GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

RELAÇÃO DOS PROCESSOS COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL N° 13.979/2020 - (LEI DO COVID) E RELACIONADOS A PANDEMIA DO COVID-19
NÚMERO PROCESSO

OBJETO
Contratação emergencial de central telefônica ativa e receptiva para atendimento aos usuários cadastrados nos núcleos do Componente Especializado - NFCE (farmácias de Alto Custo) da

00060-00109204/2020-43
00060-00385454/2019-44

00060-00129560/2020-83

00060-00101215/2020-85

GCEAF/DIASF/SESDF, contemplando agendamento, entregas de medicamentos em domicílio e fornecimento de mão de obra especializada de nível médio para atividades relacionadas à
Prestação de serviços de fornecimento de CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DOMICILIAR DE BAIXO e ALTO FLUXO e CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL, fornecimento de GÁS MEDICINAL e
DESCARTÁVEIS PARA OXIGENOTERAPIA, com COMODATO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO e LOCAÇÃO DOS CONCENTRADORES para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF
Contratação emergencial de empresa de especializada em construção civil para adequar o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha no sentido de implementar o Hospital de Campanha e
criar 200 (duzentos) leitos de internação para pacientes em tratamento de coronavírus (COVID-19)
Contratação de laboratório especializado para diagnóstico laboratorial para a detecção de SARS COV 2 (COVID - 19) por metodologia molecular em para atender às demandas da Secretaria de
Saúde - DF
Contratação emergencial de Serviço de Gestão Integrada de 173 (cento e setenta e três) leitos de Enfermaria Adulto sem suporte de oxigenioterapia + 20 Leitos de Suporte Avançado + 04

00060-00137001/2020-47

Leitos de emergência (sala vermelha), por preço global, compreendendo a locação de equipamentos, gerenciamento técnico, assistência médica multiprofissional (de forma ininterrupta),
com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais,
alimentação) a ser estruturado em local disponibilizado pela Contratante para o enfrentamento ao COVID-19. Dispensa de Licitação nº 08/2020.

00060-00155821/2020-11

Contratação emergencial de empresa especializada em engenharia civil para construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30
(trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19
Contratação emergencial de empresa especializada em engenharia civil para prestar serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existente, de forma

04016-00030034/2020-62

ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia
intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF

00060-00180684/2020-52

Trata-se da contratação de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para Coronavírus COVID-19 IgG e IgM, no intervalo de 15 dias
Trata-se da contratação de serviços de Gestão Integrada de 86 (Oitenta e Seis) leitos de UTI tipo II + 20 Leitos de Enfermaria, por preço global, compreendendo a locação de equipamentos,

00060-00145738/2020-33

gerenciamento técnico, assistência médica multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo
computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral) a ser estruturado no Hospital da Polícia Militar, para
enfrentamento ao COVID-19
Trata-se da contratação de serviços para instalação e manutenção de sistema de climatização em edificações hospitalares para prestar serviços de fornecimento, instalação e manutenção

00060-00155261/2020-02

preventiva, preditiva e corretiva, incluindo peças, no sistema de climatização do Centro Cirúrgico, Pronto Socorro, Centro Obstétrico, Unidade de Tratamento Intensivo - UTI e Central de
Material e Esterilização - CME do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde – DF,
Serviço de Gestão Integrada de 86 (Oitenta e Seis) leitos de suporte avançado e 20 Leitos de enfermaria, por menor preço lote/item, compreendendo a locação de equipamentos,

00060-00249077/2020-14

gerenciamento técnico, assistência multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e
impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais médico-hospitalares e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral) a ser

estruturado no Hospital da Polícia Militar
00060-00227177/2020-90
00010-00001781/2020-74
00060-00254827/2020-70
00060-00105182/2020-42
00060-00128485/2020-33

00060-00104949/2020-16

construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria na QNN 27 Área
Especial, Lote "D" - Ceilândia, com área total de 2.115,72 m², conforme indicado no Projeto Básico de Arquitetura anexo, para atendimento exclusivo à pacientes acometidos pelo COVID-19
Contratação de empresa especializada para nacionalização de produto para saúde conforme as AWB
contratação de empresa especializada para execução de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para detecção do Coronavírus COVID-19 IgG e
IgM disponibilizados em 10 pontos de testagens que serão definidos a par r de critérios epidemiológicos e demográficos após a contratação
Trata o presente da solicitação de autorização para aquisição em caráter emergencial de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID19.
Trata o presente da aquisição em caráter emergencial de Kit PCR em Tempo Real para a detecção qualitativa do vírus SARS Cov-2 para atender a demanda da Rede SES/DF. Dispensa de
Licitação 24/2020.
Trata o presente da aquisição, em caráter emergencial, de Medicamentos e Insumos para Manipulação de Medicamentos para atender a demanda da Rede da Secretaria de Estado de Saúde
do DF

00060-00194015/2020-68

Trata o presente da aquisição em caráter Emergencial do material médico hospitalar: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID19

00060-00151232/2020-63

Aquisição emergencial de insumos laboratoriais para enfrentamento à pandemia de Coronavírus.
Trata-se do Contrato nº 068/2020-SES/DF (38783381), firmado em 17/04/2020, entre o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, e a empresa LABORATÓRIO SABIN

00060-00124295/2020-47

DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, cujo objeto consiste na contratação emergencial de laboratório especializado para diagnóstico laboratorial para a detecção de SARS COV 2 (COVID - 19) por
metodologia molecular em para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF. Dispensa de Licitação nº 05/2020.
Trata-se de aquisição em caráter emergencial do material: TESTES RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IGG E IGM E ANTÍGENO DO COVID-19, na quantidade de 300.000

00060-00106136/2020-61

(trezentos mil) unidades de testes, por meio de Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93, ra ficada pelo Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal
no documento SEI - Dispensa de Licitação nº 09/2020
Trata-se da aquisição Emergencial de Teste Rápido para detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19. Teste rápido, através da metodologia de imunocromatografia, destinado a

00060-00159341/2020-29

detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma, conforme condições e especificações constantes no Projeto
Básico. Dispensa de Licitação nº 11/2020
Trata-se da aquisição Emergencial de Teste Rápido para detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19. Teste rápido, através da metodologia de imunocromatografia, destinado a

00060-00159341/2020-29

detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma, conforme condições e especificações constantes no Projeto
Básico. Dispensa de Licitação nº 18/2020.
Trata-se o procedimento da Contratação de empresa especializada para execução de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para detecção do
Coronavírus COVID-19 IgG e IgM disponibilizados em 10 pontos de testagens que serão definidos a par r de critérios epidemiológicos e demográficos após a contratação. Ressaltamos que a

00060- 00254827/2020-70

testagem deve ser realizada dentro de um período máximo de 30 dias. A empresa deve dispor de recursos humanos habilitados, estrutura física tipo Drive Thru, gerenciamento de resíduos,
alimentação, gerenciamento de dados (envio de dados Secretaria de Vigilância em Saúde e para e Secretaria Adjunta de Assistência), emissão de resultado físico e eletrônico para atender às
demandas da Secretaria de Saúde - DF Dispensa de Licitação nº 57/2020.

00060-00173692/2020-42

Versa o processo acerca da aquisição em caráter Emergencial do material Testes rápido para detecção qualitativa específica de IgG e IgM e antígeno do COVID-19, para atender a demanda
da Rede SES/DF, de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no ar go 4º, inciso IV, da Lei nº 13.979/2020, onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de

dispensa de licitação para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19). Dispensa de Licitação DL nº 16/2020.
Versa o processo acerca da Contratação de empresa especializada para execução de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para Coronavírus
COVID-19 IgG e IgM, no intervalo de 15 dias. A empresa deve dispor de recursos humanos habilitados, estrutura física tipo Drive Thru, gerenciamento de resíduos, alimentação,
00060-00180684/2020-52

gerenciamento de dados (envio de dados Secretaria de Vigilância em Saúde e para e Secretaria Adjunta de Assistência), emissão de resultado físico e eletrônico para atender às demandas da
Secretaria de Saúde - DF, de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no ar go 4º, inciso IV, da Lei nº 13.979/2020, onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização
legal de dispensa de licitação para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19). Dispensa de Licitação nº 20/2020
Trata o presente processo da aquisição emergencial a ser realizada pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, referente à Dispensa de Licitação nº 58/2020, com fulcro no Art. 4º

00060-00150153/2020-35

da Lei Federal 13.979/2020, para aquisição emergencial do item identificado pelo Código SES 21552 e Outros - REAGENTES para dosagens bioquímicas, conforme Projeto Básico. Dispensa de
Licitação nº 58/2020.

00060-00104949/2020-16

Versa o processo acerca da aquisição, em caráter emergencial, de Medicamentos e Insumos para Manipulação de Medicamentos para atender a demanda da Rede da Secretaria de Estado de
Saúde do DF, de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no art. 4º, inciso IV, da Lei Federal n. 13.979/2020, onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de
Dispensa de Licitação para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19) Dispensa de Licitação n. 31/2020.

00060-00135812-2020/11

Versa o processo acerca da aquisição do Cód. SES 34084 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL
Versa o processo acerca da aquisição em caráter emergencial de MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE E OSMOSE REVERSA PORTÁTEIS, para enfrentamento à pandemia de Coronavírus em
atendimento à demanda do Governo do Distrito Federal, de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de

00060-00147608/2020-35

2020, alterada pela Lei Federal nº 14.035/2020, de 11 de agosto de 2020, onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de Dispensa de Licitação para insumos destinados
ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19). Dispensa de Licitação nº 87/2020.
Trata o presente processo da aquisição emergencial do material médico hospitalar: LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – SES-

00060-00067598/2021-36

DF. Dispensa de Licitação nº 018/2021.
Trata o presente da Contratação Emergencial de Serviço de Gestão Integrada compreendendo, gerenciamento técnico, assistência multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção
e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais médico-hospitalares, gases

00060-00126594/2021-05

medicinais e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral), em Hospitais de Campanha para enfrentamento a SARS-COV2. Dispensa de Licitação nº
31/2021

