
despesa: 33.90.39. Cópia do Edital se encontra no sítios: www.gov.br/compras e
www.pm.df.gov.br. UASG: 926016. Informações: 3190-5557 e no e-mail:
splpmdf@gmail.com.

Brasília/DF, 15 de agosto de 2022
BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA

Ordenador de Despesa
____________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF
nº 153, de 15 de agosto de 2022, página 56.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL
 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Referência: Processo Administrativo 00054-00026631/2022-83, Interessado: ALIANÇA
INSTITUTO DE ONCOLOGIA LTDA, CNPJ nº 09.104.513/0001-17. Assunto:
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no Decreto Distrital nº 39.014, de 26 de
abril de 2018 e, à vista das informações contidas no presente processo administrativo, após
apurado o direito adquirido pelo credor, em razão da disponibilidade orçamentária para a
quitação da despesa no ano corrente, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 1.125,23
(um mil cento e vinte e cinco Reais e vinte e três centavos), referente a prestação de
serviços médicos para atender os beneficiários da PMDF no ano de 2017, em atendimento à
Lei 4.320/64 e à Decisão nº 2507/2019 – TCDF. Brasília/ DF, 15 de agosto de 2022.
JORGE MARCOS XAVIER DA SILVA, Chefe.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Referência: Processo Administrativo 00054-00053036/2022-11, Interessado: HOSPITAL
SANTA LÚCIA S.A., CNPJ nº 00.025.841/0001-53. Assunto: RECONHECIMENTO DE
DÍVIDA. Com base no Decreto Distrital nº 39.014, de 26 de abril de 2018 e, à vista das
informações contidas no presente processo administrativo, após apurado o direito adquirido
pelo credor, em razão da disponibilidade orçamentária para a quitação da despesa no ano
corrente, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 536,23(quinhentos e trinta seis reais e
vinte e três centavos), referente a prestação de serviços médicos para atender os
beneficiários da PMDF no ano de 2019, em atendimento à Lei 4.320/64 e à Decisão nº
2507/2019 – TCDF. Brasília/ DF, 15 de agosto de 2022. JORGE MARCOS XAVIER DA
SILVA, Chefe.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Referência: Processo Administrativo 00054-00055358/2022-02, Interessado: Associação
dos Profissionais de Serviços da Saúde em Brasília - APROSS, CNPJ nº
23.471.994/0001-20. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no
Decreto Distrital nº 39.014, de 26 de abril de 2018 e, à vista das informações contidas no
presente processo administrativo, após apurado o direito adquirido pelo credor, em razão
da disponibilidade orçamentária para a quitação da despesa no ano corrente,
RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 189.519,63 (cento e oitenta e nove mil,
quinhentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), referente a prestação de serviços
médicos para atender os beneficiários da PMDF no ano de 2019, em atendimento à Lei
4.320/64 e à Decisão nº 2507/2019 – TCDF. Brasília/ DF, 15 de agosto de 2022. JORGE
MARCOS XAVIER DA SILVA, Chefe.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Referência: Processo Administrativo 00054-00056319/2022-14, Interessado: ONCOVIDA
INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA, CNPJ 01.682.668/0001-29.
Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no Decreto Distrital nº 39.014, de
26 de abril de 2018 e, à vista das informações contidas no presente processo administrativo,
após apurado o direito adquirido pelo credor, em razão da disponibilidade orçamentária
para a quitação da despesa no ano corrente, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$
72.408,42 (setenta e dois mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e dois centavos),
referente a prestação de serviços médicos para atender os beneficiários da PMDF no ano de
2022, em atendimento à Lei 4.320/64 e à Decisão nº 2507/2019 – TCDF. Brasília/ DF, 15
de agosto de 2022. JORGE MARCOS XAVIER DA SILVA, Chefe.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Referência: Processo Administrativo 00054-00086529/2022-37, Interessado: Hospital
Prontonorte S/A, CNPJ nº 00.511.816/0001-80. Assunto: RECONHECIMENTO DE
DÍVIDA. Com base no Decreto Distrital nº 39.014, de 26 de abril de 2018 e, à vista das
informações contidas no presente processo administrativo, após apurado o direito adquirido
pelo credor, em razão da disponibilidade orçamentária para a quitação da despesa no ano
corrente, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 360,91 (trezentos e sessenta reais e
noventa e um centavos), referente a prestação de serviços médicos para atender os
beneficiários da PMDF no ano de 2017, em atendimento à Lei 4.320/64 e à Decisão nº
2507/2019 – TCDF. Brasília/DF, 08 de agosto de 2022. JORGE MARCOS XAVIER DA
SILVA, Chefe.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Referência: Processo Administrativo 00054-00086529/2022-37, Interessado: Hospital
Prontonorte S/A, CNPJ nº 00.511.816/0001-80. Assunto: RECONHECIMENTO DE
DÍVIDA. Com base no Decreto Distrital nº 39.014, de 26 de abril de 2018 e, à vista das
informações contidas no presente processo administrativo, após apurado o direito adquirido
pelo credor, em razão da disponibilidade orçamentária para a quitação da

despesa no ano corrente, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 5.670,34 (cinco mil

seiscentos e setenta reais e trinta e quatro centavos), referente a prestação de serviços

médicos para atender os beneficiários da PMDF no ano de 2019, em atendimento à Lei

4.320/64 e à Decisão nº 2507/2019 – TCDF. Brasília/ DF, 15 de agosto de 2022. JORGE

MARCOS XAVIER DA SILVA, Chefe.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Referência: Processo Administrativo 00054-00092108/2022-45, Interessado: ALIANÇA

INSTITUTO DE ONCOLOGIA S/S LTDA-ME, CNPJ nº 09.104.513/0001-17. Assunto:

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no Decreto Distrital nº 39.014, de 26 de

abril de 2018 e, à vista das informações contidas no presente processo administrativo, após

apurado o direito adquirido pelo credor, em razão da disponibilidade orçamentária para a

quitação da despesa no ano corrente, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 839,70

(oitocentos e trinta e nove reais e setenta centavos), referente a prestação de serviços

médicos para atender os beneficiários da PMDF no ano de 2022, em atendimento à Lei

4.320/64 e à Decisão nº 2507/2019 – TCDF. Brasília/ DF, 15 de agosto de 2022. JORGE

MARCOS XAVIER DA SILVA, Chefe.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Referência: Processo Administrativo 00054-00102225/2022-24, Interessado: HOSPITAL

SANTA LÚCIA S.A, CNPJ nº 00.025.841/0001-53. Assunto: RECONHECIMENTO DE

DÍVIDA. Com base no Decreto Distrital nº 39.014, de 26 de abril de 2018 e, à vista das

informações contidas no presente processo administrativo, após apurado o direito adquirido

pelo credor, em razão da disponibilidade orçamentária para a quitação da despesa no ano

corrente, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 47.300,18(quarenta e sete mil,

trezentos reais e dezoito centavos), referente a prestação de serviços médicos para atender

os beneficiários da PMDF no ano de 2021, em atendimento à Lei 4.320/64 e à Decisão nº

2507/2019 – TCDF. Brasília/ DF, 15 de agosto de 2022. JORGE MARCOS XAVIER DA

SILVA, Chefe.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Referência: Processo Administrativo 00054-00102754/2022-28, Interessado:
INSTITUTO DE CÂNCER DE BRASÍLIA - ICB, CNPJ nº 11.859.927/0001-06.
Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no Decreto Distrital nº
39.014, de 26 de abril de 2018 e, à vista das informações contidas no presente processo
administrativo, após apurado o direito adquirido pelo credor, em razão da
disponibilidade orçamentária para a quitação da despesa no ano corrente,
RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 276.437,11 (duzentos e setenta e seis mil,
quatrocentos e trinta e sete reais e onze centavos), referente a prestação de serviços
médicos para atender os beneficiários da PMDF no ano de 2021, em atendimento à Lei
4.320/64 e à Decisão nº 2507/2019 – TCDF. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022.
JORGE MARCOS XAVIER DA SILVA, Chefe.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022

Processo nº 00054-00016917/2021-70. Objeto: Contratação de serviço de manutenção de

equipamentos odontológicos. Valor estimado: R$ 522.245,95 (quinhentos e vinte e dois mil

duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Tipo: menor preço. Data da

licitação e limite para recebimento das propostas: 26 de agosto de 2022, às 8h (horário de

Brasília). UASG: 926670. Unidade Orçamentária: 170485. Fonte de recursos: 106 ou 151.

Elemento de Despesa: 33903917 e 33903025. A cópia do edital estará disponível nos sítios

eletrônicos www.gov.br/compras e www.pmdf.df.gov.br a partir de 16 de agosto de 2022.

Informações: (61) 3190-8054, dpgc.npl@pm.df.gov.br.

Brasília/DF, 15 de agosto de 2022

JORGE MARCOS XAVIER DA SILVA

Chefe

POLÍCIA CIVIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE RESULTADO

Pregão Eletrônico nº 22/2022. PROCESSO Nº 00052-00010099/2022-39. OBJETO:
Contratação de empresa para o fornecimento de gases especiais para atender as
necessidades da Polícia Civil do Distrito Federal, conforme especificações e condições
estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. TIPO: Menor preço. A
Pregoeira da Polícia Civil do Distrito Federal comunica que, no Pregão Eletrônico nº.
22/2022, sagrou-se vencedora dos itens 01 e 02 a empresa WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 35.820.448/0018-84, no valor total de R$ 110.018,40 (cento
e dez mil e dezoito reais e quarenta centavos). O item 03 restou fracassado, por não ter
obtido proposta válida. A ata do pregão e o termo de adjudicação podem ser visualizados no
www.gov.br/compras. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília/DF, 12 de agosto de 2022
JÚNIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS

Pregoeira/PCDF
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