Saúde – DF, conforme
especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo 0006000351692/2020-90. Total de 22 itens (Ampla concorrência e cotas reservadas às
ME/EPP’s). Valor Estimado: R$ 3.008.440,1896. Cadastro das Propostas: a partir de
14/10/2021. Abertura das Propostas: 26/10/2021, às 09 horas, horário de Brasília, no site
www.compras.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado, sem ônus, no site, ou, com
ônus, no endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2º andar, sala:
Central de Compras/DAQ/SUAG, CEP: 70.723-040 - Brasília/DF.
FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ
Pregoeira

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
EXTRATO DO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2017
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ nº 86.743.457/000101. Contratada: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA - CNPJ nº 49.601.107/000184. Objeto: suprimir total ou parcialmente a 4ª entrega dos itens: consumível(Concentrado
líquido do sistema Galileo BR66056), Item 1 (Insumo Specimen Diluent 6x57mL
BR0066053), item 1 (Insumo Microplaca 96 cavidades fundo U 100UN B050), item 1
(Novaclone anti-A Galileo IgM 10x10mL BR5170021), item 1 (Immuclone anti-D rapid
Galileo IgM 10x10mL BR66085) e item 6 (Immuclone Rh-Hr control BR66083).
Processo nº 00063-00002444/2020-33. Vigência: a partir da assinatura. Assinam em 06 de
outubro de 2021, pelo Contratante: OSNEI OKUMOTO, Presidente, e pela Contratada:
RODRIGO YOSHITO TAKESHITA.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2020
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ nº 86.743.457/000101. Contratada: SOG INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - CNPJ nº
23.846.779/0001-66. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato originário por
mais 12 (doze) meses. Processo 00063-00004560/2020-97. Vigência: 12 (doze) meses, a
contar de 07 de outubro de 2021. Assinam em 06 de outubro de 2021, pelo Contratante:
OSNEI OKUMOTO, Presidente, e pela Contratada: CLEBER JOSÉ OSIKA.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2021
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ nº 86.743.457/0001-01.
Contratada: ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP- CNPJ nº
11594621/0001-67. Objeto: aditivar (acréscimo) o CONTRATO nº 025/2021 –
SUCOC/SESUP/DIAFI/FHB, constante do processo em tela, no valor total de R$ 5.509,00
(cinco mil quinhentos e nove reais). Processo 00063-00003011/2021-86. Vigência: a partir
da assinatura. Assinam em 06 de outubro de 2021, pelo Contratante: OSNEI OKUMOTO,
Presidente, e pela Contratada: CLEBER FERNANDES SILVA MENDONÇA.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

R$ 829,00

GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA
Subsecretária

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Considerando a existência de direito adquirido pelos credores;
Considerando que o crédito orçamentário foi descentralizado para pagamento das despesas
de exercícios anteriores;
Considerando ser a saúde dever do Estado;
Considerando, por fim, que o valor constante nos autos se trata de despesa de exercício
anterior, não processada na época própria, enquadrando-se, portanto, no art. 37 da Lei nº
4.320/1964 e no art. 22 do Decreto nº 93.872/1986. RECONHEÇO, com fulcro no art. 86
do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 (nova redação dada pelo Decreto nº
39.014, de 26 de abril de 2018, publicado no DODF de 27 de abril de 2018), que
estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do
Distrito Federal para a dívida dos processos e empresas relacionadas abaixo, na Unidade
Orçamentária 23.901.

AVISO DE REABERTURA CONCORRÊNCIA Nº 01/2021
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados a reabertura procedimento licitatório
em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para obra de construção
Escola Classe, a ser localizada na Praça de Atividades 05, Lote 05, Jardins Mangueiral,
São Sebastião - DF; em terreno de 5.017,67 m² cercado por muro e gradil metálico e
edificação com 2.750,88 m² de área construída, em 02 (dois) pavimentos, com rampas e
escadas, 14 salas de aula, auditório, sala de leitura, auditório, teatro de arena, cozinha
industrial e refeitório, salas administrativas, laboratórios, bicicletário, guarita,
estacionamento, parque infantil, reservatório de águas pluviais e área verde, além de um
ginásio poliesportivo com vestiário - padrão FNDE - com 994,08 m² de área construída,
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conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos - DF, referente ao processo
00080-00003566/2020-57. Valor estimado de R$ 10.482.855,52 (dez milhões,
quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois
centavos). O prazo de execução é de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias corridos (14
meses), contados a partir de 5 dias úteis da expedição da Ordem de Serviço pela
Subsecretaria de Infraestrutura Escolar (SIAE). A Vigência Contratual é de 1300 (um mil
e trezentos) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do Contrato. Os recursos
financeiros correrão por conta do Programa de Trabalho: Programa de Trabalho:
12.368.6221.3982.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - REDE
PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL - OCA natureza de despesa 4.4.90.51, fonte 103. A
data de abertura do procedimento fica definida para ocorrer no dia 16 de novembro de
2021 às 09h00min. Os arquivos contendo o edital e demais arquivos necessários para
participação
no
certame
poderão
ser
retirados
diretamente
no
site
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 Nº 04/2021
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados a reabertura procedimento
licitatório em epígrafe, cujo objeto é contratação de empresa especializada para obra
de reconstrução da Escola Classe 410 - localizada na QN 410, área especial 01, RA
XII- Samambaia - DF: edificação com 4.821,33 m² de área construída, em 02 (dois)
pavimentos, com rampas e escadas, 18 salas de aula, auditório, sala de leitura, sala
de música, mini anfiteatro, cozinha industrial e refeitório, salas administrativas,
laboratórios, bicicletário, guarita, estacionamento, quadra coberta, parquinho, horta,
área verde e praça comunitária em sua entrada. Localizada em terreno de 11.028,00
m² cercado por muro e gradil metálico, referente ao processo 00080-00008653/202009. Valor estimado de R$ 13.463.478,24 (treze milhões, quatrocentos e sessenta e
três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), o prazo de
execução é de 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias corridos (16 meses), contados
a partir da expedição da Ordem de Serviço pela Subsecretaria de Infraestrutura e
Apoio Educacional e/ou Diretoria de Engenharia (DIRED). A Vigência Contratual é
de 1460 (um mil e quatrocentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data
da assinatura do Contrato. Os recursos financeiros correrão por conta do Programa
de Trabalho: 12.368.6221.3990.0001 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES
ESCOLARES- REDE PÚBLICA - SE - DISTRITO FEDERAL - OCA natureza de
despesa 4.4.90.51, fonte 103. A data de reabertura do procedimento fica definida
para ocorrer no dia 16 de novembro de 2021 às 11h00min. Os arquivos contendo o
edital e demais arquivos necessários para participação no certame poderão ser
retirados diretamente no site 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 Nº 05/2021
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados a reabertura procedimento
licitatório em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para
obra de construção do Centro Educacional Jardins Mangueiral, a ser localizado na
Praça de Atividades 02, lote 06 - RA XIV - São Sebastião - DF. em terreno de
5.876,73 m² cercado por muro e gradil metálico e edificação com 3.914,09 m² de
área construída, em 2 (dois) pavimentos, com rampa e escadas, 18 salas de aula,
auditório, sala de música, grêmio estudantil, biblioteca, sala de artes plásticas, sala
multiuso, sala multimídia, salas de apoio pedagógico, cozinha industrial e refeitório,
vestiários e sanitários, salas administrativas, pátio coberto e laboratórios. também
serão edificados castelo d'água, central de glp, bicicletário, guarita, estacionamento,
e uma quadra coberta com 719,64 m² que também abriga vestiários e depósito,
conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos, referente ao processo
00080-00234240/2019-36. Valor estimado de R$ 12.953.958,04 (doze milhões,
novecentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quatro
centavos). O prazo de execução é de 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias corridos
(16 meses), contados a partir de 05 dias úteis da expedição da Ordem de Serviço
pela Subsecretaria de Infraestrutura Escolar (SIAE). A Vigência Contratual é de
1460 (um mil e quatrocentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data da
assinatura do Contrato. Os recursos financeiros correrão por conta do Programa de
Trabalho: 12.368.6221.3982.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR REDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL - OCA natureza de despesa 4.4.90.51,
fonte 103. A data de abertura do procedimento fica definida para ocorrer no dia 16
de novembro de 2021 às 14h00min. Os arquivos contendo o edital e demais arquivos
necessários para participação no certame poderão ser retirados diretamente no site
http://www.educacao.df.gov.br/concorrencias/. Os autos ficam com vistas
franqueadas aos interessados.
JAIRO PEREIRA MARTINS
Presidente da Comissão
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AVISO DE REABERTURA CONCORRÊNCIA Nº 16/2021
A Comissão Permanente de Licitação, da Subsecretaria de Administração Geral, da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, comunica aos interessados a
reabertura procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para obra de construção do Centro de Ensino Fundamental, a ser localizado
na Praça de Atividades 05, LOTE 02, Bairro Jardins Mangueiral - RA XIV - São
Sebastião - DF, Em terreno de 5.308,80 m² cercado por muro e gradil metálico e
edificações com 5.098,44 m² de área construída. escola em 3 (três) pavimentos, com
rampa e escadas, 20 salas de aula, sala de artes cênicas, sala de música, sala de leitura, sala
de artes plásticas, sala multiuso, sala multimídia, grêmio estudantil, salas de apoio
pedagógico, cozinha industrial e refeitório, vestiários e sanitários, salas administrativas,
pátio coberto e laboratórios. também serão edificados castelo d'água, central de glp,
bicicletário, guarita, estacionamento, parquinho infantil e uma quadra coberta (projeto
padrão fnde), conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos, referente ao
processo 00080-00005539/2020-19. Valor estimado de R$ 11.271.803,40 (onze milhões,
duzentos e setenta e um mil, oitocentos e três reais e quarenta centavos). O prazo de
execução é de 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias corridos (16 meses), contados a
partir de 05 dias úteis da expedição da Ordem de Serviço pela Subsecretaria de
Infraestrutura Escolar (SIAE). A Vigência Contratual é de 1.460 (um mil, quatrocentos e
sessenta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do Contrato. Os recursos
financeiros correrão por conta do Programa de Trabalho: 12.368.6221.3982.0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR- REDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL OCA natureza de despesa 4.4.90.51, fonte 103. A data de abertura do procedimento fica
definida para ocorrer no dia 16 de novembro de 2021 às 15h30min. Os arquivos contendo
o edital e demais arquivos necessários para participação no certame poderão ser retirados
diretamente no site http://www.educacao.df.gov.br/concorrencias/. Os autos ficam com
vistas franqueadas aos interessados.
JAIRO PEREIRA MARTINS
Presidente da Comissão

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 18/2021
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,
DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,
CONVOCA as empresas: DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS
LTDA ME, CNPJ nº: 28.854.349/0001-00; IGUATEMI COMÉRCIO ATACADISTA
EIRELI, CNPJ nº: 14.420.347/0001-06; LDM BRINQUEDOS - WALDEMIRO
STEFFEN-ME, CNPJ nº: 00.676.629/0001-56 e VIA NACIONAL COMERCIO DE
BRINQUEDOS EIRELI, CNPJ nº: 36.063.652/0001-12 para assinatura das respectivas
Atas de Registro de Preços nº 19/2021, 20/2021, 21/2021 e 22/2021 que trata de aquisição
de brinquedos pedagógicos/educativos para atender as necessidades de atividades da
Educação Infantil - Creche e Pré-escola, de crianças com idade entre 0 (zero) e 05 (cinco)
anos e 11 ( onze) meses da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal SEEDF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, para assinatura
eletrônica de seu representante legal, por meio de acesso ao Sistema Eletrônico de
Informação - SEI, sujeito a aplicação das penalidades previstas no artigo 81 da Lei nº
8.666/93 e no Decreto nº 26.851/2006. Por oportuno, solicitamos desconsiderar a
publicação constante no DODF nº 192, de 13 de outubro de 2021, página 68, referente ao
aviso de convocação do PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 11/2021. Os autos ficam
com vistas franqueadas aos interessados.
DIEGO FERNANDEZ GOMES

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS
AVISO DE REABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021
Processo: 00054-00001636/2021-12. O Departamento de Logística e Finanças, da Polícia
Militar do Distrito Federal torna público aos interessados a REABERTURA do certame
em epígrafe, cujo objeto é a aquisição de 06 (seis) Veículos furgão, tipo VAN, para
suprimento logístico da Polícia Militar do Distrito Federal, agendado para o dia
04/11/2021 às 08h30. Valor estimado: R$ 1.140.108,86 (um milhão, cento e quarenta mil,
cento e oito reais e oitenta e seis centavos). Tipo: Menor Preço. Elemento de despesa:
3.3.90.30 ou 4.4.90-52. Cópia do Edital se encontra nos sítios: www.gov.br/compras/pt-br
e www.pmdf.df.gov.br. UASG: 926016. Informações no e-mail: splpmdf@gmail.com e
no tel.: (61) 3190-5557.
Brasília/DF, 13 de outubro de 2021
BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA
Ordenador de Despesa
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