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GEPAT, DIPAT e Coordenação de Patrimônio da SUAG/SES foi decidido que será elaborado
um fluxo de encaminhamento da lista de bens para fins de atendimento à Lei no. 4.081/2008,
que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais no âmbito do
Distrito Federal.
SUGEP
Considerando a análise pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP da situação
funcional dos servidores da SES/DF cedidos ao HCB, no mês março de 2016 encontravamse ativos 80 (oitenta) servidores cedidos. No mês de janeiro houve a devolução da carga
horária compartilhada com o HCB de duas servidoras: Cristina Chaves dos Santos Guerra,
matrícula 138.955-6 e Mariângela Sampaio, matrícula 127.069-9.
Quanto aos 572 (quinhentos e setenta e dois) servidores contratados pelo regime da CLT,
foram analisadas as Certidões Negativas apresentadas: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de Débitos da
Secretaria de Receita da Fazenda de Tributos de competência do Distrito Federal, Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros.
Foram analisados os recibos de pagamentos dos respectivos títulos bancários e comparados
os valores dos tributos previdenciários e trabalhistas, bem como os dados da tabela de
Cálculo dos descontos referentes aos servidores cedidos e utilização e compensação por
serviços prestados à SES/DF, sem apresentar divergências.
No final do trimestre observou-se que nos últimos 12 meses (de abril de 2015 a março de
2016) o gasto de despesas com salários e encargos foi em média de 59,8% do valor anual
acumulado de custeio, em atendimento ao previsto na cláusula 6.1.13 do CG no.
001/2014.
A partir de janeiro de 2016 passou a ser incluída no Relatório Mensal a informação sobre os
descontos em folha de pagamento autorizados pelos funcionários celetistas referentes a
adesão à Associação dos Funcionários do HCB (AHCB) que são repassados pelo HCB à
AHCB. No trimestre foram descontados da folha de pagamento e transferidos à AHCB os
valores nos meses de janeiro R$ 5.140,00 (cinco mil cento e quarenta reais), fevereiro R$
5.120,00 (cinco mil, cento e vinte reais) e março R$ 5.260,00 (cinco mil, duzentos e sessenta
reais), totalizando R$ 15.520,00 (quinze mil, quinhentos e vinte reais) no trimestre.
SULIS
A análise da Subsecretaria de Logística e Infraestrutura em Saúde - SULIS/SES-DF foi
baseada no acompanhamento da ampliação das instalações do HCB referentes à montagem
do bloco 2.
Em 03 de novembro iniciou-se a implantação do Bloco 2 com a entrega do terreno à
Organização Mundial da Família - OMF após conclusão dos trabalhos de terraplanagem,
compactação e estaqueamento pela NOVACAP. Iniciaram-se os procedimentos preparatórios
para construção das fundações no canteiro de obras.
Em 22 de fevereiro de 2016 ocorreu a primeira reunião entre a Organização Mundial da
Família (OMF) e a Comissão Interinstitucional de Acompanhamento para Supervisão do
Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre o GDF e a OMF, responsável pela
supervisão das obras do bloco 2. Na ocasião foram levantados os pontos pendentes para
início da montagem das vigas de perímetro. Foram realizadas reuniões com a Companhia
Energética de Brasília (CEB), Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).
Neste trimestre não foi realizada nenhuma atividade de montagem para a ampliação do
HCB.
A SULIS está realizando o acompanhamento do cronograma de construção das fundações e
montagem da superestrutura em conjunto com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Serviços Públicos (SINESP). Foi identificada a necessidade de realização de adequações da
área física do bloco 1 para compatibilização do projeto arquitetônico após conclusão do
bloco 2.
Recomendações/Sugestões:
Repactuar as metas quantitativas e qualitativas para aprimoramento do processo de avaliação
do CG no. 001/2014;
Reestruturar a CACG no. 001/2014 para fins de otimização dos trabalhos de acompanhamento do contrato e redefinição de funções da comissão e da Gerência de Contratualização/ DICONS/SUPLANS/SES-DF;
Efetivar o ajuste anual das parcelas de custeio conforme previsão contratual;
Providenciar junto ao Fundo de Saúde e SUAG o ajuste dos valores de investimento e
custeio no ano de 2016 referentes a despesas de investimento realizadas no ano de 2015 e
2016.
Conclusões:
Considerando que o atraso na elaboração deste Relatório Trimestral deveu-se a motivos de
força maior, incluindo a redução do número de membros da CACG por mudança de lotação
com dificuldade de manutenção das atividades de supervisão do CG no. 001/2014;
Considerando que o atraso na elaboração do relatório do quarto trimestre de 2015 devido
inconsistências nas informações processadas para determinação das metas quantitativas e
divergências na contabilização de valores de repasses de investimento levou à necessidade de
auditoria e consequente retardo na elaboração dos relatórios subsequentes;
Considerando que todas as manifestações das áreas competentes da SES-DF são no sentido
de nada opor quanto à previsão contratual do repasse regular das parcelas em referência de
recursos financeiros da SES-DF para o ICIPE/HCB, registradas as respectivas observações e
eventuais proposições de glosa em parcelas futuras, com impacto financeiro sobre a parcela
dos meses subsequentes;
Dessa forma, a Coordenação de Acompanhamento do Contrato de Gestão - CACG nº
001/2014 se manifesta favorável ao repasse das parcelas dos meses de janeiro, fevereiro e
março de 2016, com referência às parcelas número 23, 24 e 25 do CONTRATO, resguardando as observações analíticas e propositivas quanto às metas qualitativas e quantitativas e eventuais descontos da parcela dos meses subsequentes, ainda pendentes de
transferência àquela Instituição.
É o relatório.
HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA
Secretário de Estado de Saúde

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COORDENAÇÃO DE COMPRAS
DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE REABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2016 - UASG 926119
Objeto: Registro de Preços, válida pelo prazo de até 12 meses, para eventual aquisição de
medicamentos do GRUPO R - SISTEMA RESPIRATÓRIO pela Secretaria do Estado de
Saúde do Distrito Federal, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do
Edital. Processo nº: 060.007.185/2016. Total de 13 itens. Valor Estimado: R$ 3.964.929,23.
Cadastro das Propostas: a partir de 02/12/2016. Abertura das Propostas: 14/12/2016, 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
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- Parque Rural s/nº - Asa Norte - Bloco "A", 1° andar, sala 83/124, Central de Compras da
SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.
MERITA SIMIONE BORGES
Pregoeira
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 217/2016 - UASG 926119
Objeto: Aquisição do medicamento ALBUMINA HUMANA SOLUÇAO INJETAVEL 20 %
FRASCO AMPOLA OU BOLSA 50 ML + EQUIPO pela Secretaria do Estado de Saúde do
Distrito Federal, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.
Processo nº: 060.009.607/2016. Total de 01 item. Valor Estimado: R$ 3.973.537,5000. Cadastro das Propostas: a partir de 02/12/2016. Abertura das Propostas: 14/12/2016 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 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP
70770-200, Brasília/DF.
SÔNIA LUCAS DAMASCENO
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 218/2016 - UASG 926119
Objeto: Aquisição de material de consumo CATETERES CENTRAIS em sistema de registro
de preços para atender as necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações
e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo nº: 060.009.496/2016. Total de 03
itens. Valor Estimado: R$ 1.343.175,10. Cadastro das Propostas: a partir de 02/12/2016.
Abertura das propostas: 14/12/2016, às 9:00 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/SUAG-SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.
JULIANA ARAÚJO
Pregoeira

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAÚDE
EDITAL Nº 25, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.
O DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS),
mantida pela FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), no uso de suas atribuições regimentais, considerando a Instrução/FEPECS 21, de
06/10/2008 e o Processo Seletivo de Projetos de Pesquisa para fins de financiamento, pela
FEPECS, objeto do Edital nº 16, de 15/08/2016, publicado no DODF de 16/08/2016 e o
Edital 22, de 19/10/2016, publicado no DODF 24/10/2016, que Homologou o Resultado
Final, considerando ainda que o Projeto de Pesquisa "Desenvolvimento e Validação de Teste
Rápido para Diagnóstico de Carcinoma em líquor", não cumpriu as exigências preconizadas
nos itens 1.3 e 11.2.5 do Edital nº 16/2016, RESOLVE:
1. Retificar os Anexos I e II do Edital 22, de 19/10/2016, publicado no DODF de
24/10/2016, que passam a ter a seguinte redação:
ANEXO I
1º, Implantação de Lean health care na linha de cuidado de cirurgias gerais de baixa e média
complexidade, Levy Aniceto Santana, R$60.000,00; 2º, Ambulatório Multidiciplinar de avaliação perioperatória de um hospital geral secundário: estudo transversal, Jacqueline Ramos
de Andrade Antunes Gomes, R$36.937,50; 3º, Fatores preditivos clínicos, farmacológicos,
laboratoriais e sociais no desfecho de úlcera de pé em indivíduos diabéticos assistidos no
Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, Maria Rita Carvalho Garbi Novaes,
R$52.408,19; 4º, Atendimento a vítimas de violência sexual na emergência do HMIB:
analisando o modelo atual e prospectando mudanças com a cadeia de custódia no âmbito do
SUS, Alessandra da Rocha Arrais, R$40.679,94; 5º, Adesão a terapia nutricional por pessoas
com diabetes mellitus, Lilian Barros de Sousa Moreira Reis, R$54.055,00; 6º, Incorporação
da tecnologia de MLPA (multiplex ligation dependent probe amplification) no rastreamento
para detecção de alterações genético-moleculares Philadelphia-like e amplificação intracromossômica do 21 em crianças com Leucemia Linfoide Aguda para intervenção precoce
no tratamento, Ricardo Camargo, R$ 55.919,37.
ANEXO II
2, Desenvolvimento e Validação de Teste Rápido para Diagnóstico de Carcinoma em líquor,
Fabiana Pirani Carneiro, descumprimento dos itens, 1.3 e 11.2.5 do Edital; 4, Indicadores de
risco para deficiência auditiva em recém-nascidos, Fernanda Ferreira Caldas, descumprimento dos itens 5.4.1, 5.4.3, 5.4.5 do Edital; 10, Sarcopenia: prevalência, desfechos e
intervenção em idosos residentes em Taguatinga-DF, Hudson Azevedo Pinheiro, descumprimento dos itens 5.4.1.1 e 5.4.3 do Edital; 14, Desenvolvimento de uma Tecnologia para
Avaliação de força muscular em idosos não cooperativos de uma UTI Neurocrítica do
Distrito Federal, Vinicius Zacarias Maldaner, descumprimento do item 5.4.2 do Edital; 16,
Morbimortalidade de recém-nascidos prematuros de mães hipertensas: um estudo de corte
Maria Liz Cunha de Oliveira, descumprimento do item 5.4.4 do Edital.
PAULO ROBERTO SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 009/2016 - UASG: 925978.
PROCESSO: 098.001.770/2016. Objeto: Contratação, por meio de Registro de Preços, de
empresa especializada em confecção e fornecimento de cartões inteligentes sem contato
(smart card contacless), a serem utilizados pelo Sistema de Bilhetagem Automática
(SBA/DFTRANS) para disponibilização aos usuários do STPC/DF, conforme características
e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Total de Itens Licitados: 002. Valor Total
Estimado: R$ 3.019.560,00 (três milhões, dezenove mil quinhentos e sessenta reais). Edital:
A partir de 02/12/2016 nas páginas eletrônicas: www.dftrans.df.gov.br e em www.comprasgovernamentais.gov.br. Entrega das Propostas: A partir de 02/12/2016 e Abertura da
Licitação: 15/12/2016 às 09:00 ambas no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.
LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA
Pregoeira

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO DE ENTREGA/RECEBIMENTO DE INVENTÁRIO
Unidade Gestora: Departamento de Infraestrutura de Transportes - DNIT, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0001-00, representado pelo seu Diretor-Geral, Senhor Valter
Casimiro Silveira, ENTE FEDERADO BENEFICADO: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER-DF, ente Autárquico vinculado à Secretaria de Estado de
Mobilidade do Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.070.532/0001-03, re-

