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Brasília, 11 de Agosto de 2020.
www.carddio.com.br
(61) 3351-8393

Ao Convênio
CBMDF
A/C: Setor de Credenciamento
Ref.: Contrato Direto

Ao Sr. Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento. A Clínica
Cárddio - Cardiologistas Associados de Taguatinga Ltda., CNPJ 02.575.942/0001-23,
estabelecida no Centro de Excelência Anchieta salas 816 a 827 - Taguatinga Norte DF
CEP 72115-700, telefone 33518393 , e-mail: fatprontocardio(gmail.com , vem requerer
seu credenciamento a esta Corporação, no intuito de oferecer seus serviços aos
beneficiários do Sistema de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal,
que adéqua-se ao previsto no(s) subitem(s) n°4.7 e 4.14 do item 4 do Projeto Básico
n°35/2017, Anexo 1 ao Edital de Credenciamento 01/2018 CBMDF.
A Clínica Cárddio, proporciona atendimento cardiológico geral e pediátrico, assim
corno a realização de todos os exames complementares na área de cardiologia.
Oferecemos em nossas novas instalações em um ambiente moderno e confortável com
especialistas renomados além de equipamentos de última geração nas áreas de
cardiologia geral e pediátrica.

a) Serviços
• Consultas ambulatoriais em cardiologia geral, risco cirúrgico, cardiologia
pediátrica.
• Exames periódicos/admissionais - possuímos em nossa equipe médico do
trabalho.
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b) A Cárddio compromete-se desde já a oferecer, dentro da referida modalidade de
atividade, os seguintes serviços:

PROCEDIMENTO

TUSS

Consulta Cardiologia Geral
Consulta Cardiologia Pediátrica
Ecocardiograma bidimensional com fluxo a cores
Ecocardiograma de carótidas ColIor

10101012
10101012
40901106
40901360

Ecocardiograma vertebral
Ecocardiograma transesofágico
Ecoca rd iograma fetal Collor
Ecodoppler de esforço ou stress farmacológico
Ecodoppler com estresse físico
Eletrocardiograma computadorizado
Teste ergométrico em esteira computadorizada
Avaliação eletrocardiográfica ambulatorial dinâmica (HOLTER de
24h digital);
MAPA (Monitorização ambulatorial de pressão arterial).

20010176
40901092
40901084
40901076
40901696
40101010
40101037
20102011
20102038

c) Horário de Atendimento
•

•

De segunda à sexta em horário comercial.
Sábado de08hàsl2h.

d) Relação de Equipamentos
• Ecocardiógrafos Toshiba e GE
• Esteiras ergométricas Micromed
• Aparelhos de Holter Cardios Sistemas— Eletrocardiografia dinâmica
• Aparelhos de MAPA Micromed— Monitorização da pressão arterial
• Eletrocardiógrafos computadorizados Micromed

e) Responsável Técnico:

• Pedro Nery Ferreira Júnior
• CPF: 057.981.322-34
• RG: 2912577 SESPDS-DF
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QNC A. E. 8, 9 e 10 Salas 816 a 827
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Atendimento de coração.

www.carddio.com.br
(61) 3351-8393

f) Dados Bancários:

• Banco do Brasil
• Agência: 1235-1
• Conta corrente: 452057-2

Para prestar quaisquer esclarecimentos relativos a esta proposta, bem como para
agendamento da vistoria técnica de habilitação à contratação, favor contatar a Sra.
Selma B. dos Santos pelo telefone 335 1-83-93.
Informamos também que o Sr. Pedro Nery Ferreira Júnior, portador do RG n°
2912577 SESPDS- DF e CPF n° 057.981.322-34, comunicável pelo telefone n° 33518393/ 98147-88-88, fica instituído, neste ato, como preposto, dotado de plenos poderes
para representar legalmente e intervir em nome desta interessada.

Atenciosamente,

Dr. Pedro Nery Ferreira Junior
CRM-DF 4673
Representante Legal

ORO HER' FERRERQE
3U00R
2025
t edCIfl
Intefl5''
cYd%.3
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MEMORIAL DESCRITIVO DE ATIVIDADES
1.

DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: Cárddio - Cardiologistas Associados de Taguatinga Ltda.
Nome Fantasia: CÁRDDIO
Responsável Técnico: Pedro Nery Ferreira Júnior
Endereço: QNC Área Especial N. 08, 09 E 10 - Salas 816 a 827 e 816 a 827 da Torre A Centro de Excelência Anchieta, Taguatinga Norte, Brasília/DE, CEP: 72.115-700
CNPJ: 02.575.942/0001-23
CNES: 3109941
Área Ocupada: 720,00 M 2

2. NATUREZA 00 ESTABELECIMENTO
Prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologia geral e pediátrica, em nível
ambulatorial, por meio de consultas médicas, exames de diagnóstico por imagem, de
auxílio diagnóstico e terapia.
3.

RELAÇÃO DE SERVIÇOS, AMBIENTES E CNAE
Serviços Prestados

Consultas ambulatoriais

Unidade/Ambiente
11 Salas/

CNAE
8630-5/03 Atividade médica
ambulatorial restrita a

Consultórios

consultas
Salas
02
de
Eletrocardiografia

Eletrocardiografia
Computadorizada

(ECG)

8630-5/02 Atividade médica
ambulatorial com recursos
para realização de exames
complementares

Ecocardiograma Bidirnensional
com Doppler;
Ecocardiograma de Carótidas;
Ecocardiograma Vertebral
Ecocardiograma Fetal Collor;
Ecocardiograma Transesofágico;
Ecocardiograma de Stress
Farmacológico
Ecodoppler Vascular Periférico
com Fluxo Arterial Cores
Ecodoppler Vascular Periférico
com Fluxo Venoso Cores

04 Salas de
Ecocardiografia

8610-1/01 Atividades de

Avaliação Eletrocardiográfica
Ambulatorial Dinâmica (Holter

3 Salas para
montagem de

8610-1/01 Atividades de
atendimento hospitalar,

24h)
Monitorização Ambulatorial da
Pressão Arterial (MAPA 24h)

Holter e MAPA

-

-

-

-

atendimento hospitalar,
exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências

-

-

-

-

-

-

-

-

exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento a
urgências
CÁRODIO IMemorial Descritivo
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-

Teste Ergométrico em Esteira

Computadorizada;

1 Sala de

8630-5/02 Atividade médica

Ergometria

ambulatorial com recursos
para realização de exames
complementares

4. Relação dos Profissionais
Nome

ALCIONE BRASIL SANTOS E ALMEIDA
EDERALDO BRANDÃO LEITE
CRISTINA SCHNEIDER
CECÍLIO KASSEM SALAMÉ
MARIA NATIVIDADE SANTOS COSTA LOPES

Função do Médico

Cardiologista Clínico e
Ecoca rd iografista
Cardiologista Clínico
Cardiologista Clínico e
Ecocardiografista
Cardiologia Clínica
Cardiologia Clínica e Médica
do Trabalho

CRM

6542

-

DE

5315

-

DE

4913

-

DE

-

DF

-

DE

5455
6096

PEDRO NERY FERREIRAJUNIOR

Cardiologista Clínico

4673- DF

ROSALIA MARIA ALMEIDA DAS NEVES DE LIMA

Cardiologista Clínico

4624

-

DF

Cardiologista Clínico e
Ecocardiografista
Cardiologista Clínico

5857

-

DE

ROSANGELES KONRAD
ALEXANDRE BRUNO RIBEIRO LENZI

16844-DF

BRUNO JARDIM GROSSI

Cardiologista Clínico

21321-DE

BRENO GONTIJO DE CAMARGOS

Cardiologista Clínico

25386-DF

Cardiologista Clínico e
Ecocardiografista
Cardiologista Clínico e
Ecoca rdiografista
Cardiologista Clínico
Cardiologista Clínico e
Ecocardiografista

17473-DF

CAMILA COSTA OLIVEIRA
GABRIEL ROMÃO BORGES PIAU
GIULIANO FERNANDO DA SILVA JULIO
HILDA MARIA BENEVIDES DA SILVA DE ARRUDA

23804

-

DF

8761 DF
7791-DF
-

LUCIANE CLAUDINO PAIVA

Cardiologista Clínico e
Ecocardiografista Pediátrica

16312 DE

LUCIANY ALMEIDA DE CARVALHO

Cardiologista Clínico e
Ecocardiografista Pediátrica

12226 DE

NÁDIA DE PAULA BATISTA CASFIKIS

Cardiologista Clínico

14345 DE

NILMA BATISTA CESAR

Cardiologista Clínico

13752 DE

RODRIGO RANULPHO MIRANDA SANTOS

Cardiologista Clínico

19739- DF

SILVIO LUIZ GOZZI

Cardiologia Clínica e
Ecografista

13876

SIMONE FERREIRA LEITE

Cardiologista Clínico e

DE

18464 DE

CÁRDDIO I Memorial Descritivo

Carta Proposta (45298548)

-

SEI 00053-00071746/2020-99 / pg. 5

Ecocardiografista
Cardiologista Clínico e
Ecocardiografista

THAIENE MARTINS MIRANDA

22081 DF

S. Ambientes e instalações
A Cárddio encontra-se instalada no 82 andar do Hospital Anchieta em Taguatinga Norte, com
área total construída de 720m' dividida em dois setores: O Setor de Exames, que ocupa as salas
816 à 827 da Torre "A" e o setor Ambulatorial, que ocupa as salas 816 à 827 da Torre que não
possui letra de identificação.
Descrição do Ambiente

Unidade/Ambiente

Salas com aproximadamente 12m2, contendo maca,
estação de trabalho e atendimento, tensiômetro e

11 Consultórios

lavabo
2 Salas de Eletrocardiografia
computadorizada
Recepção

para

o

Setor

Salas com maca, estação de trabalho, armário e
lavabo
Área de espera com 55 assentos

Ambulatorial

Balcão de recepção para 7 atendentes
Balcão de informação ao cliente e retirada de senhas

Recepção para o setor de exames
complementares

Área de espera com 50 assentos
Balcão de recepção para 6 atendentes

Telefonia

Sala com 3 estações de trabalho para atendimento
telefônico

11 Sanitários

Sanitários com vaso, lavabo e espelhos.

1 Sala de Faturamento

Sala contendo estações de trabalho, armários e

1 Sala de reuniões

Sala contendo cadeiras, mesa, armário, Datashow e

lavabo
telão
2 Copas/Refeitório (uma por
setor)
2 Depósitos para material de
limpeza —DML

Espaço para preparo e consumo de alimentos, com
pias, geladeiras, micro-ondas, mesas e cadeiras
Cada Setor possui um DML com tanque para
lavagem de panos e utensílios, carrinho de
utilidades, rodas e vassouras, quadro de
orientações, armário para guarda de produtos e
utensílios de limpeza

Guarda temporária de RSS

Duas salas, uma em cada setor, para Guarda
temporária de RSS

1 Sala de Observação do Paciente

Observação do paciente após os procedimentos de
Ecocardiografia Transesofágica e Ecodoppler de
Stress Farmacológico

Sala de Autorização

Sala para um funcionário responsável pelas
autorizações convênios de saúde

Guarda de Materiais e suporte à
informática

Sala de Materiais de expediente e instalação do rack
de Ti

Vestiário para Ergometria

-

Sala de Preparo do Paciente

-Com acesso especial para paciente em maca,

Troca de roupas e guarda pertences

CÁRDDIO IMemorial Descritivo
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utilizada no preparo dos pacientes que realizam a
Ecocardiografia Transesofágica e o Ecodoppler de
Stress Farmacológico. Esses exames são realizados
em horários específicos, não coincidentes.
Sala de observação

Sala para pacientes repousarem após a realização de
exames ou quando estão indispostos

Sala de Preparo de Equipamento
Sala de Equipe
Volumes
Guarda
funcionários e Médicos

Lavagem e desinfecção de endoscópio
transesofágico
-

Sala para realização de laudos contendo 2 estações
de trabalho e uma impressora

-

para

Armários destinados à guarda de pertences do
pessoal

-

Obs.: Além dos sanitários próprios da clínica, os pacientes portadores de necessidades
especiais contam com mais dois os sanitários adaptados para PNE, localizados no
corredor do andar, situados a poucos metros de cada setor da Cárddio.

6. 4— DESCRIÇÃO DOS EXAMES
Os exames, abaixo relacionados, são realizados por médicos, com o auxílio de um técnico
em enfermagem e conforme descrito abaixo.
- Ecocardiograma Transtorácico: o procedimento é realizado com o paciente deitado em
decúbito lateral esquerdo, sendo passado gel no transdutor, para examinar o coração
através da face anterior do tórax.

k
Não há administração de medicamentos para esse exame.
- Ecovascular Periférico:

De carótidas e vertebrais - o paciente é colocado em decúbito dorsal para avaliação de
carótidas e vertebrais, usando tra nsdut6r vascular com gel na região cervical.

De membros inferiores (venoso e arterial) - o paciente é colocado na posição em pé, para
avaliação dos vasos, usando transdutor com gel em MMII.
- Eco Pediátrico: Tentar inicialmente fazer o exame sem sedação. Caso não seja possível
realizar o exame sem sedação, verificar junto aos pais se a mesma não se encontra
gripada, com tosse, obstrução nasal. Nesse caso seria contra-indicada a sedação e o
exame deveria ser realizado preferencialmente após o controle da gripe. Caso não seja
cÁRDDIO IMemorial Descritivo

Carta Proposta (45298548)

SEI 00053-00071746/2020-99 / pg. 7

possível realizá-lo sem a sedação, sedar com Hidrato de Cloral a 10% em xarope de
framboesa. Iniciar com 0,5 ml/kg de peso.
Caso seja necessário posteriormente, pode ser feita uma dosagem suplementar do
sedativo. O sedativo deverá ser administrado pelas técnicas de enfermagem, treinadas
para isso, e sempre deve ser verificada a data de validade da medicação. Encaminhar o
paciente para a sala de realização do exame, caso a temperatura da sala esteja muito
baixa, é conveniente desligar um pouco o ar condicionado, pois os bebês são muito
sensíveis às baixas temperaturas, inserir os dados do paciente no aparelho de
Ecocardiograma e no computador para registro das fotos, posicionar o paciente na maca
de exames de acordo com a orientação de cada médico examinador.
OBSERVAÇÃO: Não utilizamos sedação endovenosa. Por esse motivo, não há
necessidade de repouso e observação posterior ao exame, conforme mencionado no
parecer n 2 103111-EAS. (retirar).
- Ecocardiograma de stress Farmacológico: O exame requer um período de jejum prévio
de seis horas. O paciente é colocado na mesma posição do anterior.

Sendo puncionada veia periférica para realização de medicação venosa (dopamina,
atropina, selozok e outras medicações que se fizerem necessários durante o
procedimento, plasil em caso de vômitos, novalgina em caso de dor, etc). Usa-se também
o transdutor com gel na face anterior do tórax, para avaliação cardíaca.
- Ecocardiograma Transesofágico: O exame requer um período de jejum prévio de seis
horas. O Ecocardiograma Transesofágico é um tipo de ecocardiograma em que uma
pequena sonda com um transdutor na sua extremidade é posicionada no esôfago,
imediatamente atrás do coração.

Dado que o transdutor fica posicionado perto do coração e não sofre interferência
de estruturas como a parede torácica ou os pulmões, o Ecocardiograma Transesofágico
tem a enorme vantagem de permitir obter imagens mais detalhadas do que o
ecocardiogramá transtorácico (em que o transdutor é colocado sobre a parede torácica).
CÁRDDIO IMemorial Descritivo
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Assim, é particularmente útil nos pacientes em que o ecocardiograma transtorácico não
permite obter imagens adequadas e na avaliação de estruturas cardíacas posteriores (que
devido à posição normal do coração na cavidade torácica se encontram longe da parede
do tórax e perto do esôfago).
O Ecocardiograma Transesofágico é realizado após a seguinte preparação:
- Retirar a camisa do paciente, fornecer avental e orientar o paciente para vesti-lo
com a abertura para frente;
- Preparar o Oxímetro para a verificação da freqüência cardíaca e saturação;
- Deitar o paciente em decúbito lateral esquerdo, fazer um comprimido de
Dormonid sublingual, anestesiar a região da faringe com Xilocaína Spray;

- Colocar mordedor em cavidade oral e ao terminar o exame, lavar o transdutor,
utilizando luvas e inseri-lo em solução "Glutarol" anti-séptica, por 30 minutos;
- É introduzida através da boca até ao esôfago uma sonda de ecografia com um
transdutor que emite ultrasons e capta os refletidos pelo coração, traduzindo-os em
imagens que ficam patentes no monitor do ecógrafo.
- É perguntado ao paciente se o mesmo possui o uso de prótese dentária
removível, e caso de resposta positiva retirá-la e utilizar protetor de mordeduras durante
o procedimento;
Embora não seja dolorosa, a progressão da sonda até ao esôfago pode causar
algum incômodo. Assim, este exame é realizado sob ligeira sedação administrada através
de soro endovenoso, sendo também feita uma aplicação de anestesia local (em spray) na
orofaringe. A sedação não implica o internamento do paciente.
Normalmente, a recuperação requer um período de repouso de cerca de 30
minutos, podendo posteriormente o paciente ter alta. Durante os noventa minutos
posteriores ao exame o paciente não deve ingerir qualquer tipo de alimentos sólidos ou
líquidos.
Será de toda a conveniência que no dia do exame o paciente seja acompanhado
por alguém que lhe possa prestar o auxílio eventualmente necessário.
A realização de um Ecocardiograma Transesofágico tem uma duração variável;
pode considerar-se uma duração mínima e máxima de cerca de 15 e de 45 minutos,
respectivamente.
Depois de terminado o exame torna-se necessário aguardar algum tempo até que
a recuperação esteja completa, período que pode ser passado em repouso, na sala de
espera. Posteriormente, o paciente poderá retirar-se da clínica.
Teste de Esforço em esteira Ergométrica:
É um método utilizado para medir os batimentos cardíacos, pressão arterial e atividade
elétrica do coração, durante atividade física realizada em esteira ergométrica. Tem a
função de detectar diversas alterações do coração que muitas vezes só estão presentes
quando o indivíduo se submete a um esforço físico, podendo desta maneira até prever o
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desencadeamento de um evento cardíaco como infarto e angina do peito. O exame é
realizado através da colocação de eletrodos no tórax do paciente, conectados a um
computador com sistema específico para registro e interpretação dos dados. Durante o
exame são analisados os seguintes parâmetros: a freqüência do coração, a pressão
arterial e os batimentos cardíacos. O exame é interrompido caso o paciente solicite,
quando se chega ao limite pré-estabelecido para aquele paciente ou quando ocorre
alguma alteração nos parâmetros analisados.
Os laudos são realizados pelo médico no mesmo computador onde é realizado o
procedimento, aproveitando assim os dados obtidos durante sua realização. Em seguida
são entregues ao paciente. Não é necessário um ambiente a parte para a interpretação
de laudos, como mencionado no parecer n 2 103/11-EAS.
Holter 24h:
O Holter é um exame que permite o registro contínuo do ritmo e da freqüência cardíaca,
como ocorre num eletrocardiograma, durante o período de 24 horas. Destina-se a
detectar alterações do registro cardíaco durante a sua atividade diária normal e a
correlacionar com eventuais sintomas referenciados pelo paciente (ex: palpitações,
tonturas ou perda da consciência).
O tórax é desengordurado com álcool e os eletrodos são aplicados e ligados através de
fios ao equipamento registrador que será transportado à cintura numa bolsa apropriada.
Durante as 24 horas a pessoa deve manter suas atividades normais, exceto tomar banho,
e registrar num diário fornecido por um técnico, qualquer sintoma que se tenha
apresentado. Após esse período o equipamento deverá ser retirado e entregue o diário
dos sintomas. Em seguida, será analisado por um técnico com o auxilio de um programa
de computador e laudado pelo médico cardiologista.
MAPA 24H (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial):
O exame de MAPA permite que seja realizado um grande número de medidas,
usualmente em 24 horas, possibilitando o conhecimento do perfil de variações da pressão
arterial na vigília e no sono.

É colocado no braço não dominante de uma pessoa uma braçadeira para medir a pressão,
igual aos de aparelhos comuns, ligadas à um compressor que fica preso em sua cintura.
Habitualmente pode ser completamente escondido pela roupa. Durante as 24 horas a
pessoa deve manter suas atividades normais, exceto tomar banho, e registrar num diário
fornecido por um técnico, qualquer sintoma que se tenha apresentado. Após esse
período o equipamento deverá ser retirado e entregue o diário dos sintomas. Em seguida,
será analisado por um técnico com o auxilio de um programa de computador e laudado
pelo médico cardiologista.
7.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ESTABELECIMENTO

01 Ecocardiógrafo Toshiba Aplio XG
01 Ecocardiógrafo Toshiba Aplio MX
01 Ecocardiógrafo Toshiba Aplio XU
01 Ecocardiógrafo Toshiba Xario
01 Ecocardiógrafo GE Vivid 56

cÁRDOL0 IMemorial Descritivo
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04 Esteiras Ergométricas Centurion 300 da Micromed
03 Eletrocardiógrafos Computadorizados Micromed
44 Aparelhos de HOLTER Cárdio Light
04 Aparelhos de HOLTER Cárdio Flash
12 Aparelhos de MAPA modelo ABPM-04 marca Micromed
05 Aparelhos de MAPA modelo ABPM-05 marca Micromed
10 Aparelhos de MAPA modelo DynaMapa marca Cardios
03 Aparelhos de MRPA marca OMRON
1 Cardioversor Philips
1 DEA (desfibrilador) Philips
2 Carrinhos de parada
S.
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RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)
Resíduo: Papel, plásticos, embalagens e restos de alimentos
Classificação: Grupo D - Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou
radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos
domiciliares.
Manejo: Utilizamos lixeiras com capacidade determinada para a quantidade gerada em
cada local. Os sacos com os resíduos são etiquetados e recolhidos pelos funcionários do
Hospital Anchieta duas vezes ao dia durante a semana e uma vez aos sábados. O
funcionário que realiza a coleta conduzindo o carro coletor até a porta da clínica, registra
em formulário próprio (Check List diário) o horário do recebimento do saco de lixo. A
funcionária da clínica assina neste formulário confirmando entrega do mesmo. O
funcionário da coleta identifica o saco com etiqueta fornecida pelo condomínio com o
número da sala (andar e ala). O saco é depositado no carro e este é conduzido até o
armazenamento externo. Os sacos de resíduo são pesados separadamente e registrados
em formulário próprio feito pelo condomínio. Na área externa o funcionário retira os
sacos do carro e deposita em container específico para cada resíduo.
Destino: Lixo comum do Hospital.
Resíduo: Perfurocortantes (agulhas, ampolas de vidro, aparelhos de barbear)
Classificação: Grupo E - Materiais perfurocortantes ou escarificantes
Manejo: As funcionárias da clínica acondicionam os resíduos em embalagens rídidas, antivazamento identificadas pelo símbolo de risco biológico, com rótulo de fundo branco,
desenho e contorno preto, acrescido da inscrição Resíduo Perfurocortante.
Posteriormente, colocam a embalagem rígida dento de um saco plástico branco
devidamente identificado. O funcionário da coleta o saco e depositado no carro e este é
conduzido até o armazenamento externo. Os sacos de resíduo são pesados
separadamente e registrados em formulário próprio feito pelo condomínio. Na área
externa o funcionário retira os sacos do carro e deposita em container específico para
cada resíduo.
Destino: Acondicionados em embalagem rígida e anti-vazamento e entregues ao
responsável por resíduos do Hospital.

Data .........................................................................
S

5)

Diretor Responsável

Pedro Nery Ferreira Júnior CRM 4673 DF

CÁRODIO IMemorial Descritivo

Carta Proposta (45298548)
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Comissão Permanente de Credenciamento
ATA

ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO E ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO PARA FIM DE
CREDENCIAMENTO

DO OBJETO:“Formação da rede credenciada, composta de en dades e de proﬁssionais
da área de saúde, para complementação da assistência médica, odontológica, psicológica,
ﬁsioterapêu ca, de diagnose, de fonoterapia e de internação psiquiátrica e dependência química para
atendimento aos militares, pensionistas e seus dependentes do CBMDF, por meio de hospitais, clínicas
especializadas e laboratórios.”

Aos treze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas,
na sala da Seção de Credenciamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF),
reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Credenciamento, sob a presidência do Maj
QOBM/Comb. NATHAN ALMEIDA MILWARD DE AZEVEDO, matr. 1425144, os quais assinam abaixo, a
ﬁm de proceder ao julgamento e análise da documentação visando o credenciamento para
contratação de empresas especializadas na área de saúde para o CBMDF, que trata o objeto do Edital
de Credenciamento 01/2018. Após avaliação de toda documentação e de acordo com o parecer da CPC
(69815259), esta comissão CREDENCIA a empresa CARDDIO - CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DE
TAGUATINGA LTDA, nome fantasia CARDDIO, inscrita sob o CNPJ nº 02.575.942/0001-23, situada
no Centro de Excelência Anchieta salas 816 a 827 - Tagua nga Norte DF, CEP 72115-700, sendo o
credenciamento nos subitens 4.19 (Empresas especializadas em radiologia, que realizem
procedimentos diagnós cos e/ou terapêu cos por imagem, invasivos ou não) e 4.25 (Empresas
especializadas em cardiologia) do item 4 do Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento
01/2018. Processo de credenciamento nº 00053-00071746/2020-99. Nos termos do subitem 8.4.1 do
referido Edital. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a sessão às dezesseis horas do mesmo dia
mediante a lavratura da presente Ata.
Documento assinado eletronicamente por MAX WERNER MAIA BANDEIRA, Ten-Cel. RRm , matr.
1399930, Membro da Comissão Permanente de Credenciamento, em 16/09/2021, às 15:42,
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.

Documento assinado eletronicamente por RENATA ALVES MORENO, SubTen. QBMG-1, matr.
1405759, Membro da Comissão Permanente de Credenciamento, em 16/09/2021, às 16:20,
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.

Documento assinado eletronicamente por ELIEZER CANEDO DE SOUZA JUNIOR, 2º Sgt. QBMG-1,
matr. 1405533, Membro da Comissão Permanente de Credenciamento, em 16/09/2021, às
16:22, 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.

Ata de Reunião (69826507)
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Documento assinado eletronicamente por NATHAN ALMEIDA MILWARD DE AZEVEDO, Maj.
QOBM/Comb, matr. 1425144, Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento, em
17/09/2021, às 17:32, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 69826507 código CRC= AC132145.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SAIS Qd. 04, Lote 05 - Setor Pol i ci a l - Ba i rro As a Sul - CEP 70602-900 - DF
3901-2950
00053-00071746/2020-99

Ata de Reunião (69826507)

Doc. SEI/GDF 69826507
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Seção de Licitações
Subseção de Contratação Direta
Declaração - CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR

PROCESSO: 00053-00071746/2020-99.
Referência: CARDDIO - CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DE TAGUATINGA LTDA - Inexigibilidade de
Licitação nº 123/2021.
Assunto: Declaração de Inexigibilidade.

O Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF, no uso das atribuições
conferidas pelo art. 33 do Decreto Federal nº 7.163, de 29 de abril de 2010, c/c o inc. X do art.
212 da Portaria n° 24, de 25 de novembro de 2020, publicada no suplemento do BG n° 223, de 01 de
dezembro de 2020, que aprova o Regimento Interno do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
- CBMDF e considerando o constante no Parecer n° 1.005/2017 PRCON/PGDF e na Nota Técnica SEIGDF n.º 211/2018 - CBMDF/GABCG/ASJUR, e tendo em vista o(s) argumento(s) constante(s) na
Informação CBMDF/DICOA/SELIC/SSDIR (74476362), R E S O L V E:

1. DECLARAR INEXIGÍVEL
a licitação, em favor da clínica: CARDDIO - CARDIOLOGISTAS
ASSOCIADOS DE TAGUATINGA LTDA, CNPJ: 02.575.942/0001-23, com despesa inicial de R$ 1,00 (um
real), visando a prestação de serviço na área da saúde, estando habilitada nos subitens 4.19
(Empresas especializadas em radiologia, que realizem procedimentos diagnós cos e/ou terapêu cos
por imagem, invasivos ou não) e 4.25 (Empresas especializadas em cardiologia), do item 4 do Projeto
Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018, conforme processo de credenciamento e
demais documentos acostados aos autos, com base no caput do art. 25, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho 1993;
2. Considerando que a minuta de contrato a ser u lizada no processo será aquela
previamente aprovada pela PGDF quando da apreciação do Edital de Credenciamento nº 01/2018,
conforme Parecer n° 1.005/2017 PRCON/PGDF (74474266) e Nota Técnica SEI-GDF n.º 211/2018 CBMDF/GABCG/ASJUR (74475053), esta não será objeto de nova apreciação pela Assessoria Jurídica.
3. ENCAMINHE-SE ao Chefe do DEALF, para ratificação da despesa.
Brasília, 19 de novembro de 2021.

Diretor de Contratações e Aquisições
Documento assinado eletronicamente por HELIO PEREIRA LIMA, Ten-Cel. QOBM/Comb, matr.
1400023, Diretor(a) de Contratações e Aquisições, em 19/11/2021, às 15:42, 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.

Declaração CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR 74477394
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 74477394 código CRC= 291AC404.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SAM Bl oco D Módul o E - Pa l á ci o Impera dor Dom Pedro II - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF

00053-00071746/2020-99

Declaração CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR 74477394

Doc. SEI/GDF 74477394
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Seção de Licitações
Subseção de Contratação Direta
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060.

PROCESSO: 00053-00071746/2020-99
Referência: CARDDIO - CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DE TAGUATINGA LTDA - Inexigibilidade de
Licitação nº 123/2021
Assunto: Ratificação da Inexigibilidade

O Chefe do Departamento de Administração Logís ca e Financeira do CBMDF, com
fulcro no que prescreve o caput do Art. 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com o inc. III do
Art. 31, do Decreto nº 7.163 de 29 de abril de 2010, c/c o inc. III do art. 46 da Portaria n° 24, de 25 de
novembro de 2020, publicada no suplemento do BG n° 223, de 01 de dezembro de 2020, que aprova o
Regimento Interno do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, R E S O L V E:

1) RATIFICAR A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
, realizada pelo Diretor de Contratações
e Aquisições do CBMDF, em favor da clínica: CARDDIO - CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DE
TAGUATINGA LTDA, CNPJ: 02.575.942/0001-23, no valor inicial de R$ 1,00 (um real), cujo objeto é o
credenciamento de empresa para prestação de serviço na área da saúde, a qual foi habilitada nos
subitens 4.19 (Empresas especializadas em radiologia, que realizem procedimentos diagnós cos e/ou
terapêu cos por imagem, invasivos ou não) e 4.25 (Empresas especializadas em cardiologia), do item
4 do Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018, conforme documentos
acostados aos autos.
2) Determinar ao Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF que:
- Confeccione extrato da matéria para publicação no Diário Oficial do Distrito Federal;
- Providencie encaminhamento à DISAU para emissão da respectiva Nota de Empenho.
- Após a emissão da Nota de Empenho, o processo deverá retornar para a Diretoria de
Contratações e Aquisições para elaboração e assinatura do contrato.

Chefe do Departamento de Administração Logística e Financeira do CBMDF
Documento assinado eletronicamente por ALVARO ALEXANDRE ALBUQUERQUE MARQUES, Cel.
QOBM/Comb, matr. 1373498, Chefe do Departamento de Administração, Logística e
Financeira., em 19/11/2021, às 16:53, 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.

Ratificação de Inexigibilidade de Licitação CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR 74477869
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 74477869 código CRC= 7BAC52A9.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM Bloco D Módulo E - Palácio Imperador Dom Pedro II - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF

00053-00071746/2020-99

Ratificação de Inexigibilidade de Licitação CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR 74477869

Doc. SEI/GDF 74477869
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PÁGINA 72

Diário Oficial do Distrito Federal

AVISO DE SUSPENSÃO
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC Nº 04/2021
Processo: 00054-00067623/2021-14. O Departamento de Logística e Finanças comunica aos
interessados a SUSPENSÃO sine die do certame em epígrafe, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada em arquitetura e engenharia civil, para a execução da obra de
construção do edifício-sede do CAPS - Centro de Atendimento Psicológico e Social da
Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, no imóvel situado no Setor Policial Sul, lote 04,
Brasília/DF - RA-I, conforme especificações, condições e exigências estabelecidas no
Projeto Básico e seus anexos (Anexo I) e demais anexos elencados no Item 28 do
Instrumento Convocatório, agendado para o dia 22/11/2021 às 14h30min (horário de BrasíliaDF). Valor estimado: R$ 10.891.452,77 (dez milhões, oitocentos e noventa e um mil,
quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos). Tipo: Maior Desconto.
Elemento de despesa: 4.4.90-51. Cópia do Edital se encontra nos sítios:
www.gov.br/compras/pt-br e www.pmdf.df.gov.br. UASG: 926016. Informações no e-mail:
dalf.licitacao@pm.df.gov.br, com cópia para: splpmdf@gmail.com e no tel: (61) 3190-5557.
Brasília/DF, 22 de novembro de 2021
BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA
Ordenador de Despesas.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF, com fulcro no art.
26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 c/c o inciso XIII do art. 1º da Portaria nº 727
de 15 de outubro de 2010, vem por meio do presente ato, RATIFICAR A
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO POR CREDENCIAMENTO em favor da empresa
KHENOSIS CLINICA DE SAÚDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA,
(Nome Fantasia: CLINICA KHENOSIS), CNPJ: 21.321.906/0001-11, localizada no
Endereço: Setor de Mansões Abraão I, BR 040, KM 6,5, chácara 19, Santa Maria - DF,
Telefone: 3710-3733/3703-3733, e-mail: khenosis777@yahoo.com, para a prestação de
serviço na especialidades de ATENDIMENTOS COM INTERNAÇÃO EM SAÚDE
MENTAL E HOSPITAL DIA, PARA PACIENTES ADOLESCENTES E ADULTOS,de
acordo com o Edital de Credenciamento 05/2017, do processo 054.002.530/2017, no valor
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme justificado no Ofício 71330902
e na Nota de Empenho 71584297. ALEXANDRE HENRIQUE GARCIA VIANNA –
CEL QOPM. Chefe do DSAP.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2021,
TERMO PADRÃO Nº 13/2002. PROCESSO: 054.002.962/2016. EDITAL Nº 03/2017
O Distrito Federal, por meio do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal,
representado por CORONEL QOPM ALEXANDRE HENRIQUE GARCIA VIANNA, na
qualidade de Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF, com
delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Finanças, e
Contábil do Distrito Federal, daqui em diante denominado CONTRATANTE e a Empresa
RADIOGRAPH CLINICA DE IMAGEM LTDA, (Nome Fantasia: RADIOGRAPH),
CNPJ: 00.243.530/0001-60, Localizada no Endereço: QNA 16, Lote 03 e QNA 02, Lote
13, Comercial Norte, Taguatinga Norte-DF, Telefone: 3351-0719/ 3563-6854,
representada por THALES QUEIROZ SOUZA, RG: 3.***.995 - SSP/DF, CPF:
***.842.871-**, na qualidade de Representante Legal, objetivando a alteração contratual
com vistas a INCLUSÃO, na cláusula "Do Objeto", do item abaixo: BLOCO 3 Ressonância nuclear magnética em geral; 4.11.01.00-6 e 4.11.00.00-0, excetos os
seguintes códigos; 4.11.01.13-8; 4.11.01.14-6; 4.11.01.15-4; 4.11.01.63-4; 4.11.01.64-2;
4.11.01.37-5; 4.11.01.04-9; 4.11.01.05-7; 4.11.01.19-7; 4.11.01.06-5. ALEXANDRE
HENRIQUE GARCIA VIANNA, Chefe.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SUBCOMANDO GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO,
LOGÍSTICA E FINANCEIRA
RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 123/2021
Processo: 00053-00071746/2020-99. O Chefe do Departamento de Administração
Logística e Financeira do CBMDF, com fulcro no que prescreve o caput do Art. 26, da Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, c/c o inciso III do Art. 31, do Decreto nº 7.163 de 29 de
abril de 2010, c/c o inc. III do art. 46 da Portaria n° 24, de 25 de novembro de 2020,
publicada no suplemento do BG n° 223, de 01 de dezembro de 2020, que aprova o
Regimento Interno do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, resolve:
RATIFICAR a Inexigibilidade de Licitação nº 123/2021 - CBMDF, em favor da Clínica:
CARDDIO - CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DE TAGUATINGA LTDA, CNPJ:
02.575.942/0001-23, no valor inicial de R$1,00 (um real) referente ao credenciamento de
empresa na área da saúde, habilitada nos subitens 4.19 (Empresas especializadas em
radiologia, que realizem procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos por imagem,
invasivos ou não) e 4.25 (Empresas especializadas em cardiologia), do item 4 do Projeto
Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018, com dotação orçamentária de R$
109.999.691,13 (cento e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil seiscentos e
noventa e um reais e treze centavos), UO: 73901 – FCDF, PT: 28.845.0903.00FM.0053,
Natureza da Despesa: 33.90.39-50, Fonte 0151. Cel. QOBM/Comb. ALVARO
ALEXANDRE ALBUQUERQUE MARQUES - Chefe do Departamento de
Administração Logística e Financeira do CBMDF.

Nº 218, TERÇA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2021

POLÍCIA CIVIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS
CONCORRÊNCIA Nº 01/2021
A Comissão Permanente de Licitação, de acordo com o artigo 109, § 1º, da Lei nº
8.666/93, torna público aos licitantes e demais interessados que, após análise da
documentação de habilitação da Concorrência nº 01/2021, processo 0005200003111/2020-97, cujo objeto é a contratação de empresa para executar a construção da
35ª Delegacia de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, em terreno situado na
Rodovia DF – 420, Área Especial, Sobradinho II, Brasília DF, DECIDIU inabilitar, nos
termos do item 4.16 do Ato Convocatório, a empresa 3 – COMBRASEN – COMPANHIA
BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, por ter apresentado
atestados de capacidade técnica em desconformidade com o Ato Convocatório, itens
4.5.2.2, c e 4.5.6.1, d, quanto à comprovação de execução de revestimento em fachada em
granito com inserts metálicos ou equivalentes. As demais empresas foram
HABILITADAS por atenderem a todas as exigências do edital. A íntegra da Ata de
Julgamento se encontra no site da PCDF www.pcdf.df.gov.br. Fica marcada para o dia
03/12/2021, às 14 horas, na Sala de Reuniões do Edifício da Direção Geral da Polícia
Civil do Distrito Federal (Sede), localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Brasília-DF,
Subsolo, a sessão pública de abertura de propostas. Maiores informações na CPL/PCDF
ou pelos fones: 3207-4071/4046. A vista do processo encontra-se franqueada aos
interessados a partir dessa publicação.
Brasília/DF, 22 de novembro de 2021
LORELEI DE A. P. SANTOS FAUSTINO
Presidente
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021
Processo: 00052-00014820/2021-89. OBJETO: Aquisição de autoclaves horizontais à
vapor saturado sob pressão para atender as necessidades da Seção de Material e Vestígio
do Instituto de Medicina Legal Leonídio Ribeiro do Distrito Federal, conforme
especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante dos Anexos do
Edital, que a ele integram-se. TIPO: Menor preço. O PREGOEIRO da Polícia Civil do
Distrito Federal, comunica que no Pregão Eletrônico nº 54/2021 sagraram-se vencedoras
as empresas V.S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ 05.286.960/0001-83, para o item 01, no
valor total de R$ 14.175,00 (quatorze mil, cento e setenta e cinco reais); e STERITECH
MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ 18.571.690/0001-02, para o
item 02, no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A ata do pregão e o termo de
adjudicação podem ser visualizados no www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores
informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.
Brasília/DF 22 de novembro de 2021
LUÍS GUILHERME GOMES DE SÁ
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 00090-00010602/2020-00 INTERESSADO: TRANPORT MOBILIDADE
URBANA E COOPERATIVA LTDA, inscrita no CNPJ sobre o nº 26.226.103/0001-68,
inscrita na UG/Gestão 200101/00001, ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida. Com
fulcro nos artigos 86 e 88, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que
estabelece Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do
Distrito Federal, combinado com os artigos 29,30,II,IV e V e artigo 59 do Decreto nº
32.598/2010, alterado pelo Decreto nº 39.014/2018, e no uso das atribuições regimentais
previstas no artigo 15 do Decreto nº 38.036, de 03 de março de 2017, e diante da
delegação de competências contida no art. 3º, inciso XIV, da Portaria nº 146-SEMOB, de
6 de outubro de 2020, publicada no DODF nº 191, de 7 de outubro de 2020, e ainda
consoante as informações e justificativas contidas no presente processo, RECONHEÇO A
DÍVIDA, referente ao pagamento do Passe Livre Estudantil - PLE e Passe Livre para
Portadores de Necessidades Especiais - PNE, que não foram pagos nos períodos de
01/03/2018 a 31/03/2018 e 16/04/2018 a 15/06/2018. Autorizo a realização da despesa,
bem como a emissão de Nota de Empenho, Liquidação da Despesa e emissão de Previsão
de Pagamento no valor parcial de R$ 93.755,63 (noventa e três mil setecentos e cinquenta
e cinco reais e sessenta e três centavos). A despesa correrá nos programas de trabalho
26.453.6216.4202.0001 (PLE) e 26.453.6216.4202.0002 (PNE), conforme Nota de
Crédito Adicional Suplementar nº 2021NA00141 (72131637) acostado aos autos do
processo 00090-00026016/2021-50, com indicação de fonte de cancelamento. Natureza de
Despesa: 33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores. Publique-se e encaminhe-se à
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças - CGPOF/SUAG/SEMOB para
as demais providências cabíveis. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. WALLACE
MOREIRA BASTOS, Subsecretário de Administração Geral.
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