
REG. ADM. DO DF, ND: 33.50.41, Fonte: 100, conforme Notas de Empenho nº

2021NE00350 e 2021NE00351, emitidas em 09/11/2021, sob o evento nº 400097, na

modalidade global. DA VIGÊNCIA: Este instrumento terá vigência da data de sua

assinatura até 15/12/2021. DATA DE ASSINATURA: 09/11/2021. Pelo Distrito Federal,

RODRIGO COSTA BARROSO PAIS, na qualidade de Secretário-Executivo de Turismo,

e pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA -

AECEC, MÁRCIO SOARES FONSECA, na qualidade de Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2021

Processo: 04012-00002226/2021-72, Pregão Eletrônico nº 14/2021, com

HOMOLOGAÇÃO TOTAL em 12 de novembro de 2021, Objeto: Registro de Preços

para calças jeans, capas de chuva, botinas de segurança e garrafa para água, a fim de

atender aos alunos do Programa RENOVADF, nos cursos de qualificação profissional,

ofertados pela Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal Assinatura da Ata:

17/11/2021. Vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF. Empresa vencedora e

item 01 homologado: AAZ COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 15.449.518/0001-84. Ata, na

íntegra, será disponibilizada no site http://www.trabalho.df.gov.br/.

Brasília/DF, 17 de novembro de 2021

JUNILMA OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeira

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2021

Processo: 04012-00002226/2021-72, Pregão Eletrônico nº 14/2021, com

HOMOLOGAÇÃO TOTAL em 12 de novembro de 2021. Objeto: Registro de Preços

para calças jeans, capas de chuva, botinas de segurança e garrafa para água, a fim de

atender as produções e cursos do Programa Fábrica Social, da Subsecretaria de Integração

de Ações Sociais - SIAS, da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal.

Assinatura da Ata: 17/11/2021. Vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF.

Empresa vencedora e itens 2 e 3 homologados: CONFECÇÕES MCB EIRELI-EPP-

CNPJ: 18.381.449/0001-02. Ata, na íntegra, será disponibilizada no site

http://www.trabalho.df.gov.br/.

Brasília/DF, 17 de novembro de 2021

JUNILMA OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeira

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2021

Processo: 04012-00002226/2021-72, Pregão Eletrônico nº 14/2021, com

HOMOLOGAÇÃO TOTAL em 12 de novembro de 2021, Objeto: Registro de Preços

para calças jeans, capas de chuva, botinas de segurança e garrafa para água, a fim de

atender aos alunos do Programa RENOVADF, nos cursos de qualificação profissional,

ofertados pela Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal Assinatura da Ata:

17/11/2021. Vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF. Empresa vencedora e

item 04 homologado: SATÉLITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME-

CNPJ: 37.920.249/0001-25. Ata, na íntegra, será disponibilizada no site

http://www.trabalho.df.gov.br/.

Brasília/DF, 17 de novembro de 2021

JUNILMA OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeira

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2021

Processo: 04012-00002226/2021-72, Pregão Eletrônico nº 14/2021, com

HOMOLOGAÇÃO TOTAL em 12 de novembro de 2021. Objeto: Registro de Preços

para calças jeans, capas de chuva, botinas de segurança e garrafa para água, a fim de

atender as produções e cursos do Programa Fábrica Social, da Subsecretaria de Integração

de Ações Sociais - SIAS, da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal.

Assinatura da Ata: 17/11/2021. Vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF.

Empresa vencedora e item 5 homologado: NININHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

ME - CNPJ: 03.068.282/0001-57. Ata, na íntegra, será disponibilizada no site

http://www.trabalho.df.gov.br/.

Brasília/DF, 17 de novembro de 2021

JUNILMA OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeira

DEFENSORIA PÚBLICA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2019

Processo: 00401-00018571/2018-24. Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO

FEDERAL/DPDF E LUCIA BITTAR e FILHOS HOTELARIA LTDA, CNPJ nº

08.322.213/0001-41. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 037/2019 por

mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 22/11/2021 a 21/11/2022. Valor do

Contrato: R$ 357.497,04 (trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete

reais e quatro centavos). Vigência: a partir do dia 22/11/2021. Data da Assinatura:

16/11/2021. Signatários: pela CONTRATANTE: MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE

NÁPOLIS, Defensora Pública-Geral, e pela CONTRATADA: NICOLAU HOMSI,

Representante Legal.

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

CHAMAMENTO Nº 387/2021

PROCESSO: 04024-00012494/2021-17

O instituto do câncer infantil e pediatria especializada – icipe torna público para o

conhecimento de quem possa interessar que até o dia 24/11/2021 às 18h, estará recebendo

por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao

chamamento n° 387/2021, cujo objeto é a Aquisição de Material Médico (Equipo

extensor), 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, 17 de novembro de 2021.

Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

CHAMAMENTO Nº 388/2021

PROCESSO: 04024-00012298/2021-34

O instituto do câncer infantil e pediatria especializada – icipe torna público para o

conhecimento de quem possa interessar que até o dia 24/11/2021 às 18h, estará recebendo

por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao

chamamento n° 388/2021, cujo objeto é a Aquisição de Material Odontológico (Cimento

restaurador, Digluconato, Verniz de flúor...), 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, 17 de novembro de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

CHAMAMENTO Nº 389/2021

PROCESSO: 04024-00012450/2021-89

O instituto do câncer infantil e pediatria especializada – icipe torna público para o

conhecimento de quem possa interessar que até o dia 24/11/2021 às 18h, estará recebendo

por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao

chamamento n° 389/2021, cujo objeto é a Aquisição de Material Médico Hospitalar

(Campo cirúrgico fenestrado, Fita adesiva cirúrgica), 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, 17 de novembro de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

CHAMAMENTO Nº 394/2021

PROCESSO: 04024-00012306/2021-42

O instituto do câncer infantil e pediatria especializada – icipe torna público para o

conhecimento de quem possa interessar que até o dia 24/11/2021 às 18h, estará recebendo

por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao

chamamento n° 389/2021, cujo objeto é a Aquisição de Medicamentos padronizados

(Octreotida 0,1MG Solução Injetável), 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

PÁGINA 79 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 215, QUINTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br


