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I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2017/064
Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: ELEBRASIL ELEVADORES
LTDA-EPP. Objeto do contrato: prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva,
com fornecimento e substituição de peças, em plataformas elevatórias e elevadores do tipo
"monta carga" de propriedade do BRB. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência
do Contrato inicial por mais um período de 12 (doze) meses, a partir de 20/04/2018 até
20/04/2019. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão com base no Orçamento
de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 - dispêndio das estatais, e Fonte 1 - geração
própria. Aditivo firmado em: 09/03/2018. Signatários pelo BRB: Francisco de Assis Gomes
e pela Contratada: Marcos Aurélio Shimote Martins. Processo nº: 041.001.163/2016. Marcelo
Varela. Gerente de Equipe.

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB-2017/082
Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. Contratada: CLARO S/A. Objeto do
Contrato: serviços de conectividade IP dedicada à Internet. Objeto do Termo Aditivo: pror-
rogação da vigência original do Contrato por mais um período de 12 (doze) meses, a partir
de 22/05/2018 até 22/05/2019. Valor R$ 120.000,00. As despesas decorrentes do presente
Contrato correrão com base no Orçamento de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 -
dispêndio das estatais, e Fonte 1 - geração própria. Aditivo firmado em: 16/03/2018. Sig-
natário pelo BRB: Sr. Gustavo Costa Oliveira e pela Contratada: Sr. Paulo Werther de Araujo
e Sra. Rose Cristina Tavares de Lima da Silva. Processo BRB nº: 041.001.334/2016. Marcelo
Varela. Gerente de Equipe.

EXTRATO DE CONTRATO BRB Nº 2017/240
Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: CA PROGRAMAS DE
COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Objeto: renovação e aquisição,
incluindo instalação e treinamento de licenças de software da CA, referente à plataforma de
monitoramento de serviços e componentes de TI para o BRB. Vigência: 21/03/2018 a
21/03/2021. Valor estimado: R$722.302,91 (setecentos e vinte e dois mil trezentos e dois
reais e noventa e um centavos). Signatários: pelo BRB, GUSTAVO COSTA OLIVEIRA, e
pela Contratada, EDUARDO GOMES PEDRINHA CARLOS. Executor: BRUNO ALVES
TEIXEIRA. Processo nº: 041.001.170/2017. As despesas decorrentes do presente Contrato
correrão com base no Orçamento de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 - dispêndio das
estatais e Fonte 1 - geração própria. Marcelo Varela. Gerente de Equipe.

RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2017
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o resultado final do Pregão Eletrônico
nº 036/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de Ginástica Laboral nas unidades do
BRB - Banco de Brasília S.A.. Empresa vencedora: PROVER SAÚDE E MEIO AMBIENTE
LTDA - EPP, cnpj.: 10.212.240/0001-03, pelo valor total de R$ 470.798,64 (quatrocentos e
setenta mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), com valor unitário
da aula a R$16,11 (dezesseis reais e onze centavos), para uma quantidade estimada de 29.224
(vinte e nove mil, duzentos e vinte e quatro) aulas/ano. As despesas decorrentes da con-
tratação correrão com base no Orçamento de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 -
dispêndio das estatais, e Fonte 1 - geração própria. Local de obtenção do edital: www.com-
prasgovernamentais.gov.br. UASG: 925008. Processo nº 379/2017. Carlos Frederico Lontra
Fagundes. Pregoeiro.

RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2018
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o resultado final do Pregão Eletrônico
nº 011/2018, cujo objeto é o fornecimento de mobiliários para as Dependências do BRB.
Empresa vencedora: DESTAK DESIGN SOLUÇÕES MÓVEIS LTDA, CNPJ:
14.186.699/0001-30, pelo valor total de R$ 286.176,00 (duzentos e oitenta e seis mil, cento
e setenta e seis reais), sendo: item 1: R$ 145.035,00; item 2: R$ 48.345,0000; item 3: R$
11.475,00; item 4: R$ 3.825,00; item 5: R$ 58.122,00 e item 6: R$ 19.374,00. Os autos do
processo encontram-se com vista franqueada no SBS, Quadra 01, Bloco "E", Edifício Bra-
sília, 16º andar, Brasília/DF, no horário das 10 às 16 horas. Processo nº 1209/2017. Carlos
Frederico Lontra Fagundes. Pregoeiro.

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2018
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna pública a data de realização do Pregão
Eletrônico nº 019/2018. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 10/04/2018, às
11h, www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: Registro de Preços para eventuais futuras
aquisições de baterias (selada e estacionária) para a utilização em portas detectoras de metais
e sistemas ininterruptos de energia (UPS - Uninterruptable Power Supply) instaladas em
diversas dependências do BRB - Banco de Brasília. O valor estimado está em conformidade
com o Art. 34 da Lei nº 13.303/2016. Local de obtenção do edital: www.comprasgo-
vernamentais.gov.br. UASG: 925008. Processo nº 118/2018. Thiago Rocha Ribeiro. Pre-
goeiro.

SUPERINTENDÊNCIA DE MARKETING

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB Nº 2018/021
Contratante: BRB - Banco de Brasília S.A. Patrocinada: Souza gomes Empreendimentos
Culturais Ltda - ME. Objeto: alteração de parte do cronograma e uma das peças do projeto.
Nota Executiva PRESI/SUMAR/GEPAR-2018/023. Contrato: 2018/021. Aditivo firmado em:
16/03/2018. Signatário pelo BRB: Wesley Cavalari Henriques. Pelo Contratado: André Luiz
de Souza Gomes. Executor: Wesley Cavalari Henriques. Processo: 041/2018.

WESLEY CAVALARI HENRIQUES
Superintendente Sumar

CARTÃO BRB S.A.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA - DIESE

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE FASE SELEÇÃO DE PROPOSTAS, E A
ALTERAÇÃO DE DATA DA FASE DE NEGOCIAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA DE
PROJETOS PARA PATROCÍNIOS CULTURAIS E DE ENTRETENIMENTO PELA BRB-
CARD. CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018.
PROCESSO: 2017.00007.000512-62
1-A CARTÃO BRB S.A., cujo nome fantasia é BRBCARD, na pessoa da Pregoeiro, torna
público, no uso de suas atribuições, a prorrogação do prazo da fase de Seleção de Propostas
até o dia 10/04/2018, e a alteração da data da fase de Negociação das Propostas o período
de 12 à 25/04/2018.
2-Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.

AURO FRANCISCO DA SILVA
Pregoeiro

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Subsecretária de Administração Geral autorizou a realização de despesa mediante Dis-
pensa de Licitação nº 121/2017 - Núcleo de Judicialização, Processo: 060.003.500/2017, cujo
objeto é a aquisição do medicamento PIRFENIDONA CAPSULA 267MG, no valor de R$
45.084,60 (quarenta e cinco mil, oitenta e quatro reais e sessenta centavos) em favor da
empresa PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A., com fundamento
legal no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Ato que ratifiquei em
20 de fevereiro de 2018, 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, 14 de março de 2018. Humberto Lucena Pereira da Fonseca - Se-
cretário de Estado de Saúde do Distrito Federal.

EDITAL Nº 15, DE 22 DE MARÇO DE 2018
CONCURSO PUìBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE

CADASTRO RESERVA PARA ESPECIALIDADES DA CARREIRA ENFERMEIRO
O SECRETAìRIO DE ESTADO DE SAUìDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições legais, delegadas por meio da Portaria nº 118, de 30 de março de 2017, publicada
no Diário Oficial do Distrito Federal em 31 de março de 2007; e em conformidade com a Lei
Distrital nº 4.949, de 15 de outubro de 2012; TORNA PÚBLICA a retificação do Edital nº
08, de 2 de março de 2018, que estabelece normas relativas à realização do concurso público
para provimento de vagas para especialidades da Carreira Enfermeiro, do Quadro de Pessoal
do Distrito Federal, conforme disposto a seguir:
1 INCLUIR o subitem 6.9.6, com a seguinte redação: "O IADES divulgará, no endereço
eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 3 de junho de 2018, o resultado
preliminar da perícia médica".
2 INCLUIR o subitem 6.9.7, com a seguinte redação: "Do resultado preliminar da perícia
médica caberá recurso, que deverá ser preenchido e entregue pelo candidato na CAC-IADES
(ver item 17)no período compreendido de 10 (dez) dias úteis após a divulgação do resultado
p r e l i m i n a r. " .
3 ALTERAR a redação do subitem 9.1, que passa a ser a seguinte: "9.1 A prova objetiva será
aplicada na data provável de 17 de junho de 2018, no turno da tarde e com a duração de 4
(quatro) horas.".
4 ALTERAR a redação do subitem 9.2, que passa a ser a seguinte: 9.2 Os locais, datas e
horários de aplicação da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
http://www.iades.com.br, na data provável de 4 de junho de 2018.".
5 ALTERAR a redação do subitem 10.3, que passa a ser a seguinte: "10.3 Serão con-
siderados classificados na prova objetiva os candidatos que obtiverem pontuação igual ou
superior a 12,5 (doze vírgula cinco) pontos em conhecimentos básicos e 25,0 (vinte e cinco)
pontos em conhecimentos específicos.".
6 ALTERAR a redação do subitem 14.7, que passa a ser a seguinte: "14.7 Se do exame de
recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a
cada questão que tiver o seu gabarito anulado será distribuída, proporcionalmente, entre as
demais questões da prova de mesmo peso, ou seja:
a) no caso de anulação de questão em conhecimentos básicos, a distribuição da pontuação da
questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos básicos,
mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em 25,0 (vinte e
cinco) pontos;
b) no caso de anulação de questão em conhecimentos específicos, a distribuição da pon-
tuação da questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos
específicos, mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em
50,0 (cinquenta) pontos.".
7 ALTERAR a redação do subitem 16.5, que passa a ser a seguinte: "16.5 A posse será dada
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de nomeação; podendo ser
prorrogada para ter início após o término das licenças ou dos afastamentos seguintes: licença
médica ou odontológica, licença-maternidade, licença-paternidade e(ou) licença para o ser-
viço militar. O exercício do servidor empossado ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados da posse.".
8 ALTERAR a numeração do subitem 15.5.1 que passa a ser subitem 16.5.1.
9 EXCLUIR o subitem 9 do Item 2.2 - Conhecimentos Específicos para Enfermeiro de
Família e Comunidade do Anexo I - Conteúdo Programático.
10 ALTERAR as datas no Anexo II - Cronograma de Execução e de Divulgação dos
Resultados, que passam a ser as seguintes:
"1.1 17/06/2018 - Aplicação das provas objetivas do concurso público.
2.4.1 17/06/2018, após 21h - Gabaritos preliminares das provas objetivas e resultado pre-
liminar da avaliação de títulos.
2.4.2 03/07/2018 - Gabaritos finais das provas objetivas.
2.4.3 03/07/2018 - Resultado preliminar das provas objetivas.
2.4.4 24/07/2018 - Resultado final das provas objetivas e da avaliação de títulos.
2.4.5 24/07/2018 - Resultado final do concurso público.".

HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA

EDITAL Nº 16, DE 22 DE MARÇO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE

CADASTRO RESERVA PARA ESPECIALIDADES DA CARREIRA
ASSISTEÊNCIA PÚBLICA A SAÚDE

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições legais, delegadas por meio da Portaria no 118, de 30 de março de 2017, publicada
no Diário Oficial do Distrito Federal em 31 de março de 2007; em conformidade com a Lei
Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012; e em obediência à Decisão nº 1157/2018,
proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal na Sessão Ordinária nº 5023, realizada
em 15/03/2018; TORNA PÚBLICA a retificação do Edital no 07, de 2 de março de 2018,
que estabelece normas relativas à realização do concurso público para provimento de vagas
de nível superior para especialidades da Carreira Assistência Pública a Saúde, do Quadro de
Pessoal do Distrito Federal, conforme disposto a seguir:
1 INCLUIR o subitem 6.9.6, com a seguinte redação: "O IADES divulgará, no endereço
eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 3 de junho de 2018, o resultado
preliminar da perícia médica".
2 INCLUIR o subitem 6.9.7, com a seguinte redação: "Do resultado preliminar da perícia
médica caberá recurso, que deverá ser preenchido e entregue pelo candidato na CAC-IADES
(ver item 16) no período compreendido de 10 (dez) dias úteis após a divulgação do resultado
p r e l i m i n a r. " .
3 ALTERAR a redação do subitem 9.1, que passa a ser a seguinte: "9.1 A prova objetiva será
aplicada na data provável de 10 de junho de 2018, no turno da tarde e com a duração de 4
(quatro) horas.".

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
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4 ALTERAR a redação do subitem 9.2, que passa a ser a seguinte: 9.2 Os locais, datas e
horários de aplicação da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
http://www.iades.com.br, na data provável de 28 de maio de 2018.".
5 ALTERAR a redação do subitem 10.3, que passa a ser a seguinte: "10.3 Serão con-
siderados classificados na prova objetiva os candidatos que obtiverem pontuação igual ou
superior a 12,5 (doze vírgula cinco) pontos em conhecimentos básicos e 25,0 (vinte e cinco)
pontos em conhecimentos específicos.".
6 ALTERAR a redação do subitem 13.7, que passa a ser a seguinte: "13.7 Se do exame de
recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a
cada questão que tiver o seu gabarito anulado será distribuída, proporcionalmente, entre as
demais questões da prova de mesmo peso, ou seja:
a) no caso de anulação de questão em conhecimentos básicos, a distribuição da pontuação da
questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos básicos,
mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em 25,0 (vinte e
cinco) pontos;
b) no caso de anulação de questão em conhecimentos específicos, a distribuição da pon-
tuação da questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos
específicos, mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em
50,0 (cinquenta) pontos.".
7 ALTERAR a redação do subitem 15.5, que passa a ser a seguinte: "15.5 A posse será dada
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de nomeação; podendo ser
prorrogada para ter início após o término das licenças ou dos afastamentos seguintes: licença
médica ou odontológica, licença-maternidade, licença-paternidade e(ou) licença para o ser-
viço militar. O exercício do servidor empossado ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados da posse.".
8 ALTERAR as datas no Anexo II - Cronograma de Execução e de Divulgação dos
Resultados, que passam a ser as seguintes:
"1.1 10/06/2018 - Aplicação das provas objetivas do concurso público.
2.4.1 10/06/2018, após 21h - Gabaritos preliminares das provas objetivas.
2.4.2 26/06/2018 - Gabaritos finais das provas objetivas.
2.4.3 26/06/2018 - Resultado preliminar das provas objetivas.
2.4.4 16/07/2018 - Resultado final das provas objetivas.
2.4.5 16/07/2018 - Resultado final do concurso público.".

HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA

EDITAL Nº 17, DE 22 DE MARÇO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA PARA ESPECIALIDADES DA CARREIRA MÉ4DICA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições legais, delegadas por meio da Portaria nº 118, de 30 de março de 2017, publicada
no Diário Oficial do Distrito Federal em 31 de março de 2007; em conformidade com a Lei
Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012; e em obediência à Decisão nº 1158/2018,
proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal na Sessão Ordinária nº 5023, realizada
em 15/03/2018; TORNA PUBLICA a retificação do Edital nº 06, de 2 de março de 2018,
que estabelece normas relativas à realização do concurso público para provimento de vagas
para especialidades da Carreira Médica, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, conforme
disposto a seguir:
1 INCLUIR o subitem 6.9.6, com a seguinte redação: "O IADES divulgará, no endereço
eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 3 de junho de 2018, o resultado
preliminar da perícia médica".
2 INCLUIR o subitem 6.9.7, com a seguinte redação: "Do resultado preliminar da perícia
médica caberá recurso, que deverá ser preenchido e entregue pelo candidato na CAC-IADES
(ver item 16)no período compreendido de 10 (dez) dias úteis após a divulgação do resultado
p r e l i m i n a r. " .
3 ALTERAR a redação do subitem 10.3, que passa a ser a seguinte: "10.3 Serão con-
siderados classificados na prova objetiva os candidatos que obtiverem pontuação igual ou
superior a 12,5 (doze vírgula cinco) pontos em conhecimentos básicos e 25,0 (vinte e cinco)
pontos em conhecimentos específicos.".
4 ALTERAR a redação do subitem 13.7, que passa a ser a seguinte: "13.7 Se do exame de
recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a
cada questão que tiver o seu gabarito anulado será distribuída, proporcionalmente, entre as
demais questões da prova de mesmo peso, ou seja:
a) no caso de anulação de questão em conhecimentos básicos, a distribuição da pontuação da
questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos básicos,
mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em 25,0 (vinte e
cinco) pontos;
b) no caso de anulação de questão em conhecimentos específicos, a distribuição da pon-
tuação da questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos
específicos, mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em
50,0 (cinquenta) pontos.".
5 ALTERAR a redação do subitem 15.5, que passa a ser a seguinte: "15.5 A posse será dada
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de nomeação; podendo ser
prorrogada para ter início após o término das licenças ou dos afastamentos seguintes: licença
médica ou odontológica, licença-maternidade, licença-paternidade e(ou) licença para o ser-
viço militar. O exercício do servidor empossado ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados da posse.".

HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA

EDITAL Nº 18, DE 22 DE MARÇO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE

CADASTRO RESERVA PARA ESPECIALIDADES DA CARREIRA
ASSISTÊNCIA PÚBLICA A SAÚDE

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições legais, delegadas por meio da Portaria no 118, de 30 de março de 2017, publicada
no Diário Oficial do Distrito Federal em 31 de março de 2007; em conformidade com a Lei
Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012; e em obediência à Decisão nº 1156/2018,
proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal na Sessão Ordinária nº 5023, realizada
em 15/03/2018; TORNA PÚBLICA a retificação do Edital no 05, de 2 de março de 2018,
que estabelece normas relativas à realização do concurso público para provimento de vagas
de nível médio para especialidades da Carreira Assistência Pública a Saúde, do Quadro de
Pessoal do Distrito Federal, conforme disposto a seguir:
1 INCLUIR o subitem 6.9.6, com a seguinte redação: "O IADES divulgará, no endereço
eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 3 de junho de 2018, o resultado
preliminar da perícia médica".
2 INCLUIR o subitem 6.9.7, com a seguinte redação: "Do resultado preliminar da perícia
médica caberá recurso, que deverá ser preenchido e entregue pelo candidato na CAC-IADES
(ver item 16) no período compreendido de 10 (dez) dias úteis após a divulgação do resultado
p r e l i m i n a r. " .

3 ALTERAR a redação do subitem 9.1, que passa a ser a seguinte: "9.1 A prova objetiva será
aplicada na data provável de 10 de junho de 2018, no turno da manhã e com a duração de
4 (quatro) horas.".
4 ALTERAR a redação do subitem 9.2, que passa a ser a seguinte: 9.2 Os locais, datas e
horários de aplicação da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
http://www.iades.com.br, na data provável de 28 de maio de 2018.".
5 ALTERAR a redação do subitem 10.3, que passa a ser a seguinte: "10.3 Serão con-
siderados classificados na prova objetiva os candidatos que obtiverem pontuação igual ou
superior a 12,5 (doze vírgula cinco) pontos em conhecimentos básicos e 25,0 (vinte e cinco)
pontos em conhecimentos específicos.".
6 ALTERAR a redação do subitem 13.7, que passa a ser a seguinte: "13.7 Se do exame de
recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a
cada questão que tiver o seu gabarito anulado será distribuída, proporcionalmente, entre as
demais questões da prova de mesmo peso, ou seja:
a) no caso de anulação de questão em conhecimentos básicos, a distribuição da pontuação da
questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos básicos,
mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em 25,0 (vinte e
cinco) pontos;
b) no caso de anulação de questão em conhecimentos específicos, a distribuição da pon-
tuação da questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos
específicos, mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em
50,0 (cinquenta) pontos.".
7 ALTERAR a redação do subitem 15.5, que passa a ser a seguinte: "15.5 A posse será dada
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de nomeação; podendo ser
prorrogada para ter início após o término das licenças ou dos afastamentos seguintes: licença
médica ou odontológica, licença-maternidade, licença-paternidade e(ou) licença para o ser-
viço militar. O exercício do servidor empossado ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados da posse.".
8 ALTERAR as datas no Anexo II - Cronograma de Execução e de Divulgação dos
Resultados, que passam a ser as seguintes:
"1.1 10/06/2018 - Aplicação das provas objetivas do concurso público.
2.4.1 10/06/2018, após 21h - Gabaritos preliminares da prova objetiva.
2.4.2 26/06/2018 - Gabaritos finais das provas objetivas.
2.4.3 26/06/2018 - Resultado preliminar das provas objetivas.
2.4.4 16/07/2018 - Resultado final das provas objetivas.
2.4.5 16/07/2018 - Resultado final do concurso público.".

HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

COORDENAÇÃO DE COMPRAS
DIRETORIA DE AQUISIÇÕES

CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 95/2018 - UASG 926119

Objeto: Aquisição de material de consumo de LANCETA DESCARTÁVEL USO DO-
MICILIAR, em sistema de registro de preços para atender às necessidades da Secretaria de
Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.
Processo SEI nº: 00060-00254872/2017-29. 02 itens (ampla concorrência e cota reservada).
Valor Estimado: R$ 73.832,2320. Cadastro das Propostas: a partir de 26/03/2018 Abertura
das Propostas: 06/04/2018 às 10 horas, horário de Brasília, no site www.comp r a s n e t . g o v. b r.
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.

ÉRICA NEGRYS OLIVEIRA CALDAS
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 96/2018 - UASG 926119
Objeto: Aquisição regular do medicamento ACICLOVIR POMADA OFTALMICA 0,03 G/G
BISNAGA 4,5 G e outros em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da
Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do
Edital. Processo SEI:00060-00233524/2017-18, 04 itens (Ampla concorrência) Valor Es-
timado: R$ 103.711,05. Cadastro das Propostas: a partir de 26/03/2018. Abertura das Pro-
postas: 06/04/2018 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.

LARISSA ALVIM DE OLIVIERA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 97/2018 - UASG 926119
Objeto: Aquisição de material permanente OTOSCÓPIO CLÍNICO em sistema de registro de
preços para atender a demanda das unidades/serviço de Otorrinolaringologia da Rede
SES/DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo
SEI:00060-0046244/2017-71, 01 item (Ampla concorrência) Valor Estimado: R$ 15.041,60.
Cadastro das Propostas: a partir de 26/03/2018. Abertura das Propostas: 06/04/2018 às 10
horas, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se dispo-
nibilizado 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.

LARISSA ALVIM DE OLIVIERA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 99/2018 - UASG 926119
Objeto: Aquisição regular do medicamento MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO)
COMPRIMIDO 10 MG e outros em sistema de registro de preços, para atender às ne-
cessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes
no Anexo I do Edital. Processo SEI:00060-00097321/2017-51, total de 20 itens (Ampla
concorrência, cota reservada e exclusiva à ME/EPP) Valor Estimado: R$ 3.483.628,22.
Cadastro das Propostas: a partir de 26/03/2018. Abertura das Propostas: 06/04/2018 às 09
horas, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se dispo-
nibilizado 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.

MERITA SIMIONE BORGES
Pregoeira


