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600 dias, ou seja, 1 ano, 7 meses e 25 dias, conforme certidão expedida pelo INSS, nos
períodos de 1º de junho de 1995 a 30 de novembro de 1995 e 16 de junho de 1997 a 10 de
agosto de 1998, contados somente para fins de aposentadoria, conforme processo nº
270.000.717/2017. IRACEMA OLIVEIRA NASCIMENTO, 180.345-X, AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF. 672 dias, ou seja, 1
ano, 10 meses e 7 dias, prestados PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
OCIDENTAL - GO, no período de 1º de setembro de 2007 a 03 de julho de 2009,
contados somente para fins de aposentadoria, conforme processo nº 270.000.717/2017.
RETIFICAR na Ordem de Serviço nº 270, de 30 de maio de 2019, publicada no DODF n°
102, de 31 de maio de 2019, página 38, o ato que averbou o tempo de serviço do servidor
do FABIANO RODRIGO DE GODOY KISSNER, matrícula 1.672.421-6, Médico,
Secretaria de Estado de Saúde do DF. ONDE SE LÊ: "...967 dias, ou seja, 2 anos, 7 meses
e 27 dias, no período 3 de março de 2013 a 28 de outubro de 2015...", LEIA-SE: "...964
dias, ou seja, 2 anos, 7 meses e 24 dias, período de 6 de março de 2013 a 26 de outubro de
2015...". Retificada a fim de corrigir a quantidade de dias e períodos anteriormente
averbados, ficando ratificados os demais termos. Processo nº. 00060-00033846/2019-21.
RETIFICAR na Ordem de Serviço de 12 de novembro de 2007, publicada no DODF n°
225, de 26 de novembro de 2007, página 47, o ato que averbou o tempo de serviço do
servidor do EURIDES MORAES CABRAL, matrícula 01313568, TECNICO LAB. PAT.
CLINICA, HBDF. ONDE SE LÊ: "...HBDF, 657 dias, ou seja, 1 ano, 9 meses e 22 dias,
prestados ao Ministério da Saúde, no período de 26 de dezembro de 1989 a 13 de outubro
de 1991...", LEIA-SE: "...Secretaria de Estado de Saúde do DF, 650 dias, ou seja, 1 ano, 9
meses e 15 dias, no período de 26 de dezembro de 1989 a 06 de outubro de 1991...".
Retificada a fim de corrigir a lotação, a quantidade de dias e períodos anteriormente
averbados, ficando ratificados os demais termos. Processo nº. 270.000.631/2007.
ALYSON CAVALCANTE GONÇALVES

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº
05/2020 - UASG 926334
O Pregoeiro da Fundação Hemocentro de Brasília torna público o Resultado de
Julgamento da Dispensa de Licitação nº 05/2020 , sobre a aquisição de MÁSCARA
CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, visando atender às demandas da Fundação Hemocentro
de Brasília frente à atual situação de emergência em saúde pública e pandemia declarada
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência do novo coronavírus
(COVID-19) para atender a Fundação Hemocentro de Brasília - FHB e as Agências
Transfusionais da Hemorrede Pública do DF, sob coordenação técnica da FHB, conforme
especificações e quantidades constantes do Ofício do Ato Convocatório e no Termo de
Referência do Processo nº 00063-00002004/2020-86. Resultado do (s) item (ns): Item 1
Máscara em tecido não tecido (TNT) a base de polipropileno, em três camadas, com
elemento filtrante e eficiência superior a 95% para partículas de 3,2 µm, clipe nasal
embutido não perfurante, elástico ou tira bilateral. Tamanho: mínimo 17cmx17cm aberta.
Processo de esterilização: não estéril. Forma de apresentação: Unidade (UN); empresa
MARINGÁ
HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
E
CORRELATOS EIRELLI, CNPJ sob nº 07.396.733/0001-36, valor unitário de R$ 2,40 e
valor total de R$ 153.753,60. Maiores informações podem ser obtidas, sem ônus, no sítio:
www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.fhb.df.gov.br, ou no endereço: Setor
Médico Hospitalar Norte-SMHN, Quadra 03, Conjunto A, Bloco 03, Asa Norte – CEP
70710-908 – Brasília/DF.
CHARLES BRAGA MC DONALD DAVY

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 00080-00128073/2019-95. 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$ 17.908,57 (dezessete mil novecentos e oito reais e cinquenta e sete centavos), para
cobrir a despesa com o Reconhecimento de Dívida referente ao Contrato nº 20/2016,
firmado entre esta SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e a empresa IA
Ambiental LTDA. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho
12.361.6221.2389.0001, Fonte 103, Natureza de Despesa 3.3.90.92, observados os
dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 6.352/2019 e contemplada na Lei
Orçamentária Anual nº 6.482/2020.Leonardo Henrique Campos G. Pinto - Subsecretário
de Administração Geral
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2020
A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF, torna público, para conhecimento dos interessados
que até 15h00min do dia 13/05/2020 estará realizado o recebimento de documentação e
proposta referente a Dispensa de Licitação nº 05/2020, que trata da proposta mais
vantajosa para a administração, em caráter emergencial, por dispensa de licitação, com
fundamento no disposto no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, para aquisição de
máscaras de proteção, de uso não profissional, confeccionada em tecido com composição
de 100% algodão, ou tecido de composição mista mínima de 33% algodão e 67%
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poliéster, laváveis, devendo cobrir devendo cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar
espaços nas laterais e com as medidas corretas conforme especificações constantes no
Anexo I deste Projeto básico, atendendo as recomendações da ANVISA, a serem
utilizadas pelos estudantes, professores e servidores que têm contato direto com os alunos
na unidades escolares pertencentes as 14 Coordenações Regionais de Ensino da rede
pública do Distrito Federal, com fins de promover a contenção do contágio do Novo
Coronavírus (COVID-19), conforme especificações e condições estabelecidas no Termo
de Referência e seus Anexos, objeto do procedimento administrativo nº 0008000073561/2020-91, a documentação e proposta poderão ser encaminhada para o email
pregoeiro.gdf@gmail.com ou entregue na sala n.º 104 no SBN Quadra 02 Bloco C Edifício Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - DF. A Dispensa de Licitação foi
autorizado pela Subsecretaria de Administração Geral e será realizada de acordo com o
disposto na 8.666/93, Art. 24, inciso IV, suas alterações posteriores Lei Complementar
123/2006, Lei Distrital 4.611/2011, Lei nº 13.979/2020, Decreto Distrital n.º 40.512/2020
e Decreto Distrital n.º 40.475/2020 e demais legislação vigente. O projeto básico estará
disponível no link: http://www.se.df.gov.br/dispensa-de-licitacao/ sítio www.se.df.gov.br.
Brasília/DF, 08 de maio de 2020.
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA
Pregoeiro

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2020
Processo nº: 00080-00016309/2020-85 - Partes: SEEDF X SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO
FEDERAL - SENAI. Objeto: estabelecer mútua cooperação entre a Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal – SEEDF e o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial – Departamento Regional do Distrito Federal - SENAI, que tem por objeto a
oferta de cursos Técnicos de Nível Médio, nas unidades do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI-DF), para estudantes regularmente matriculados no
ensino médio da rede pública de ensino do Distrito Federal. Proporcionando, assim, o
incentivo a elevação da escolaridade, ampliação e diversificação de oportunidades
educacionais e a oferta de educação profissional e tecnológica gratuita no País, tendo
como reflexo a democratização das formas de acesso à educação profissional e
tecnológica. Vigência: 32 (trinta e dois) meses, a partir da data de sua assinatura, e poderá
ser prorrogado mediante formalização de Termo Aditivo, até o limite máximo de 60
(sessenta) meses. Assinatura: 29/04/2020. Assinantes: Pela SEEDF: HELBER RICARDO
VIEIRA. Pelo SENAI-DF: MARCO ANTONIO AREIAS SECCO.

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA
RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
RATIFICO, nos termos do Art. 26, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, conforme
Extrato de Inexigibilidade (39277391), da Subsecretaria de Administração Geral SUAG, desta Pasta, Parecer Normativo nº 192/2019 – PGCONS/PGDF (24067909) e
Nota Técnica N.º 508/2020 - SSP/GAB/AJL (33214373) a Inexigibilidade de Licitação
no procedimento constante do processo n°: 00050-00153150/2017-95, com base no
Caput, do Argo 25, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, em favor da
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS-CBC, CNPJ 57.494.031/0010-54, no
valor de R$ 723.401,25 (setecentos e vinte e três mil quatrocentos e um reais e vinte e
cinco centavos), para aquisição de 99 (noventa e nove) unidades de espingarda Pump
CBC Military 3.0 RT 19' Taccal e 110 (cento e dez) unidades espingarda Pump CBC
Military 3.0 RT 16' Taccal, para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal, conforme
Projeto Básico. Autorizo o empenho da despesa e o respectivo pagamento. Determino a
sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, para que adquira a necessária
eficácia. ANDERSON GUSTAVO TORRES, Secretário de Estado de Segurança
Pública do Distrito Federal
RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
RATIFICO, nos termos do Art. 26, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, conforme
justificava da Coordenação de Planejamento - COPLAN, da Subsecretaria de
Administração Geral - SUAG desta Pasta e Nota Técnica N.º 147/2020 - SSP/GAB/AJL, a
Inexigibilidade de Licitação no procedimento constante do processo n°: 0005000011476/2020-41, com base no Caput, do Argo 25, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de
1993, em favor da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, CNPJ 07.522.669/0001-92, no valor de R$
1.865.922,24 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil novecentos e vinte e dois reais
e vinte e quatro centavos), para contratação de prestação de serviços públicos de
fornecimento de energia elétrica de baixa tensão para o funcionamento das instalações da
Subsecretaria do Sistema Penitenciário - SESIPE e Diretoria de Operações Especiais DPOE, unidades de consumos localizadas no SIA Trecho 3, Lotes 1379/80 e na Rodovia
DF, KM 04 - Fazenda Papuda, respectivamente, por 60 (sessenta) meses, conforme
Projeto Básico. Autorizo o empenho da despesa e o respectivo pagamento. Determino a
sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, para que adquira a necessária
eficácia. ANDERSON GUSTAVO TORRES, Secretário de Estado de Segurança Pública
do Distrito Federal.
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