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EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2020
Processo: 00401-00018798/2020-94. PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO
DISTRITO FEDERAL E FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E
INTERIORES LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada, para
fornecimento de mobiliários incluindo a entrega, a montagem e a instalação, para
atendimento ao Programa de Atendimento Integrado Móvel - PAI, e de diversas
unidades administrativas da SEDE da Defensoria Pública do Distrito Federal.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 26/2019-MD, ARP - Cmdo 11ª Bda Inf
L. VALOR: R$ 166.823,00 (cento e sessenta e seis mil e oitocentos e vinte e três reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 44908; PROGRAMA
DE TRABALHO: 14.243.6211.2461.0004. NATUREZA DA DESPESA: 44.90.52;
FONTE DE RECURSO: 100. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura. ASSINATURA: 11/11/2020. SIGNATÁRIOS: pela CONTRATANTE,
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS, Defensora Pública-Geral, e pela
CONTRATADA, GILVAN PEREIRA CAMPOS, Sócia Administradora.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2020
Processo: 00401-00018803/2020-69. PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO
DISTRITO FEDERAL E FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E
INTERIORES LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada, para
fornecimento de mobiliários incluindo a entrega, a montagem e a instalação, para
atendimento ao Programa de Atendimento Integrado Móvel - PAI, e de diversas
unidades administrativas da SEDE da Defensoria Pública do Distrito Federal.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 26/2019-MD, ARP - Cmdo 11ª Bda Inf
L. VALOR: R$ 902.781,00 (novecentos e dois mil e setecentos e oitenta e um reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 48101; PROGRAMA
DE TRABALHO: 03.122.8211.8517.0138. NATUREZA DA DESPESA: 44.90.52;
FONTE DE RECURSO: 100. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura. ASSINATURA: 12/11/2020. SIGNATÁRIOS: pela CONTRATANTE,
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS, Defensora Pública-Geral, e pela
CONTRATADA, GILVAN PEREIRA CAMPOS, Sócia Administradora.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
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Unidade Orçamentária: 120901/12901 – Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal;
II – Programa de Trabalho: 03.128.8203.4088.0069; III – Natureza da Despesa: 33.90.39.
SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: HELDER DE ARAÚJO BARROS,
Secretário Geral da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Pela CONTRATADA:
REINALDO CESAR DE CAMPOS, na qualidade de Diretor.

TRIBUNAL DE CONTAS
EDITAL Nº 4 – TCDF – PROCURADOR, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGA E A FORMAÇÃO DE
CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
(MPjTCDF)
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E O
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE
CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, tornam públicos
a retomada do concurso público para o provimento de uma vaga e a formação de cadastro
de reserva no cargo de Procurador do Ministério Público junto ao TCDF, regido pelo
Edital nº 1 – TCDF – Procurador, de 18 de fevereiro de 2020, bem como o novo
cronograma de atividades referentes ao certame.
1 DO NOVO CRONOGRAMA
Atividade

Datas/Períodos previstos*

Divulgação de link de consulta ao resultado provisório
23/11/2020
da isenção de taxa

24 e 25/11/2020
Prazo para a interposição de recursos contra o Das 10 horas do primeiro dia
indeferimento da solicitação de isenção
às 18 horas do último dia
(horário oficial de Brasília/DF)

Divulgação de link de consulta ao resultado final da
4/12/2020
isenção de taxa

DIRETORIA DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 - (UASG: 926314)
A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, torna pública a suspensão de
realização do Pregão Eletrônico SRP Nº 12/2020. Processo: 00401-00023831/2019-64.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de
informática (microcomputadores, monitores, notebook’s e tablet's), por meio de Sistema
de Registro de Preços, visando atender as demandas da Defensoria Pública do Distrito
Federal, em conformidade com as especificações técnicas, quantidades e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos. A despesa com a execução do objeto desta licitação
é estimada em R$2.226.600,65 (dois milhões, duzentos e vinte e seis mil e seiscentos reais
e sessenta e cinco centavos)para custo total da contratação. Tipo de Licitação: menor
preço por item. Motivo: alterações no Edital e anexos. O Edital poderá ser retirado nos
endereços
eletrônicos
www.comprasgovernamentais.gov.br
e
http://transparencia.defensoria.df.gov.br/. Informações no contato: (61) 2196-4387.
CINTHIA MARIA S. D. DE OLIVEIRA
Diretora

PROCURADORIA-GERAL
SECRETARIA GERAL
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2020
Processo: 00020-00026184/2020-15. PARTES: PROCURADORIA-GERAL DO
DISTRITO FEDERAL E ECHOS SERVIÇOS S.A. (CNPJ nº 13.529.665/0001-39).
Dispensa de Licitação nº 14/2020-PGDF. OBJETO: A prestação de serviços técnicos
profissionais especializados para participação de integrantes da PGDF no curso
denominado "Design Thinking Online", consoante especifica o projeto Básico,
Justificativa de Dispensa de Licitação e a Proposta. ASSINATURA: 09/11/2020.
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, contados a partir de sua
assinatura. NOTA DE EMPENHO: O empenho é de R$ 16.770,00 (dezesseis mil
setecentos e setenta reais), conforme Nota de Empenho nº 2020NE00240, emitida em
09/10/2020, sob o evento nº 400091, na modalidade ordinário. COBERTURA
ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I –

7 a 28/12/2020
Período de solicitação de inscrição preliminar, de envio
Das 10 horas do primeiro dia
do laudo para concorrer como pessoa com deficiência
às 18 horas do último dia
(PCD) e de solicitação de atendimento especial
(horário oficial de Brasília/DF)

Disponibilização do link para a verificação de
deferimento da foto encaminhada na inscrição e prazo
para novo envio de foto que atenda às determinações
do sistema

29 e 30/12/2020
Das 10 horas do primeiro dia
às 18 horas do último dia
(horário oficial de Brasília/DF)

Data limite para pagamento

5/1/2021

Divulgação da relação provisória dos candidatos que
tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição
12/1/2021
de PCD e do link de consulta ao resultado provisório
da solicitação de atendimento especial

Prazo para a interposição de recursos contra o
indeferimento da solicitação de inscrição na condição
de PCD e contra o indeferimento da solicitação de
atendimento especial

13 e 14/1/2021
Das 10 horas do primeiro dia
às 18 horas do último dia
(horário oficial de Brasília/DF)

Divulgação da relação final dos candidatos que tiveram
a inscrição deferida para concorrer na condição de
20/1/2021
PCD e do link de consulta ao resultado final da
solicitação de atendimento especial
Divulgação do edital que informará a disponibilização
da consulta aos locais e aos horários de realização da 26/1/2021
prova objetiva
Aplicação da prova objetiva
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Divulgação do gabarito oficial preliminar da prova
9/2/2021
objetiva

10 a 26/2/2021
Prazo para a interposição de recursos contra o
Das 10 horas do primeiro dia às 18
gabarito oficial preliminar da prova objetiva e a
horas do último dia (horário oficial
favor da manutenção do gabarito
de Brasília/DF)
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Prazo para a interposição de recursos contra o
29/7 a 11/8/2021
resultado provisório na inscrição definitiva

Divulgação do edital de resultado final na inscrição
20/8/2021
definitiva e de convocação para a prova oral

Aplicação da prova oral

29/8/2021

Divulgação do gabarito oficial definitivo e do
18/3/2021
edital de resultado provisório na prova objetiva

Divulgação do edital de resultado provisório na prova
9/9/2021
oral

19/3 a 1º/4/2021
Prazo para a interposição de recursos contra o Das 10 horas do primeiro dia às 18
resultado provisório na prova objetiva
horas do último dia (horário oficial
de Brasília/DF)

10 a 23/9/2021
Prazo para a interposição de recursos contra o Das 10 horas do primeiro dia às
resultado provisório na prova oral
18 horas do último dia (horário
oficial de Brasília/DF)

Divulgação do edital de resultado final na prova
objetiva e de convocação para as provas 9/4/2021
discursivas

Divulgação do edital de resultado final na prova oral e
4/10/2021
de resultado provisório na avaliação de títulos

Aplicação da prova discursiva P2

18/4/2021

Aplicação da prova discursiva P3

25/4/2021

Divulgação do padrão preliminar de respostas das
27/4/2021
provas discursivas P2 e P3

28/4 a 11/5/2021
Prazo para a interposição de recursos contra o
Das 10 horas do primeiro dia às 18
padrão preliminar de respostas das provas
horas do último dia (horário oficial
discursivas
de Brasília/DF)

Divulgação do edital de resultado provisório nas
31/5/2021
provas discursivas

1º a 15/6/2021
Prazo para a interposição de recursos contra o Das 10 horas do primeiro dia às 18
resultado provisório nas provas discursivas
horas do último dia (horário oficial
de Brasília/DF)

Divulgação do edital de resultado final nas provas
discursivas, de convocação para a inscrição 30/6/2021
definitiva e para a avaliação de títulos

5 a 19/10/2021
Prazo para a interposição de recursos contra o Das 10 horas do primeiro dia às
resultado provisório na avaliação de títulos
18 horas do último dia (horário
oficial de Brasília/DF)

Divulgação do edital de resultado final na avaliação
de títulos e de convocação para a avaliação 29/10/2021
biopsicossocial dos candidatos que se declararam PCD

Realização da avaliação biopsicossocial

7/11/2021

Divulgação do edital de resultado provisório na
17/11/2021
avaliação biopsicossocial

18/11 a 2/12/2021
Prazo para a interposição de recursos contra o Das 10 horas do primeiro dia às
resultado provisório na avaliação biopsicossocial
18 horas do último dia (horário
oficial de Brasília/DF)

Divulgação do edital de resultado final na avaliação
biopsicossocial e de convocação para o procedimento 10/12/2021
de verificação da condição de candidato negro

Realização do procedimento de verificação da
19/12/2021
condição de candidato negro

1º a 15/7/2021
Período para o envio da documentação referente à Das 10 horas do primeiro dia às 18
inscrição definitiva e à avaliação de títulos
horas do último dia (horário oficial
de Brasília/DF)

Divulgação do edital de resultado provisório no
procedimento de verificação da condição de
30/12/2021
candidato negro e de convocação para o desempate de
notas (se houver)

28/7/2021
Divulgação do edital de resultado provisório na Das 10 horas do primeiro dia às 18
inscrição definitiva
horas do último dia (horário oficial
de Brasília/DF)

3 a 14/1/2022
Prazo para a interposição de recursos contra resultado
Das 10 horas do primeiro dia às
provisório no procedimento de verificação da
18 horas do último dia (horário
condição de candidato negro
oficial de Brasília/DF)
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DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
3 e 4/1/2022
Prazo para o upload da documentação de desempate Das 10 horas do primeiro dia às
de notas
18 horas do último dia (horário
oficial de Brasília/DF)

Divulgação do edital de resultado final no
procedimento de verificação da condição de
24/1/2022
candidato negro e de resultado provisório no
desempate de notas (se houver)

25 e 26/1/2022
Prazo para a interposição de recursos contra o
Das 10 horas do primeiro dia às
resultado provisório no desempate de notas (se
18 horas do último dia (horário
houver)
oficial de Brasília/DF)

Divulgação do edital de resultado final no desempate
1º/2/2022
de notas (se houver) e de resultado final no concurso

Nomeações

1º semestre de 2022

*As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme
necessidade e conveniência do TCDF e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta será
previamente comunicada por meio de edital.
MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA
Procurador-Geral do MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCDF
ANILCÉIA MACHADO
Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de acessórios para o
parque tecnológico do Tribunal de Contas do Distrito Federal (discos rígidos SSD,
memórias RAM, webcams e fones de ouvido), para atendimento das demandas do
Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). Processo: 3460/2020- TCDF. Valor
estimado: R$ 85.921,10; enquadramento: natureza 4.4.90.30.17 – Material de Consumo e
4.4.90.52.35 – Equipamentos e Material Permanente; classificação funcional e
programática: 01.126.8231.1471.0005 – Modernização do Sistema de Informática do
TCDF; fonte de Recursos 100. Data limite de recebimento das propostas: 26/11/2020, às
14h30min. Cópia do Edital encontra-se à disposição no Serviço de Licitação, localizado
no 2º Andar do Ed. Anexo do TCDF, telefone (61) 3314-2742 ou pelos sítios:
www.tc.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br (UASG: 974003). A Sessão Pública será
processada no sítio do ComprasNet, nos termos do Edital. Em atendimento à Lei Distrital
nº 5.453/2015, as informações referentes ao certame também estão disponíveis no sítio
www.tc.df.gov.br, link: Consulta Processo do TCDF.
Brasília/DF, 12 de novembro de 2020
WILDSON PRADO OLIVEIRA
Pregoeiro, Substituto

INEDITORIAL
AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do
Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Instalação Reforma nº
38/2020(retificação), para a atividade de Reforma de Posto Revendedor de Combustíveis,
na QI 07, Lotes 620 e 640, Gama, Brasília /DF, Processo: 00391-00006470/2019-11.
Edmilson Martins de Oliveira, Procurador.
DAR-946/2020

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do
Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Operação nº
196/2020, para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis, no SRIA QE 20,
Lotes 01, PLL, Guará I, Brasília /DF, Processo: 00391-00000486/2018-21. Edmilson
Martins de Oliveira, Procurador.
DAR-947/2020

AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do
Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Operação nº 209/2020,
para a atividade de Posto Revendedor de Combustível, no SEPN 503, Conjunto A, lotes
01 a 05, Asa Norte, Brasília /DF, Processo: 00391-00017534/2017-39. Edmilson Martins
de Oliveira, Procurador.
DAR-954/2020

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS
DE SAÚDE DE BRASÍLIA - DF
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE
SAÚDE DE BRASÍLIA/DF-SINDSAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº. 00.579.664/000157, com sede no SDS, Bloco “P”, Nº 36, Ed. Venâncio III, 1º Andar, Sala 109/113,
Brasília/DF, por sua Diretora Presidente – Marli Rodrigues, com fundamento no Art. 4º,
IV c/c Art. 14, Art. 24, inciso II, Art. 65, inciso I, V, VII, Art. 68 e Art. 69, do Estatuto
Social da Entidade, convoca todos os sindicalizados quites com suas obrigações
estatutárias a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 18
de novembro de 2020, na Sede do SINDSAÚDE, às 19:30hs, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: 1 – Referendar ou não decisão proferida em Reunião do Sistema
Diretivo, acerca da liberação de diretor(es) para usufruir de Licença para Desempenho de
Mandato Classista e/ou retorno de diretor(es) ao trabalho; 2 – Instituir mensalidade
sindical destinada a herdeiro de servidor autor e/ou réu de processo judicial em
andamento, sob a assistência do Jurídico SindSaúde; 3 – Informes Gerais. Brasília/DF, 18
de novembro de 2020. MARLI RODRIGUES-Diretora Presidente.
DAR-961/2020

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
CHAMAMENTO Nº 319/2020
PROCESSO: 04024-00006408/2020-48
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 20/11/2020 às 18h, estará
recebendo por meio eletrônico no site www.bionexo.com.br propostas relativas ao
Chamamento n° 319/2020, cujo objeto é a Aquisição de Produtos para Saúde
(Eletrodos, Recipiente Descartável, Suporte de Metal,...), visando atender as
necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Conforme previsões
editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá ser prorrogado. Os
interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br
ou acessá-lo e no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo
Decreto Distrital N° 33.390/11. Brasília, 12 de novembro de 2020. Supervisão de
Compras, Icipe/HCB.
AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 261/2020
O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 261/2020, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.bionexo.com.br finalizado em 05/10/2020, cujo objeto é Aquisição de
Produtos para Saúde (Microtubo, Tubo, Agulha,...) visando atender as necessidades do
Hospital da Criança de Brasília – (HCB), apresenta as seguintes empresas vencedoras:
itens 01, 02, 05, 06, 08, 09, 11 e 12 para a empresa PMH Produtos Médicos
Hospitalares Ltda, pelo valor total de R$ 86.611,20 (Oitenta e seis mil seiscentos e
onze reais e vinte centavos); item 03 para a empresa Fresenius Hemocare Brasil Ltda,
pelo valor total deR$ 9.760,00 (Nove mil setecentos e sessenta reais); item 04 para a
empresa NL Comércio Exterior Ltda, pelo valor total de R$ 2.940,00 (Dois mil,
novecentos e quarenta reais); item 07 para a empresa All Support Comércio e
Assistência Ltda-Me, pelo valor total de R$ 1.310,00 (Hum mil trezentos e dez reais).
O item 10 restou deserto. Brasília - DF, 12 de novembro de 2020. Supervisão de
Compras, Icipe/HCB.
AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 263/2020
O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 263/2020, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.bionexo.com.br finalizado em 09/10/2020, cujo objeto é Aquisição de
Produtos para Saúde (Contraste, Eletrodo, Linha...) visando atender as necessidades do
Hospital da Criança de Brasília – (HCB), apresenta as seguintes empresas vencedoras:
itens 01 e 05 para a empresa 1000Medic Distribuidora, Importadora, Exportadora de
Medicamentos Ltda, pelo valor total de R$ 7.145,00 (Sete mil cento e quarenta e cinco
reais); itens 02 e 03 para a empresa Neurosoft do Brasil Comércio, Importação e
Exportação de Equipamentos Médicos Ltda, pelo valor total de R$ 6.620,00 (Seis mil
seiscentos e vinte reais); item 04 para a empresa Santé Produtos Hospitalares LtdaEpp, pelo valor total de R$ 9.200,00 (Nove mil e duzentos reais). Brasília - DF, 12 de
novembro de 2020. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
FILANTROPIA-145/2020
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