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situada no Setor Sul Residencial Quadra 02 Conjunto A Lote 01 Subsolo e Térreo, Gama - DF, CEP
72.491-010, no subitem 4.19 (Empresas especializadas em radiologia, que realizem procedimentos
diagnósticos e/ou terapêuticos por imagem, invasivos ou não) do item 4, tudo do Projeto Básico, Anexo
I, ao Edital de Credenciamento 01/2018. Processo de credenciamento nº 00053-00053797/2019-03. 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.
Marcelo Cesar de Sousa, Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento.

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 IMAGEM DIAGNÓSTICO E ANÁLISES
CLINICAS EIRELI - EPP, nome fantasia Imagem Diagnóstico e Análises Clinicas, CNPJ nº
28.152.456/0001-96 e situada na CNC 05 lote 01 loja 06 Taguatinga Norte, CEP 72.115-55, nos subitens
13 e 19 do item 4, tudo do Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018. Processo de
credenciamento nº 00053-00016615/2019-13. 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. Marcelo Cesar de Sousa, Presidente da Comissão
Permanente de Credenciamento.

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 CLÍNICA OTORRINO OSWALDO NASCIMENTO LTDA - EPP, nome
fantasia CLÍNICA OTORRINO OSWALDO NASCIMENTO, CNPJ nº 37.160.645/0001-00, SCN quadra
1, bloco E, n° 50 sala 608 Edifício Central Park, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.711-903, 4.14 e 4.37 do
item 4, tudo do Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018. Processo de
credenciamento nº 00053-00063302/2019-46. 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. Marcelo Cesar de Sousa, Presidente da Comissão Permanente de
Credenciamento.

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 SINUS OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA E
ODONTOLOGIA LTDA., CNPJ nº13.543.819/0001-47 e situada na Avenida das Araucárias, número 1905,
1955 e 2005, Águas Claras Shopping, sala 567, Águas Claras - DF, 71.936-250, nos subitens 14 e 37 do
item 4, tudo do Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018. Processo de
credenciamento nº 00053-00044268/2019-19. 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. Marcelo César de Sousa - Presidente da Comissão.

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
C I DA DA N I A

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 6/2019 - SEJUS/FDCA-DF E SOCIEDADE CIVIL
INSTITUTO SOCIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ISEC

PROCESSO: 00417-00039141/2018-40. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL/FDCA-DF X SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO SOCIAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA - ISEC. OBJETO: Este instrumento tem por objeto criar condições para
ampliação e qualificação da oferta de serviços socioeducativos às crianças e adolescentes em situação de
risco e vulnerabilidade social, do serviço de convivência e fortalecimento do Sistema de Garantia de
Direitos ( nos termos do que preconiza o Art. 87, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescentes).
VALOR: A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA repassará a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL-OSC
o valor global de R$ 1.129.413,78 (um milhão, cento e vinte e nove mil quatrocentos e treze reais e setenta
e oito centavos) sendo R$ 335.972,86(trezentos e trinta e cinco mil novecentos e setenta e dois reais e
oitenta e seis centavos) a título de Auxílio Investimento e R$ 793.440,92 (setecentos e noventa e três mil
quatrocentos e quarenta reais e noventa e dois centavos) a título de Subvenção Social. O empenho é de R$
960.116,45 (novecentos e sessenta mil cento e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) , sendo R$
624.143,59 (seiscentos e vinte e quatro mil cento e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos), a
título de Subvenção Social e R$ 335.972,86 (trezentos e trinta e cinco mil novecentos e setenta e dois reais
e oitenta e seis centavos), a título de Auxilio Investimento, conforme Notas de Empenho nº 2019NE00049
e n.º 2019NE00050 respectivamente, ambas emitidas em 27/06/2019, sob o evento nº 400097, na
modalidade ordinária, sendo que o restante do repasse dependerá de disponibilidade orçamentária a conta
do exercício subsequente. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução desta Parceria,
correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 44908; Programa de Trabalho:
14.243.6228.9078.0002; Natureza da Despesa: 33.50.43 e 44.50.42; Fonte de Recursos: 100. DA
VIGÊNCIA: O prazo de vigência desta Parceria é de 13 (treze) meses, com início em 08/08/2019 e
término em 08/09/2020. DATA DE ASSINATURA: 08/08/2019. SIGNATÁRIOS: Pelo D I S T R I TO
FEDERAL: MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO, na qualidade de Secretário - Executivo
da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, e pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
DIANE GALDINO MORAIS SILVA, CPF: 490.552.751-15, na qualidade de Diretora Presidente da
OSC.

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 9/2019 - SEJUS/FDCA-DF E SOCIEDADE CIVIL
PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRÓ-VIDA.

PROCESSO: 00417-00039215/2018-48. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL/FDCA-DF X SOCIEDADE CIVIL PROJETO INTEGRAL DE
VIDA PRÓ-VIDA. OBJETO: Este instrumento tem por objeto realizar o fortalecimento institucional e
qualificar os atendimentos para 298 crianças e 60 adolescentes de famílias carentes residentes no Recanto

das Emas, através da construção de 1(um) campo sintético para ampliar a oferta de atividades esportivas
para a comunidade. VALOR: A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA repassará a ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL-OSC o valor de R$ 201.475,00 (duzentos e um mil quatrocentos e setenta e cinco
reais) a título de Auxílio Investimento, conforme Nota de Empenho nº 2019NE00057, emitida em
05/07/2019, sob o evento nº 400097, na modalidade ordinária. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As
despesas com a execução desta Parceria, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade
Orçamentária: 44908; Programa de Trabalho: 14243622890780002; Natureza da Despesa: 44.50.42; Fonte
de Recursos: 100. DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência desta Parceria é de 120 (cento e vinte) dias, com
início em 05/08/2019 e término em 03/12/2019. DATA DE ASSINATURA: 05/08/2019. SIGNATÁRIOS:
Pelo DISTRITO FEDERAL: MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO, na qualidade de
Secretário - Executivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, e pela ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL: CELIOMAR DIAS DE OLIVEIRA, na qualidade de Presidente da OSC.

COMISSÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL
O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, por meio de sua COMISSÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -
COLIM, torna público a prorrogação do prazo de recebimento de propostas do aviso de procura de

imóvel, comercial ou residencial, situado na Região Administrativa de Ceilândia, setor Sul ou Centro, no
Distrito Federal, para locação a fim de ser realizado contrato pelo prazo de 12 (doze) meses contados a
partir da data da assinatura, prorrogável de acordo com a legislação vigente e interesse das partes, desde
que atenda as especificações do Edital, objeto do Processo Administrativo SEI nº 00400-00002360/2019-
89. O imóvel deve ter, no mínimo, 238m² (duzentos e trinta e oito metros quadrados), com fácil acesso ao
imóvel para acomodar a Gerência de Atendimento em Meio Aberto de Ceilândia - Sul. As propostas
comerciais deverão ser direcionadas à Comissão de Locação de Imóveis, em envelope fechado e
indevassável, devidamente identificado, não podendo ter emendas, rasuras ou entrelinhas. Deverá, ainda, a
proposta estar datada, conter nome ou razão social, endereço completo do imóvel ofertado, telefone, e-mail
para contato e deverá estar ASSINADA PELO PROPONENTE. Todos os valores da proposta deverão vir
expressos em moeda nacional corrente e com validade não inferior a 90 (noventa) dias contados da sua
apresentação. O Edital poderá ser retirado até o término da data de entrega das propostas, no Setor de
Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, Quadra 01, Comércio Local, Lote "C", 2º andar -
Comissão de Locação de Imóveis - COLIM, ou através do endereço eletrônico htt p : / / w w w. s e j u s . d f . g o v. b r / ,
e as propostas deverão ser entregues em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no
setor de Protocolo da SEJUS-DF, localizado no SAIN, Estação Rodoferroviária, Ala Central, Térreo, CEP:
70.631-900. O prazo para os interessados apresentarem suas propostas será até às 17h00m do dia 26 (vinte
e seis) de agosto de 2019, sendo que a sessão pública para abertura dos envelopes ocorrerá às 10h30m do
dia 28 (vinte e oito) de agosto de 2019, no auditório do Núcleo de Atendimento Integrado - NAI,
localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, Quadra 01, Lote 785, 1º andar. Esta
Secretaria de Estado reserva-se no direito de optar pelo imóvel que melhor atender às necessidades deste
Órgão, que estejam dentro das especificações legais. As propostas que não atenderem às exigências deste
AVISO não serão consideradas. Informações a respeito do Edital pelos telefones: 61 3213-0726 e 3213-
0712 (Comissão de Locação de Imóveis).

VICTOR MICHEL COELHO DE SOUZA SILVA
Presidente da Comissão

À Comissão de Locação de Imóveis - COLIM/SEJUS/DF
ENVELOPE PROPOSTA
Nome e/ou Razão Social da Empresa:
CNPJ:
Objeto: Locação de imóvel para acomodar a Gerência de Atendimento em Meio Aberto de Ceilândia - Sul,
da SEJUS/DF.
Endereço:
Te l e f o n e ( s ) :
E-mail:
___________________________________
A S S I N AT U R A

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito
Federal, por meio de sua Comissão de Locação de Imóveis - COLIM, torna público a prorrogação do prazo de
recebimento de propostas do aviso de procura de imóvel residencial, situado em setores ou bairros residenciais
nas áreas de Taguatinga, Riacho Fundo I, Núcleo Bandeirante, Guará ou Candangolândia, para locação a fim de
ser realizado contrato pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura, prorrogável de
acordo com a legislação vigente e interesse das partes, desde que atenda as especificações do Edital, objeto do
Processo Administrativo SEI nº 00417-00019195/2018-99. O imóvel deve ter, no mínimo, 300m² (trezentos
metros quadrados), devendo ser na área do Distrito Federal, com fácil acesso ao imóvel para acomodar a
Unidade de Semiliberdade do Recanto das Emas. As propostas comerciais deverão ser direcionadas à Comissão
de Locação de Imóveis, em envelope fechado e indevassável, devidamente identificado, não podendo ter
emendas, rasuras ou entrelinhas. Deverá, ainda, a proposta estar datada, conter nome ou razão social, endereço
completo do imóvel ofertado, telefone, e-mail para contato e deverá estar ASSINADA PELO PROPONENTE.
Todos os valores da proposta deverão vir expressos em moeda nacional corrente e com validade não inferior a
90 (noventa) dias contados da sua apresentação. O Edital poderá ser retirado até o término da data de entrega das
propostas, no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, Quadra 01, Comércio Local, Lote "C",
2º andar - Comissão de Locação de Imóveis - COLIM, ou através do endereço eletrônico
http://www.sejus.df.gov.br/, e as propostas deverão ser entregues em horário comercial, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h, no setor de Protocolo da SEJUS-DF, localizado no SAIN, Estação Rodoferroviária, Ala
Central, Térreo, CEP: 70.631-900. O prazo para os interessados apresentarem suas propostas será até às 17h00m
do dia 26 (vinte e seis) de agosto de 2019, sendo que a sessão pública para abertura dos envelopes ocorrerá às
10h00m do dia 28 (vinte e oito) de agosto de 2019, no auditório do Núcleo de Atendimento Integrado - NAI,
localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, Quadra 01, Lote 785, 1º andar. Esta
Secretaria de Estado reserva-se no direito de optar pelo imóvel que melhor atender às necessidades deste Órgão,
que estejam dentro das especificações legais. As propostas que não atenderem às exigências deste AVISO não
serão consideradas. Informações a respeito do Edital pelos telefones: 61 3213-0726 e 3213-0712 (Comissão de
Locação de Imóveis).

VICTOR MICHEL COELHO DE SOUZA SILVA
Presidente da Comissão

À Comissão de Locação de Imóveis - COLIM/SEJUS/DF
ENVELOPE PROPOSTA

Nome e/ou Razão Social da Empresa:
CNPJ:
Objeto: Locação de imóvel para acomodar a sede da Unidade de Semiliberdade do Recanto das Emas, da
S E J U S / D F.
Endereço:
Telefone (s):
E-mail:

______________________________
A S S I N AT U R A
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