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Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN –
Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1° andar, sala
83, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.
LÍNEA CAROLINE DA SILVA LIMA
Pregoeira
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 342/2020 - UASG 926119
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, com reposição de peças de sistema de digitalização para
equipamentos de Raio-x fixo e móvel, mamografia e manutenção de impressora a seco
pertencentes a rede de hospitais SES-DF, por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado,
conforme a Lei 8666/1993, artigo 57, inciso II, cominada com o Parecer 1030/2009, de 06
de outubro de 2009, da PROCAD/PGDF, por se tratar de serviço de natureza contínua,
conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo: 0006000055247/2019-68. Total de 5 itens (sendo 2 lotes com 2 itens cada, mais 1 item não
agrupado), destinados à ampla concorrência. Valor Estimado: R$ 18.916.494,40. Cadastro
das Propostas: a partir de 13/08/2020. Abertura das Propostas: 25/08/2020 às 9 horas,
horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado,
sem ônus, no site, ou, com ônus, no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte –
Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1° andar, sala 83, Central de Compras da
SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.
LÍNEA CAROLINE DA SILVA LIMA
Pregoeira
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 350/2020 - UASG 926119
Objeto: Aquisição regular dos itens do Laboratório Central (Oligonucleotídeos iniciadores
e outros), para atender a demanda da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e
quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI00060.00082876/2019-61.
Total de 25 itens (Ampla concorrência). Valor Estimado: R$490.520,2200. Cadastro das
Propostas: a partir de 12/08/2020. Abertura das Propostas: 24/08/2020, às 09 horas,
horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado
sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte –
Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1° andar, sala 83, Central de Compras da
SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.
PRISCILLA MOREIRA FALCAO FIGUEIREDO
Pregoeira

CONTROLADORIA SETORIAL DA SAÚDE
2ª COMISSÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR
EDITAL DE CITAÇÃO
A Presidente da 2ª Comissão de Processo Disciplinar, sediada no SAIN Parque Rural,
Edifício Sede da Secretaria de Estado de Saúde, Bloco “B”, Subsolo, Asa Norte,
Brasília/DF, Telefone 2017-1145 (ramal 1083), e-mail: 2cpd@saude.df.gov.br e
2cpdcorgeses@gmail.com, designada por meio da Portaria nº 95 de 21 de fevereiro de
2020, publicada no DODF nº 39 de 28 de fevereiro de 2020, do Controlador da
Controladoria Setorial da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal,
resolve: na forma do artigo 238, parágrafos 3º e 4º da Lei Complementar nº 840/2011,
CITAR, pelo presente EDITAL, o servidor NELSON GONÇALVES DE SOUZA,
matrícula 1.434.991-4, Agente Comunitário de Saúde, que se encontra em lugar incerto
e não sabido, para comparecer perante esta Comissão, que funciona no endereço acima
descrito, com a finalidade de tomar conhecimento da instauração do Processo
Administrativo Disciplinar nº 015/2020, bem como acompanhar o feito na condição de
acusado e prestar o respectivo interrogatório, por possível irregularidade administrativa.
Fica ainda ciente de que, convocado pelo presente EDITAL, pelo prazo de 15 (quinze)
dias a partir desta publicação, se não comparecer, os trabalhos da comissão seguirão
sem a sua presença e será acompanhado por Defensor Dativo a ser designado pela
autoridade competente.
CLAUDIA MARIA BONIFÁCIO

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
CENTRO DE COMPRAS
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020
A FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB, TORNA PÚBLICA A
PROCURA DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO, devendo o aluguel ser pelo prazo de, no
mínimo, 12 (doze) meses, prorrogáveis de acordo com a legislação vigente e o interesse
das partes. O imóvel deve ter entre 1.273,69 a 2.000 m² de área útil, localizado em um raio
máximo de 6 (seis) quilômetros da Sede da FHB. A área a ser ocupada deverá estar
preferencialmente localizado em pavimento térreo. Distância máxima de 400 metros de
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terminais rodoviários, parada de ônibus e/ou estação de metrô. O imóvel não poderá
possuir restrição quanto à prestação de serviços ofertados pela FHB, conforme
especificações contidas no ESTUDO PRELIMINAR do Processo Administrativo SEIGDF 00063-00003202/2020-67, podendo ser solicitado por meio do e-mail
compras@fhb.df.gov.br ou ser obtido no site www.fhb.df.gov.br. As propostas comerciais
deverão ser encaminhadas por meio eletrônico pelo e-mail compras@fhb.df.gov.br ou
entregues LACRADAS, no PROTOCOLO do Setor Médico Hospitalar Norte - SMHN,
Quadra 03, Conjunto A, Bloco 03, Asa Norte – CEP 70710-908 – Brasília/DF, no período
das 08 horas às 18 horas, de segunda-feira a sexta-feira (exceto feriados). O prazo para os
interessados apresentarem suas propostas será a partir do dia 11/08/2020 à 04/09/2020.
Após o encaminhamento das propostas, a FHB irá agendar visita ao imóvel por meio de
contato disponibilizado na proposta encaminhada. A proposta deverá estar datada, conter
nome e razão social, endereço completo do imóvel ofertado, telefone e e-mail para contato
e deverá estar ASSINADA PELO PROPONENTE. Todos os valores da proposta deverão
vir expressos em moeda nacional corrente e com validade não inferior a 90 (noventa) dias
contados da sua apresentação. A FHB reserva-se no direito de optar pelo imóvel que
melhor atender às necessidades da entidade, que estejam dentro das especificações legais.
As propostas que não atenderem às exigências deste AVISO não serão consideradas.
Informações sobre a locação poderão ser obtidas pelo telefone (61) 3327-4457 ou pelo email compras@fhb.df.gov.br.
HENRIQUE SANJIRO YUZUKI FARIAS

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE
SELEÇÃO DE FORNECEDORESATO CONVOCATÓRIO Nº 131/2020
O Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF
comunica aos interessados sobre as Seleção de Fornecedores acima citada, cujo objeto é
Registro de Preços, na modalidade Mercado Digital, para a contratação de empresa
especializada para o fornecimento de solução integrada de prestação de Serviços de
Outsourcing de impressoras de pulseira hospitalar de transparência térmica com aluguel
de equipamentos, manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças e componentes
para os equipamentos alugados, fornecimento, por demanda, de pulseiras de identificação
de pacientes, pulseiras para sinalização de riscos e pulseiras para sinalização de exames de
apoio e diagnóstico, etiquetas, capacitação dos usuários envolvidos no processo de acordo
com as condições previstas no Ato Convocatório e em seus anexos, 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
131/2020 - Período de acolhimento das propostas: 12/08/2020 às 08 horas até o dia
24/08/2020 às 08h59min. Data de abertura da sessão: 24/08/2020, às 09h00min – horário
local; Informações referentes às Seleções de Fornecedores poderão ser solicitadas por
meio do e-mail compras.materiais@igesdf.org.br.
Brasília/DF, 05 de agosto de 2020
SÉRGIO LUIZ DA COSTA
Diretor Presidente

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
Em 06 de Agosto de 2020
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS, DA POLÍCIA
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o
inciso X do artigo 2º do Regimento Interno do Departamento de Logística e Finanças,
aprovado pela Portaria PMDF nº785, de 26 de junho de 2012 (X - instaurar
procedimento administrativo e aplicar penalidade a empresas contratadas, em caso de
inadimplência ou inexecução contratual; executando-se a sanção prevista no Inciso IV
do Artigo 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993), e nos termos do Art. 26, § 4º, da
Lei 0.784/99 (No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.),
NOTIFICA a empresa FUNDAÇÃO UNIVERSA, CNPJ: 03.2018.102/0001-75, de que
foi instaurado o Processo Administrativo n. 00054-00002945/2020-29, bem como seu
responsável referente à execução do contrato ao Contrato Nº 31/2012-PMDF onde,
dentre outras obrigações, deixou de prestar, em atendimento às decisões judiciais
favoráveis aos candidatos, informações e refazer avaliações relativas às fases do
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