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COMUNICADO

Trata o presente processo da Contratação Emergencial de empresas especializadas, para
prestação de Serviços de Limpeza, Higienização, Conservação, Asseio e Desinfecção Hospitalar nas Unidades
desta Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal SES-DF, por até 180 (cento e oitenta) dias ou até
quando ﬁndar o processo de contratação regular, conforme condições e especiﬁcações deste Projeto Básico
e seus apêndices, incluindo os serviços de desinfecção de super cies e equipamentos (médico hospitalar e
administra vo), limpeza de áreas verdes, visando à adequada condição de salubridade e higiene, sob inteira
responsabilidade da Contratada, com padrão de excelência necessário, com a disponibilização de mão-deobra qualiﬁcada, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, e demais
a vidades correlatas, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – SES-DF.
Considerando o Despacho (51751822) acerca do pedido de esclarecimentos de uma das
empresas concorrentes (51469083), referente aos Anexos do Projeto Básico (47058849), a Diretoria de
Apoio Operacional iden ﬁcou as divergências apontadas, as quais informou também que necessitarão de
revisão.
correções.

Deste modo,

informa-se aos interessados, a SUSPENSÃO do certame para as devidas

SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO
Subsecretário de Administração Geral
Documento assinado eletronicamente por SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO - Matr.16917138, Subsecretário(a) de Administração Geral, em 01/12/2020, às 17:14, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 51777807 código CRC= C6D83FB8.
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