
próximo aos recintos dos grandes felinos, com área de 27,56m², e área de projeção total
correspondente a 234,70m², conforme especifica o Edital de Tomada de Preços nº 01/2022-
CPL/FJZB e Proposta PS LIMA. DA DESTINAÇÃO: O imóvel, destina-se a fornecimento
diário de alimentos preparados, do tipo lanches e/ou refeições, no intuito de atender o público
visitante e a força de trabalho da Fundação, composta por servidores, prestadores de serviços
terceirizados, voluntários, estagiários e outros colaboradores, a título oneroso, mediante
retribuição mensal. DO VALOR: A permissionária pagará, mensalmente, a título de preço
público, o valor de R$ R$ 4.601,00 (quatro mil, seiscentos e um reais), totalizando o valor
mínimo anual de R$ 52.694,88 (cinquenta e dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta
e oito centavos). DA VIGÊNCIA: A presente Permissão terá vigência de 05 (cinco) anos a contar
da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 13/05/2022. DOS SIGNATÁRIOS: Pela
Permitente: Eleuteria Guerra Pacheco Mendes, na qualidade de Diretora-Presidente. Pela
Permissionária: Priscila Alves de Lima, na qualidade de Administradora/Titular.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 04012-00001409/2022-51. Assunto: Contratação de instituição para capacitar
servidores da Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Estado de Trabalho
do Distrito Federal – SETRAB/DF. Interessado: Secretaria de Estado de Trabalho do
Distrito Federal – SETRAB. A Subsecretária de Administração Geral desta Secretaria de
Estado de Trabalho do Distrito Federal - SETRAB/DF, tendo em vista o disposto no art.
25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, DECLAROU a inexigibilidade de
licitação em favor do Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na
Administração Pública LTDA. – INP, inscrita sob o CNPJ nº 10.498.974/0002-81, para
capacitação de 2 (dois) servidores da área de contratos da SETRAB no 9º Contratos
Week – Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, que será
realizado no período de 06 a 10 de junho de 2022, na cidade de Foz do Iguaçu/PR,
conforme Projeto Básico (85577342) e Proposta (85578147), no valor total de
R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). Ato que ratifico nos termos do artigo 26 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e determino a sua publicação no Diário Oficial do DF,
para que adquira a necessária eficácia. THALES MENDES FERREIRA, Secretário de
Estado de Trabalho.

TRIBUNAL DE CONTAS

EDITAL Nº 15 – TCDF – AUDITOR, DE 19 DE MAIO DE 2022
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGA E A FORMAÇÃO DE

CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE AUDITOR (CONSELHEIRO-SUBSTITUTO)
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL torna público o
resultado provisório na avaliação de títulos, referente ao concurso público para o provimento de
uma vaga e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor (Conselheiro-Substituto) do
Tribunal de Contas do Distrito Federal.
1 DO RESULTADO PROVISÓRIO NA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
1.1 Resultado provisório na avaliação de títulos, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do
candidato em ordem alfabética e nota provisória na avaliação de títulos.
10000737, Carlos Leonardo Nascimento, 0.00 / 10000078, Diego Moreno da Rocha, 7.50 /
10000653, Marcus Vinicius Carvalho Farias, 3.50 / 10000338, Maria Luiza de Moraes Kunert, 9.50
/ 10000675, Tiago Alvarez Pedroso, 4.00 / 10000285, Vinicius Cardoso de Pinho Fragoso, 5.50.
1.1.1 Resultado provisório na avaliação de títulos dos candidatos com deficiência, na seguinte
ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota provisória na avaliação
de títulos.
10000443, Airtom Ideao Leite, 0.00 / 10000002, Micael Ferreira Fernandes, 1.50.
1.1.2 Resultado provisório na avaliação de títulos dos candidatos que se autodeclararam negros, na
seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota provisória na
avaliação de títulos.
10000306, Kleber Cavalcante Petea, 7.50 / 10001165, Lucas Costa Silva, 3.50.
2 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NA AVALIAÇÃO DE
TÍTULOS
2.1 Os candidatos poderão ter acesso ao espelho de avaliação de títulos e interpor recursos contra o
resultado provisório na avaliação de títulos, das 10 horas do dia 23 de maio de 2022 às 18 horas do
dia 27 de maio de 2022 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_20_auditor_sub, por meio do Sistema Eletrônico de
Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
2.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos
computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de
outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização do espelho de
avaliação de títulos, bem como a interposição de recursos.
2.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.
2.4 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.
2.5 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, fora
do prazo ou em desacordo com o Edital nº 1 – TCDF – Auditor, de 18 de novembro de 2020, e suas
alterações, ou com este edital.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O edital de resultado final na avaliação de títulos, para todos os candidatos, e de convocação
para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos

negros será publicado no Diário Oficial do Distrito Federale divulgado na internet, no
endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_20_auditor_sub, na data
provável de 7 de junho de 2022.

PAULO TADEU VALE DA SILVA

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022

Para efeito do que estabelece o art. 13, XIII, do Decreto Distrital nº 23.460/2002, informo o
resultado do Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de clipping online de notícias relativas ao
Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), à sua área de atuação e aos seus membros,
publicadas em veículos nacionais e locais de mídia eletrônica (emissoras de rádio e de
televisão), mídia digital (sites e agências de notícias na internet, blogs, portais
institucionais, etc.) e mídia impressa (jornais e revistas), compreendendo a captação, a
seleção, a compilação em banco de dados, a organização, a análise de mídia e a emissão de
relatórios, sendo vencedor o Adjudicatário SAVANNAH SOLUÇÕES EM
COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ: 06.333.973/0001-29, pelo montante de R$ 17.400,00
(dezessete mil e quatrocentos reais). Esclareço ainda que, em cumprimento ao art. 1º da Lei
Distrital nº 5.453/2015, todas as informações referentes ao certame poderão ser obtidas no
sítio do TCDF (www.tc.df.gov.br), link: Consulta Processo do TCDF, Processo 00600-
00000278/2022-22, bem como no Serviço de Licitação deste Tribunal.

Brasília/DF, 10 de maio de 2022
ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI

Pregoeira

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

CHAMAMENTO Nº 204/2022
PROCESSO: 04024-00004912/2022-75

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 27/05/2022 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
chamamento n° 204/2022, cujo objeto é a Aquisição de Medicamentos (Amitriptilina,
Benzilpenicilina, Mercaptopurina,...), em Sistema de Registro de Preços, visando 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 no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto
Distrital N° 33.390/11. Brasília/DF, 19 de maio de 2022. Supervisão de Compras,
Icipe/HCB.
 

CHAMAMENTO Nº 205/2022
PROCESSO: 04024-00004731/2022-49

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 27/05/2022 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
chamamento n° 205/2022, cujo objeto é a Aquisição de Material de Expediente (Bobina
de Papel, Clips, Etiqueta,...), visando 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 no site www.hcb.org.br. Este Procedimento
respeitará o disposto pelo Decreto Distrital N° 33.390/11. Brasília/DF, 19 de maio de
2022. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

CHAMAMENTO Nº 206/2022
PROCESSO: 04024-00004688/2022-11

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 27/05/2022 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
chamamento n° 206/2022, cujo objeto é a Aquisição de Insumos Laboratoriais (Frasco
Plástico, Microtubo, Tubo Plástico,...), visando 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 no site
www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital N°
33.390/11. Brasília/DF, 19 de maio de 2022. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
FILANTROPIA-83/2022

ROCHA COMERCIO VAREJISTA
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

 
AVISO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Torna público que está requerendo do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
do Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Operação, a título de
renovação da Licença de Operação nº 64/2018, para a atividade de Posto Revendedor de
Combustíveis, no endereço Q QS 401 Conjunto L Lote 01, CEP: 72.319-532, Samambaia
Norte, Brasília, Distrito Federal. Processo: 00391-00000318/2018-35. Carlos Alberto da
Silva Rocha.
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