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sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Brasília/DF, 
31 de agosto de 2012. Rafael de Aguiar Barbosa - Secretário de Estado.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Subsecretário de Administração Geral, autorizou a realização de despesa mediante Dispensa 
de Licitação nº 66/2012, processo 060.007.023/2012, cujo objeto é a Aquisição do medicamento 
ELTROMBOPAG OLAMINA 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO, em favor da Empresa 
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no valor de R$ R$15.800,54 
(quinze mil, oitocentos reais e cinquenta e quatro centavos), com fundamento legal no artigo 24, 
inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Prévia autorização de acordo com o Decreto nº 
33.662, de 15 de maio de 2012 acostado nos autos. Ato que ratifiquei em 31 de Agosto de 2012, 
nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e determinei sua publicação 
no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Brasília/DF, 28 de agosto de 
2012. Rafael de Aguiar Barbosa - Secretário de Estado.

RETIFICAÇÃO
No Edital Normativo nº 34/2012, publicado no DODF nº 170, de 23 de agosto de 2012, seção III, 
páginas 65 a 80, que tornou pública a realização de concurso público para provimento de vagas 
e formação de cadastro reserva no cargo da Carreira Médica do Quadro de Pessoal do Distrito 
Federal e na Retificação publicada com incorreções no DODF nº 177, de 30 de agosto de 2012, 
seção III, página 64, no Anexo III – Quadro de Vagas do Cargo da Carreira Médica, ONDE SE 
LÊ: “... CLÍNICA MÉDICA – CÓDIGO 112 – COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DE 
PLANALTINA – 08 VAGAS...”. Leia-se: “... CLÍNICA MÉDICA – CÓDIGO 112 – COOR-
DENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DE PLANALTINA – 06 VAGAS e CLÍNICA MÉDICA – 
CÓDIGO 112 – COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DE BRAZLÂNDIA – 02 VAGAS...”.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS
Processo: 060.003.351/2012 – Interessado: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, 
Assunto: Reconhecimento de Dívida, considerando as informações contidas nos autos, 
com base no artigo 52, §4º, da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011, o Subsecretário 
de Administração Geral, reconhece a dívida, no valor de R$ 417.144,37 (quatrocentos e 
dezessete mil cento e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), referente à parcela 
pecuniária – PASUS, dos meses de outubro a dezembro de 2011 e décimo terceiro salário 
proporcional ao mesmo período, em favor dos servidores do quadro de pessoal do MS, 
oriundos da FUNASA, à disposição da SES, em conformidade com a Instrução do Núcleo 
de Profissionais cedidos e requisitados/GEAP/DIAP/SES, fl.272. . Brasília/DF, 31 de agosto 
de 2012. José de Moraes Falcão – Subsecretário de Administração Geral.

Processo: 060.012.742/2011, Interessado: EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
LTDA-ME, Assunto: Reconhecimento de Dívida. Com base no Decreto nº 33.522, de 08 de 
fevereiro de 2012, e o disposto no artigo 86, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, 
à vista das informações contidas nos presentes processos, reconheço a dívida, no valor de R$ 
105,00 (cento e cinco reais), referente à aquisição de material, objeto da Nota de Empenho 
2011NE06155, Nota Fiscal nº 462, devidamente atestada. . Brasília/DF, 31 de agosto de 2012. 
José de Moraes Falcão – Subsecretário de Administração Geral.

Processo: 060.005.031/2008, Interessado: ZELEIDE BRUNO SILVA DE OLIVEIRA, Assunto: 
Reconhecimento de Dívida. Com base no Decreto nº 32.845, de 08 de abril de 2011, e 
o disposto no artigo 86, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, à vista das 
informações contidas no presente processo, reconheço a dívida, no valor de R$ 12.000,00 
(doze mil reais), referente à locação de imóvel situado no Riacho Fundo I, utilizado pela 
SES no Programa Saúde da Família, no período de julho a dezembro de 2010, conforme 
recibos anexos, devidamente atestados. . Brasília/DF, 31 de agosto de 2012. José de 
Moraes Falcão – Subsecretário de Administração Geral.

Processo: 060.003.918/2011, Interessado: HOSPITAL SÃO FRANCISCO – SERVIÇOS HOS-
PITALARES YUGE LTDA. Com base no Decreto nº 33.522 de 08 de fevereiro de 2012, à vista 
das informações contidas nos autos, o disposto no Artigo 87 do Decreto nº 32.598 de 15 de 
dezembro de 2010, reconheço a dívida no valor de R$ 13.045,56 (treze mil, quarenta e cinco 
reais e cinquenta e seis centavos), referente à prestação de serviços médicos decorrente de 
internação de paciente em leito de UTI daquela Instituição, no exercício de 2011, conforme 
Nota Fiscal nº 53353, devidamente atestada. . Brasília/DF, 31 de agosto de 2012. José de 
Moraes Falcão – Subsecretário de Administração Geral.

Processo: 060.006.030/2010, Interessado: HOSPITAL E CLÍNICAS SK STECKELBERG 
LTDA. Com base no Decreto nº 32.845, de 08 de abril de 2011, à vista da s informações 
contidas nos autos, o disposto no artigo 87, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro 
de 2010, reconheço a dívida no valor de R$ 4.061,43 (quatro mil, sessenta e um reais e 
quarenta e três centavos), referente à prestação de serviços médicos decorrente de inter-
nação de paciente em leito de UTI daquela Instituição, no exercício de 2010, conforme 
Nota Fiscal nº 7000, devidamente atestada e aplicada à glosa no valor de 10% da AIH, 
em atendimento a decisão 437/2010-TCDF. . Brasília/DF, 31 de agosto de 2012. José 
de Moraes Falcão – Subsecretário de Administração Geral.

Processo: 060.011.396/2010, Interessado: HOSPITAL E CLÍNICAS SK STECKELBERG LTDA. 
Com base no Decreto nº 32.845, de 08 de abril de 2011, à vista das informações contidas nos autos, 
o disposto no artigo 87, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, reconheço a dívida no 
valor de R$ 7.055,86 (sete mil, cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), referente à presta-
ção de serviços médicos decorrente de internação de paciente em leito de UTI daquela Instituição, 
no exercício de 2010, conforme Nota Fiscal nº 6936, devidamente atestada. . Brasília/DF, 31 de 
agosto de 2012. José de Moraes Falcão – Subsecretário de Administração Geral.

Processo: 060.004.418/2010, Interessado: HOSPITAL E CLÍNICAS SK STECKELBERG 
LTDA. Com base no Decreto nº 32.845, de 08 de abril de 2011, à vista das informações con-
tidas nos autos, o disposto no artigo 87, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, 
reconheço a dívida no valor de R$ 4.537,67 (quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e 
sessenta e sete centavos), referente à prestação de serviços médicos decorrente de internação 
de paciente em leito de UTI daquela Instituição, no exercício de 2010, conforme Nota Fiscal 
nº 7002, devidamente atestada e aplicada à glosa no valor de 10% da AIH, em atendimento a 
decisão 437/2010-TCDF. . Brasília/DF, 31 de agosto de 2012. José de Moraes Falcão – Sub-
secretário de Administração Geral.

Processo: 060.011.765/2010, Interessado: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA. Com 
base no Decreto nº 32.845, de 08 de abril de 2011, à vista das informações contidas nos autos, o 
disposto no artigo 87, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, reconheço a dívida no 
valor de R$ 11.147,27 (onze mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), referente 
à prestação de serviços médicos decorrente de internação de paciente em leito de UTI daquela 
Instituição, no exercício de 2010, conforme Nota Fiscal nº 6987.

Processo: 060.002.263/2011, Interessado: HOSPITAL LAGO SUL S/A. Com base no Decreto nº 
32.845, de 08 de abril de 2011, à vista das informações contidas nos autos, o disposto no artigo 87, 
do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, reconheço a dívida no valor de R$ 501.946,52 
(quinhentos e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), referente à 
prestação de serviços médicos decorrente de internação de paciente em leito de UTI daquela Insti-
tuição, no exercício de 2010, conforme Nota Fiscal nº 25555, devidamente atestada. . Brasília/DF, 
31 de agosto de 2012. José de Moraes Falcão – Subsecretário de Administração Geral.

Processo: 060.014.481/2011, Interessado: HOSPITAL SÃO FRANCISCO – SERVIÇOS HOSPI-
TALARES YUGE LTDA. Com base no Decreto nº 33.522, de 08 de fevereiro de 2012, à vista das 
informações contidas nos autos, o disposto no artigo 87, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro 
de 2010, reconheço a dívida no valor de R$ 31.845,64 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta e 
cinco reais e sessenta e quatro centavos), referente à prestação de serviços médicos decorrente de 
internação de paciente em leito de UTI daquela Instituição, no exercício de 2011, conforme Nota 
Fiscal nº 53354, devidamente atestada. . Brasília/DF, 31 de agosto de 2012. José de Moraes Falcão 
– Subsecretário de Administração Geral.

Processo: 060.002.071/2010, Interessado: HOSPITAL E CLÍNICAS SK STECKELBERG LTDA. 
Com base no Decreto nº 32.845, de 08 de abril de 2011, à vista das informações contidas nos autos, 
o disposto no artigo 87, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, reconheço a dívida no 
valor de R$ 959,13 (novecentos e cinquenta e nove reais e treze centavos), referente à prestação 
de serviços médicos decorrente de internação de paciente em leito de UTI daquela Instituição, no 
exercício de 2011, conforme Nota Fiscal nº 6985, devidamente atestada, aplicada glosa de 10% em 
cumprimento a Decisão nº 437/2011-TCDF, conforme determinação da Corregedoria da Saúde. 
Brasília/DF, 31 de agosto de 2012. José de Moraes Falcão – Subsecretário de Administração Geral.

CENTRAL DE COMPRAS

AVISOS DE ABERTURA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012.

Objeto: Contratar empresa especializada na manutenção, recarga e execução de testes hidrostáticos 
nos extintores das diversas unidades de saúde da SES/DF, visando eliminar os fatores de risco de 
incêndio a que se expõem os servidores em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 23, 
Portaria 3214, Lei 6.514, MTE, 08/06/78, conforme especificações constantes dos anexos 
que fazem parte do Edital. Processo nº: 060.004.224/2011. Total de 64 itens divididos em 
5 Lotes. Edital: 04/09/2012 de 08h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir 
de 04/09/2012 às 08h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/09/2012 
às 09 horas no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital encontra-se 
disponibilizado sem ônus, no sítio: www.comprasnet.gov.br e no endereço: SAIN – Setor 
de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 124, 
Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF. 

REGINA RODRIGUES PORTO
Pregoeira 

ERRATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2012.
Informo que referente ao aviso de abertura do Pregão Eletrônico nº 176/2012, publicado no 
Diário Oficial do Distrito Federal, Seção 3, página 45 de 03 de setembro de 2012, nos campos 
onde se lê “PREGÃO ELETRÔNICO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 176/2012.”; 
leia-se “PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2012”.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO
Pregoeira
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