
Agência do Trabalhador de Sobradinho - Núcleo de Qualificação Profissional

Tel: 3773-9580 / 3773-9369

Qd. 08 Área Especial 03 - Cep: 73006-080

 

Agência do Trabalhador do Riacho Fundo II - Núcleo de Qualificação Profissional

Tel: 3773-9555 / 3773-9375

QC 1 Conj. 05 Lt 02 (Prox. Adm. Regional) - Cep: 71882-015

 

Agência do Trabalhador São Sebastião - Núcleo de Qualificação Profissional

Tel: 3773-9368

Qd. 104 Conj. 05, Lt. 09 – Setor Residencial Oeste - Cep: 71692-325

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

 

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO DE SRP Nº 22/2021

Processo: 04012-00003387/2021-83. A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito

Federal – SETRAB/DF torna público aos interessados o resultado do pregão

supracitado, cujo objeto é o Registro de Preços para contratação de empresa prestadora

de serviços de transporte de alunos participantes do Programa RENOVADF (Decreto

Nº 41.037, DE 28 DE JULHO DE 2020), utilizando-se de ônibus, custo por quilômetro,

conforme especificações e quantidades estimadas descritas no Termo de Referência,

anexo I do Edital, no valor total de R$ 11.708.400,00 (onze milhões, setecentos e oito

mil e quatrocentos reais) homologado à empresa - TRANSFER LOGISTICA - EIRELI.

CNPJ: 07.188.297/0001-00. Os Termos de Adjudicação e Homologação atendem ao

Art. 46 do Decreto Federal nº 10.024/2019, recepcionado no Distrito Federal pelo

Decreto Distrital nº 40.205/2019, e estão disponíveis no sítio

www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG 926210.

JUNILMA OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeira

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2021

Processo: 04012-00003846/2021-29, Pregão Eletrônico nº 19/2021, com

HOMOLOGAÇÃO TOTAL em 18 de novembro de 2021, publicada no DODF nº 217, de

22 de novembro de 2021, página 71. Registro de Preços para aquisição de materiais para

manutenção de bens imóveis/instalações (material para grama sintética) a serem

empregados em Projetos em andamento no âmbito da Secretaria de Estado de Trabalho do

DF, Assinatura da Ata: 22/11/2021. Vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF.

Empresa vencedora: L.G.B. EIRAS EIRELI - CNPJ: 13.296.533/0001-04, itens

homologados Grupo I, Itens de 01 a 05. Ata na íntegra, será disponibilizada no site

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

Brasília/DF, 22 de novembro de 2021

EUYNDHER SANTOS DE MORAIS

Pregoeiro

RETIFICAÇÃO

No Extrato da Ata de Registro de Preços n º 25/2021, publicada no DODF nº 215, de 18

de novembro de 2021, página 79, ONDE SE LÊ: "...as produções e cursos do Programa

Fábrica Social...", LEIA-SE: "...aos alunos do Programa RENOVADF...".

No Extrato da Ata de Registro de Preços nº 27/2021, publicada no DODF nº 215, de 18 de

novembro de 2021, página 79, ONDE SE LÊ: "...as produções e cursos do Programa

Fábrica Social...", LEIA-SE: "...aos alunos do Programa RENOVADF...".

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

CHAMAMENTO Nº 404/2021

PROCESSO: 04024-00012663/2021-19

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

conhecimento de quem possa interessar que até o dia 02/12/2021 às 18h, estará recebendo

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

chamamento n° 404/2021, cujo objeto é a Aquisição de Produto para Saúde (Placa de

Bisturi), 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, 23 de novembro de 2021.

Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

CHAMAMENTO Nº 405/2021

PROCESSO: 04024-00012458/2021-45

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

conhecimento de quem possa interessar que até o dia 02/12/2021 às 18h, estará recebendo

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

chamamento n° 405/2021, cujo objeto é a Aquisição de Produtos para Saúde (Agulha de

Punção, Compressa de Gaze, Creme Protetor...), 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, 23 de novembro de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

CHAMAMENTO Nº 406/2021

PROCESSO: 04024-00012668/2021-33

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

conhecimento de quem possa interessar que até o dia 02/12/2021 às 18h, estará recebendo

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

chamamento n° 406/2021, cujo objeto é a Aquisição de Produto para Saúde (Seringa

descartável), 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, 23 de novembro de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

CHAMAMENTO Nº 408/2021

PROCESSO: 04024-00012615/2021-12

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

conhecimento de quem possa interessar que até o dia 02/12/2021 às 18h, estará recebendo

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

chamamento n° 408/2021, cujo objeto é a Aquisição de Produtos para Saúde padronizados

(Campo Cirúrgico descartável), 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, 23 de novembro de

2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

CHAMAMENTO Nº 409/2021

PROCESSO: 04024-00012742/2021-11

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

conhecimento de quem possa interessar que até o dia 02/12/2021 às 18h, estará recebendo

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

chamamento n° 409/2021, cujo objeto é a Aquisição de Medicamentos

(Metilprednisolona, Vigabatrina, Ceftazidima...), 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, 23 de novembro de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

CHAMAMENTO Nº 410/2021

PROCESSO: 04024-00012570/2021-86

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

conhecimento de quem possa interessar que até o dia 02/12/2021 às 18h, estará recebendo

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

chamamento n° 410/2021, cujo objeto é a Aquisição de Produtos para Saúde (Base

adesiva, Bolsa coletora, Bolsa de urostomia,...), 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:
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