
Item 16, SHA QD 07 CONJ 10 LT 20, ao interessado ANA MIRELLA LUCENA DOS
SANTOS conforme proposta de compra anexada ao processo 00111-00004130/2021-42;
Item 93, SHA QD 09 CONJ 02 LT 32, ao interessado ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA
conforme proposta de compra anexada ao processo 00111-00004292/2021-81; Item 29,
SHJB QD 06 RUA 07 LT 06, ao interessado FRANCISCO PAULA RODRIGUES
conforme proposta de compra anexada ao processo 00111-00003718/2021-89. Para
informações e esclarecimentos quanto a prazos e demais obrigações obedeça-se aos
termos estabelecidos nos Editais de Convocação para Venda Direta 2017, 2018 e 2021.

Brasília/DF,1º de junho de 2021
KENYA CRISTINA ALVES

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EDITAL Nº 02, DE 1º DE JUNHO DE 2021
PROCESSO 00431-00001262/2021-17 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº

01/2021/SEDES
RESULTADO PROVISÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO
FEDERAL, torna público o resultado provisório de classificação das propostas apresentadas na
fase de seleção do Edital de Chamamento Público nº 01/2021 - SEDES para Serviço de
Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência, na modalidade Residência
Inclusiva.
1. DA RELAÇÃO DAS PROPOSTAS CLASSIFICADAS
1.1. Relação das propostas classificadas na fase de seleção, em ordem de classificação,
observados os critérios de desempate do Anexo III - Critérios de Seleção.
1.2. No dia 1º de junho de 2021, às 11h, foi realizado sorteio público de desempate das
instituições classificadas em 2º lugar: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e
Deficientes - APAED, Vila Esperança - VESP e SER ESPECIAL - Associação Assistencial de
Integração ao Trabalho. O sorteio ocorreu na sede desta Secretaria de Estado Desenvolvimento
Social do Distrito Federal com a presença dos representantes de todas as instituições
participantes do certame e dos membros da Comissão de Seleção.
1.3. O quadro abaixo apresenta a ordem de classificação das propostas após a realização do
sorteio.

Classificação Instituição

Pontuação

Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4
Nota

Global

1 Instituto Dom Orione 2,00 0,00 1,00 0,00 3,00

2

Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais e

Deficientes - APAED

1,50 0,00 1,00 0,00 2,50

3 Vila Esperança - VESP 1,50 0,00 1,00 0,00 2,50

4

SER ESPECIAL -

Associação Assistencial de

Integração ao Trabalho

1,50 0,00 1,00 0,00 2,50

5
Centro de Estudo e

Assessoria - CEA
1,00 0,00 1,00 0,00 2,00

2. DO RECURSO
2.1. A organização da sociedade civil poderá interpor recurso até às 23h59min do dia 08 de
junho de 2021, pelo e-mail chamamentospublicos@sedes.df.gov.br.
2.2. O recurso deverá ser redigido de maneira fundamentada, em linguagem clara, consistente e
objetiva de seu pleito, subscrito pelo representante legal da instituição, em formato PDF.
2.3. Será preliminarmente indeferido recurso inconsistente, intempestivo ou cujo teor
desrespeite os membros da Comissão de Seleção.
2.4. Não será aceito recurso fora do prazo ou em desacordo com o Edital nº 01/2021/SEDES de
12 de abril de 2021, ou com este edital.

MAYARA NORONHA DE ALBUQUERQUE ROCHA
Secretária de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA A 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA
O Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 14 do título VII da Portaria nº 75, de
14 de outubro de 2014, publicada no DODF nº 218, de 16 de outubro de 2014, combinado
com a Portaria nº 48, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre o Regimento Interno do
Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal, e em cumprimento ao
disposto no art. 2º do Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, CONVOCA os

Conselheiro(a)s do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal para a
184ª Reunião Ordinária, a realizar-se no dia 10 de junho de 2021, às 9h, em sessão virtual,
por meio do Link de acesso: http://teletrabalho.seduh.df.gov.br/acesso?s=seduhMeeting-
1035&t=42e06.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 11/2021

Processo: 00094-00001935/2021-16. PARTES: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO

DISTRITO FEDERAL SLU/DF e a COOPERATIVA DE TRABALHO DOS

CATADORES COOTRAEMPOCAP-ASAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

11.759.113/0001-91. OBJETO: a prestação de serviço público processamento de resíduos

sólidos urbanos a serem executados de forma contínua, compreendendo as atividades de

recepção, triagem, prensagem, enfardamento, armazenamento e comercialização fruto desta

atividade, para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana – SLU/DF, no galpão

localizado no SAAN, Quadra 02, Lote 630/680 - Brasília/DF e no SCIA Trecho 10, Conjunto

01 Lotes 2 e 3 - Brasília/DF. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato obedece

aos termos do Projeto Básico (60803216), da Proposta de preços (61273392) e da

justificativa de Dispensa de licitação (62776492), com fundamento no inciso XXVII, do art.

24 c/c o art. 26. VALOR: O valor total estimado do presente instrumento é de R$ 848.592,00

(oitocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais), sendo o valor unitário

deR$ 353,58 (trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos) para a quantidade

estimada de 200t (duzentas toneladas) por mês, perfazendo o total mensal estimado de R$

70.716,00 (setenta mil, setecentos e dezesseis reais), devendo a importância ser atendida à

conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária

Anual nº 6.778, de 06/01/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; UO: 22214; PT:

15.452.6209.2079.6118; NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39; FONTE DE RECURSOS:

100. DATA DE ASSINATURA: 28 de maio de 2021. DA VIGÊNCIA: O Contrato terá

vigência de 12 (doze) meses, a contar de 28 de maio de 2021 a 28 de maio de 2022.

SIGNATÁRIOS: pelo SLU/DF, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, Diretor-Presidente, e pela

CONTRATADA: LUZIA BORGES, representante legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHO Nº 2021NE00242, 2021NE00243 e
2021NE00244

Processo: 04012-00002065/2020-36. Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE
TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL X HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP. CNPJ:
24.802.687/0001-47. OBJETO: Aquisição e implantação de solução de Ponto Eletrônico
composta por registrador eletrônico de ponto com leitora biométrica, software para
controle do ponto, cartão de proximidade e bobinas térmicas para atender necessidade da
Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal (SETRAB), conforme especificações
e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital Pregão
Eletrônico nº 03/2021 - SETRAB/SUAG/DILIC (58493449). VALOR: R$ 115.868,72
(cento e quinze mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos), PRAZO
DE ENTREGA: 20 (vinte) dias corridos. DATA DO EMPENHO: 25/05/2021. EVENTO:
400091. MODALIDADE: Ordinário.

PROCURADORIA-GERAL

EDITAL Nº 06, DE 31 DE MAIO DE 2021
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E PARA A

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS CARGOS DE ANALISTA
JURÍDICO E DE TÉCNICO JURÍDICO DA CARREIRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES

JURÍDICAS DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
A PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL torna pública a retomada do
concurso público para o provimento de cargos e para a formação de cadastro de reserva
para os cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da Carreira de Apoio às
Atividades Jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito, regulamentado pelo Edital nº 01 –
PGDF, de 19 de dezembro de 2019, e suas alterações, mediante a retificação das datas
constantes do referido edital.
Torna público, ainda, que as informações a respeito das medidas de proteção que serão
adotadas no dia de realização das provas, em razão da pandemia do novo coronavírus,
serão divulgadas por meio do edital que informará a disponibilização da consulta aos
locais e aos horários de realização das provas.
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1 DA RETIFICAÇÃO DAS DATAS CONSTANTES DO EDITAL Nº 1 – PGDF, DE
19 DE DEZEMBRO DE 2019

[...]

9.2 As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de Analista Jurídico
terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 29 de
agosto de 2021, no turno da manhã.

9.3 As provas objetivas para os cargos de Técnico Jurídico terão a duração de 3 horas e 30
minutos e serão aplicadas na data provável de 29 de agosto de 2021, no turno da tarde.

9.4 Na data provável de 18 de agosto de 2021, será publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal e divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, edital que informará a
disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas.

[...]

9.5 O edital de resultado provisório nas provas objetivas será publicado no Diário Oficial do
Distrito Federale divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, na data provável de 5 de outubro de 2021.

9.5.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório nas
provas objetivas disporá do período provável das 10 horas do dia 6 de outubro de
2021 às 18 horas do dia 20 de outubro de 2021 (horário oficial de Brasília/DF) para
fazê-lo, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, por
meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

[...]

10.12.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados, no
endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, a partir das 19
horas da data provável de 31 de agosto de 2021 (horário oficial de Brasília/DF).

10.12.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais
preliminares das provas objetivas disporá das 10 horas do dia 1º de setembro de
2021 às 18 horas do dia 15 de setembro de 2021 (horário oficial de Brasília/DF) para
fazê-lo.

[...]

11.8.1 O padrão preliminar de resposta da prova discursiva será divulgado na
internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, a
partir das 19 horas da data provável de 31 de agosto de 2021 (horário oficial de
Brasília/DF).

11.8.2 O candidato que desejar interpor recursos contra o padrão preliminar de
resposta da prova discursiva disporá do período das 10 horas do dia 1º de setembro
de 2021 às 18 horas do dia 15 de setembro de 2021 (horário oficial de Brasília/DF)
para fazê-lo, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível
no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, e seguir as
instruções ali contidas.
[...]
14.29.1 O edital de resultado final no certame será publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal e divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, na data provável de 10 de março de
2022.
[...]
14.36 A nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão ao
seguinte cronograma, que poderá ser modificado, a qualquer tempo, para adaptar-se
às condições econômicas e financeiras da Administração:
a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas no segundo
semestre de 2022;
b) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas no primeiro
semestre de 2023;
c) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas no segundo
semestre de 2023;
d) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido no primeiro semestre de
2024.
[...]

LUDMILA LAVOCAT GALVÃO

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

CHAMAMENTO Nº 181/2021
PROCESSO: 04024-00005781/2021-62

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 08/06/2021 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
Chamamento n° 181/2021, cujo objeto é a Aquisição de Materiais Médicos Hospitalar
(Recipiente descartável e Suporte de Material), com a finalidade de atender as
necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB. 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, 01 de junho de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 102/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 102/2021, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 05/04/2021, cujo objeto é a
Aquisição de Produtos para Saúde, por meio do Sistema de Registro de Preços, visando
atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta
as seguintes empresas vencedoras: itens 01 e 04 para a empresa BDP - Brasil
Distribuidora de Produtos Opme Eireli, pelo valor total estimado de R$ 21.034,80 (Vinte e
um mil, trinta e quatro reais e oitenta centavos); item 06 para a empresa DMG Comercio e
Representações Ltda, pelo valor total estimado de R$ 2.560,00 (Dois mil, quinhentos e
sessenta reais); itens 08 e 10 para a empresa Brakko Comercio e Importação Ltda, pelo
valor total estimado de R$ 11.665,00 (Onze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais). Os
itens 02, 03, 05, 07 e 09 restaram fracassados. O item 11 foi cancelado. Brasília - DF, 01
de junho de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 111/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 111/2021, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 13/04/2021, cujo objeto é a
Aquisição de Material Médico Hospitalar, por meio do Sistema de Registro de Preços,
visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB,
apresenta as seguintes empresas vencedoras: itens 02 e 03 para a empresa Sirius Medical,
Comercio de Produtos Medicos Ltda, pelo valor total estimado de R$ 41.000,00 (Quarenta
e um mil reais); item 04 para a empresa DMG Comercio e Representações Ltda, pelo
valor total estimado de R$ 15.250,00 (Quinze mil, duzentos e cinquenta reais); item 08
para a empresa Panamedical Sistemas Ltda, pelo valor total estimado de R$ 4.000,00
(Quatro mil reais). Os itens 01, 05, 06 e 07 restaram fracassados. Brasília - DF, 01 de
junho de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 147/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 147/2021, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 10/05/2021, cujo objeto é a
Aquisição de Materiais de expediente, por meio do Sistema de Registro de Preços,
visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB,
apresenta a seguinte empresa vencedora: itens 01 ao 31 para a empresa HBL Carimbos e
Placas Ind. e Com. Ltda - Epp, pelo valor total estimado de R$6.423,50 (Seis mil,
quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos). Brasília - DF, 01 de junho de 2021.
Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 152/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 152/2021, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 17/05/2021, cujo objeto é a
Aquisição de Material Médico Hospitalar, por meio do Sistema de Registro de Preços,
visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB,
apresenta a seguinte empresa vencedora: item 01 para a empresa Lifetronik Medical
Importadora e Exportadora Ltda, pelo valor total estimado de R$ 2.400,00 (Dois mil e
quatrocentos reais). Brasília - DF, 01 de junho de 2021. Supervisão de Compras,
Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 154/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados
o Resultado do Chamamento Nº 154/2021, com o prazo para cadastro das propostas
na plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 17/05/2021, cujo objeto é a
Aquisição de tinta e acessórios para pintura do Gradil externo, visando atender as
necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta as
seguintes empresas vencedoras: itens 01, 02, 03 e 05 para a empresa Malbec
Constuções e Reformas Eireli, pelo valor total de R$ 2.791,75 (Dois mil, setecentos
e noventa e um reais e setenta e cinco centavos); itens 04 e 06 para a empresa Jose
Nicelis Torres Pereira 47745681120, pelo valor total de R$ 14.750,00 (Quatorze mil,
setecentos e cinquenta reais). Brasília - DF, 01 de junho de 2021. Supervisão de
Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 143/2021
ITENS REMANESCENTES

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 143/2021-IR, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 17/05/2021, cujo objeto é a
Aquisição de Produtos para Saúde (Dialisador, Equipo para Diálise, Linha para
Reposição), em Sistema de Registro de Preços, visando atender as necessidades do
Hospital da Criança de Brasília – (HCB), apresenta a seguinte empresa vencedora: item 03
para a empresa Baxter Hospitalar Ltda, pelo valor total estimado de R$ 1.750,50
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