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POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2013
Processo: 00054-00071446/2019-48 – PARTES: DF/PMDF x MC CONSULTORIA
FINANCEIRA EM PESCADOS LTDA-ME. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do
contrato, cujo objeto é a locação de 02 (dois) imóveis para uso do das Seções Administrativas
e a Divisão de Manutenção de transporte do CMan/PMDF, por mais 12 (doze) meses, de
08/04/2021 até 07/04/2022, bem como a concessão de reajuste no percentual de 5,121700%
(cinco, vírgula um, dois, um, sete, zero, zero por cento), com base no Parecer Técnico n.
1038/2021-PMDF/DLF/ATJ (Doc. SEI nº 57016386) e no Despacho do Chefe do DLF (Doc.
SEI nº 57018391). VALOR: R$ 42.894,56 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro
reais e cinquenta e seis centavos), perfazendo o valor total do contrato em R$ 514.734,72
(quinhentos e quatorze mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos),
procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da
correspondente Lei Orçamentária Anual. NOTA DE EMPENHO: 2021NE199, de
31/03/2021. FONTE DE RECURSO: 0100000000. UG Emitente: 170393. PTRES: 89306.
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39. ASSINATURA: 06/04/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo
DISTRITO FEDERAL: MÁRCIO CAVALCANTE DE VASCONCELOS, ComandanteGeral. Pela Contratada: SPOT IMÓVEIS EIRELI ME, CNPJ nº 25.684.084/0001-50, na
qualidade de procuradora, na pessoa do Sr. LEONARDO ARAÚJO VASCONCELOS DE
AZEVEDO, Sócio administrador.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021
Processo: 00054-00024528/2019-01. Objeto: Aquisição de material de consumo hospitalar
- Eletrodos cardiológicos. Valor estimado: R$ 25.399,50 (vinte e cinco mil, trezentos e
noventa e nove reais e cinquenta centavos). Tipo: Menor Preço. Data da licitação e limite
para recebimento das propostas: 27 de abril de 2021 às 14h (horário de Brasília). UASG:
926670. Unidade Orçamentária: 170485. Fonte de Recursos: 151 - FCDF. Elemento de
Despesa: 3.3.90.30 (material de consumo). A cópia do edital estará disponível nos sítios
eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.pmdf.df.gov.br a partir de 12 de
abril de 2021. Informações: (61) 3190-8054, npl.dsap@pm.df.gov.br e
npl.dsap@gmail.com.
Brasília/DF, 08 de abril de 2021
ALEXANDRE HENRIQUE GARCIA VIANNA
Chefe

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SUBCOMANDO GERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIRETORIA DE SAÚDE
EXTRATOS DA HABILITAÇÃO DE EMPRESA
Processo: 00053-00038576/2017-35/CBMDF. OBJETO: estabelecimento dos requisitos a
serem adotados para a formação da rede credenciada, composta de entidades e de
profissionais da área de saúde, para complementação da assistência médica, odontológica,
psicológica, fisioterapêutica, de diagnose, de fonoterapia, de internação psiquiátrica e
dependência química, entre outras especialidades da área de saúde, para atendimento aos
militares, pensionistas e seus dependentes do CBMDF, por meio de hospitais, clínicas
especializadas e laboratórios, conforme consta no projeto básico e especificações anexas
ao edital de credenciamento 01/2018. O Presidente da Comissão Permanente de
Credenciamento do CBMDF torna público, por ter cumprido todas as exigências contidas
nos itens do Edital de Credenciamento 01/2018, a HABILITAÇÃO da empresa CLINICA
DO SONO E HOSPITAL OTORRINO ODONTO-MEDICO OTOFACE DE BRASILIA
DF LTDA, nome fantasia CLINICA DO SONO E HOSPITAL OTORRINO OTOFACE,
matriz inscrita sob o CNPJ nº 08.888.214/0001-58 e situada no SHLS 716 Bloco F sala
205 - Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70.390-907 (matriz), vinculada a ela as seguintes filial(s)
inscrita(s) sob o(s) CNPJ nº CNPJ 08.888.214/0002-39 e situada no SMHN Quadra 02
Bloco C sala 401 - Edifício Dr. Crispim Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.710-149 e CNPJ
08.888.214/0004-09, situada na Avenida Pau Brasil n° 11 lojas 01/02/03, Aguas Claras DF, CEP 71.926-000, no subitem 4.37 (empresas especializadas em procedimentos
diagnósticos ou terapêuticos na área de otorrinolaringologia) do item 4, tudo do Projeto
Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018. Processo de credenciamento nº
00053-00027710/2021-59. Nos termos do item 8.4.1 do referido edital, fica aberto o prazo
recursal. Estando toda a documentação disponível a quem possa interessar para vistas aos
autos. Inf.: credenciamento.saude.cbmdf@gmail.com. JOSE EDVONALDO DE LIMA,
Presidente da Comissão.

COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO
EXTRATOS DA HABILITAÇÃO DE EMPRESAS
Processo: 00053-00038576/2017-35/CBMDF. OBJETO: estabelecimento dos requisitos a
serem adotados para a formação da rede credenciada, composta de entidades e de
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profissionais da área de saúde, para complementação da assistência médica, odontológica,
psicológica, fisioterapêutica, de diagnose, de fonoterapia, de internação psiquiátrica e
dependência química, entre outras especialidades da área de saúde, para atendimento aos
militares, pensionistas e seus dependentes do CBMDF, por meio de hospitais, clínicas
especializadas e laboratórios, conforme consta no projeto básico e especificações anexas ao
edital de credenciamento 01/2018. O Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento
do CBMDF torna público, por ter cumprido todas as exigências contidas nos itens do Edital de
Credenciamento 01/2018, a HABILITAÇÃO da empresa CLINSP CLÍNICA DE SAÚDE E
PSICOLOGIA LTDA , inscrita sob o CNPJ nº24.195.316/0001-44 e situada na Quadra 204 lote
2 Entrada A Salas 115 e 117 - Águas Claras, Brasília-DF, CEP: 71.939-540, sendo o
credenciamento no subitem 4.7 (Empresas especializadas em serviços de psicologia e
psiquiatria) do item 4, tudo do Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018.
Processo de credenciamento nº 00053-00002577/2020-47. Nos termos do item 8.4.1 do referido
edital, fica aberto o prazo recursal. Estando toda a documentação disponível a quem possa
interessar para vistas aos autos. Inf.: credenciamento.saude.cbmdf@gmail.com. JOSE
EDVONALDO DE LIMA, Presidente da Comissão.
Processo: 00053-00038576/2017-35/CBMDF. OBJETO: estabelecimento dos requisitos a
serem adotados para a formação da rede credenciada, composta de entidades e de
profissionais da área de saúde, para complementação da assistência médica, odontológica,
psicológica, fisioterapêutica, de diagnose, de fonoterapia, de internação psiquiátrica e
dependência química, entre outras especialidades da área de saúde, para atendimento aos
militares, pensionistas e seus dependentes do CBMDF, por meio de hospitais, clínicas
especializadas e laboratórios, conforme consta no projeto básico e especificações anexas
ao edital de credenciamento 01/2018. O Presidente da Comissão Permanente de
Credenciamento do CBMDF torna público, por ter cumprido todas as exigências contidas
nos itens do Edital de Credenciamento 01/2018, a HABILITAÇÃO da empresa
GASTROHOME - GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA LTDA, nome fantasia
GASTROSUL, inscrita sob o CNPJ nº 22.413.957/0001-00 e situada na SGAS 614, Lote
99, Edifício Vitrium - Centro Médico, Salas 76/78 e Salas 137/139 - Asa Sul - Brasília,
CEP 70.200-740, sendo o credenciamento nos subitens 4.26 (Empresas especializadas em
coloproctologia); 4.29 (Empresas especializadas em endoscopia) e 4.30 (Empresas
especializadas em gastroenterologia) do item 4, tudo do Projeto Básico, Anexo I, ao Edital
de Credenciamento 01/2018. Processo de credenciamento 00053-00078983/2020-81. Nos
termos do item 8.4.1 do referido edital, fica aberto o prazo recursal. Estando toda a
documentação disponível a quem possa interessar para vistas aos autos. Inf:
credenciamento.saude.cbmdf@gmail.com. JOSE EDVONALDO DE LIMA, Presidente
da Comissão.
Processo: 00053-00038576/2017-35/CBMDF. OBJETO: estabelecimento dos requisitos a
serem adotados para a formação da rede credenciada, composta de entidades e de
profissionais da área de saúde, para complementação da assistência médica, odontológica,
psicológica, fisioterapêutica, de diagnose, de fonoterapia, de internação psiquiátrica e
dependência química, entre outras especialidades da área de saúde, para atendimento aos
militares, pensionistas e seus dependentes do CBMDF, por meio de hospitais, clínicas
especializadas e laboratórios, conforme consta no projeto básico e especificações anexas
ao edital de credenciamento 01/2018. O Presidente da Comissão Permanente de
Credenciamento do CBMDF torna público, por ter cumprido todas as exigências contidas
nos itens do Edital de Credenciamento 01/2018, a HABILITAÇÃO da empresa
FLORESCER CLÍNICA DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE LTDA, nome fantasia
CLÍNICA FLORESCER, inscrita sob o CNPJ nº 27.846.536/0001-89 e situada na QS 01
Rua 210 Lote 34/36 Sala 401 Torre 02 Ed Led Office - Águas Claras - DF, CEP 71950770, sendo o credenciamento nos subitens 4.7 (Empresas especializadas em serviços de
psicologia e psiquiatria); 4.14 (Empresas especializadas em serviços de fonoaudiologia);
4.38 (Empresas especializadas em pediatria); 4.48 (Empresas especializadas em serviços
de nutrição) e 4.51 (Empresas especializadas em serviços de clínica médica) do item 4,
tudo do Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018. Processo de
credenciamento 00053-00000927/2021-11. Nos termos do item 8.4.1 do referido edital,
fica aberto o prazo recursal. Estando toda a documentação disponível a quem possa
interessar para vistas aos autos. Inf.: credenciamento.saude.cbmdf@gmail.com. JOSE
EDVONALDO DE LIMA, Presidente da Comissão.
Processo: 00053-00038576/2017-35/CBMDF. OBJETO: estabelecimento dos requisitos a
serem adotados para a formação da rede credenciada, composta de entidades e de
profissionais da área de saúde, para complementação da assistência médica, odontológica,
psicológica, fisioterapêutica, de diagnose, de fonoterapia, de internação psiquiátrica e
dependência química, entre outras especialidades da área de saúde, para atendimento aos
militares, pensionistas e seus dependentes do CBMDF, por meio de hospitais, clínicas
especializadas e laboratórios, conforme consta no projeto básico e especificações anexas
ao edital de credenciamento 01/2018. O Presidente da Comissão Permanente de
Credenciamento do CBMDF torna público, por ter cumprido todas as exigências contidas
nos itens do Edital de Credenciamento 01/2018, a HABILITAÇÃO da empresa BSB
OTORRINO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, nome fantasia RESPIRAR
OTORRINOLARINGOLOGIA, inscrita sob o CNPJ nº 35.001.570/0001-80 e situada no
SGAS 613 CONJUNTO E BLOCO A CONJUNTO 201 - 2º PAVIMENTO SALA 01
PARTE C, CEP 70.200-730, no subitem 4.37 (empresas especializadas em procedimentos
diagnósticos ou terapêuticos na área de otorrinolaringologia) do item 4, tudo do Projeto
Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018. Processo de credenciamento nº
00053-00009743/2021-17. Nos termos do item 8.4.1 do referido edital, fica aberto o prazo
recursal. Estando toda a documentação disponível a quem possa interessar para vistas aos
autos. Inf: credenciamento.saude.cbmdf@gmail.com. JOSE EDVONALDO DE LIMA,
Presidente da Comissão.
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