
CONECTA BRASIL. DO OBJETO: realização do projeto intitulado de "INOVA

SUMMIT", a ser executado entre os dias 20/11/2021 a 30/04/2022 no Centro de

Convenções Ulysses Guimarães - Brasília - DF, conforme detalhamento contido no Plano

de Trabalho (73249714). DO VALOR: O valor global dos recursos públicos da parceria é

R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). A despesa correrá à conta da seguinte

Dotação Orçamentária: UO: 27.101, PT: 27.392.6219.9075.0225 - APOIO A EVENTOS

DO DISTRITO FEDERAL, ND: 33.50.41, Fonte: 100, conforme Nota de Empenho nº

2021NE00357, emitida em 19/11/2021, sob o evento nº 40097, na modalidade global. DA

VIGÊNCIA: Este instrumento terá vigência da data de sua assinatura até 30/04/2022.

DATA DE ASSINATURA: 19/11/2021. Pelo Distrito Federal, RODRIGO COSTA

BARROSO PAIS, na qualidade de Secretário-Executivo de Turismo, e pelo INSTITUTO

CONECTA BRASIL, EDUARDO DE LIMA MOREIRA, na qualidade de Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 11/2021

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2021

Publicado no DODF nº 209, de 09 de novembro de 2021, página 66.

O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho do

Distrito Federal, resolve RETIFICAR o edital de chamamento público para participar do

Programa Fábrica Social, Centro de Capacitação Profissional, na forma da Lei 5.091, de

03 de abril de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 34.264, de 05 de abril de 2013.

1. DA RETIFICAÇÃO

1.1. A presente retificação tem por objeto a seguinte alteração:

A) Item 5.3. do Edital:

Onde se lê: "A relação dos sorteados, classificados dentro do número de vagas,

constando, CPF, nome completo será publicada no dia 19/11/2021 no endereço eletrônico

www.trabalho.df.gov.br , redes sociais, aplicativos de mensagens e/ou por SMS e

ligações."

Leia-se: "A relação dos sorteados, classificados dentro do número de vagas, constando,

CPF, nome completo será publicada no dia 25/11/2021 no endereço eletrônico

www.trabalho.df.gov.br, redes sociais, aplicativos de mensagens e/ou por SMS e

ligações."

B) Item 6.1. do Edital:

Onde se lê: "Os contemplados para as vagas deverão apresentar a documentação

(original) relacionada no item 6.4 deste Edital, no período de 22/11/2021 a 25/11/2021,

no horário de 08h às 17h, para a efetivação das matrículas que se dará, por ordem de

classificação, e serão realizadas na Fábrica Social (Unidade I) no endereço: SCIA Quadra

14, Conjunto 02, Lote 16 – Cidade do Automóvel;"

Leia-se: "Os contemplados para as vagas deverão apresentar a documentação (original)

relacionada no item 6.4 deste Edital, no dia 26/11/2021 ou no período entre 1º/12/2021 a

03/12/2021, no horário de 08h às 17h, para a efetivação das matrículas que se dará por

ordem de classificação e serão realizadas na Fábrica Social (Unidade I) no endereço:

SCIA Quadra 14, Conjunto 02, Lote 16 – Cidade do Automóvel;"

2. DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO EDITAL

2.1. Mantêm-se INALTERADAS as demais cláusulas do Edital.

THALES MENDES FERREIRA

Secretário de Estado

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2021

Processo: 04012-00003387/2021-83, Pregão Eletrônico nº 29/2021, com

HOMOLOGAÇÃO TOTAL em 23 de novembro de 2021, Objeto: Registro de Preços

para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de transporte de

alunos participantes do Programa RENOVADF (Decreto Nº 41.037, DE 28 DE JULHO

DE 2020), utilizando-se de ônibus, por custo por quilômetro , conforme especificações e

condições estabelecidas no edital e seus anexos. Assinatura da Ata: 24/11/2021. Vigência:

12 meses a contar da publicação no DODF. Empresa vencedora: TRANSFER

LOGÍSTICA EIRELI - CNPJ: 07.188.297/0001-00. Ata, na íntegra, será disponibilizada

no site http://www.trabalho.df.gov.br/.

Brasília/DF, 24 de novembro de 2021

JUNILMA OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeira

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO DE SRP Nº 16/2021

Processo: 04012-00003843/2021-95. A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito

Federal, torna público aos interessados o resultado do pregão supracitado, cujo objeto é o

Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para manutenção de bens

imóveis/instalações (materiais de construção em geral, ferramentas, material

permanente e de segurança), a serem empregados em Projetos em andamento no âmbito da

Secretaria de Estado de Trabalho do DF, durante a execução do Programa RENOVADF, nos

cursos de qualificação profissional, ofertados pela Secretaria de Estado de Trabalho do

Distrito Federal, conforme especificações e quantidades estimadas descritas no Termo de

Referência, anexo I do Edital a seguir: GRUPO 01 - ITENS 1 à 24, no valor total de R$

7.802.837,14 (sete milhões, oitocentos e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e quatorze

centavos), GRUPO 02 - ITENS 25 à 48, no valor total de R$ 2.601.372,76 (dois milhões,

seiscentos e um mil trezentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos) e GRUPO 03

itens 49 à 139, no valor total de R$ 1.129.680,00 (um milhão, cento e vinte e nove mil

seiscentos e oitenta reais), totalizando os Grupos 01, 02 e 03 no valor de R$ 11.533.889,90

(onze milhões, quinhentos e trinta e três mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa

centavos), homologado à empresa:- ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA -

CNPJ Nº 11.594.621/0001-67, GRUPO 04 - ITENS 140 à 144, no valor total de R$

91.467,50 (noventa e um mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos),

homologado à empresa: - FERRAGENS TENDTUDO LTDA - EPP - CNPJ Nº 19.915.068 /

0001 - 29, GRUPO 05 - ITENS 145 à 154, no valor total de R$ 225.440,00 (duzentos e vinte

e cinco mil quatrocentos e quarenta reais), homologado à empresa: - SANDU COMÉRCIO E

DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ Nº 19.806.688/0001-20, O Termo 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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO de SRP Nº 21/2021

Processo: 04012-00004557/2020-66. A Secretaria de Estado de Trabalho do DF, torna

público aos interessados abertura do certame em epígrafe, cujo objeto contratação de

empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos (Camisa de Manga

Longa, colete com faixas refletivas, Farol para bicicletas, tranca para Bicicleta com

segredo, Capacete para ciclistas, Campainha para bicicletas, Sinalização noturna, espelho

retrovisor do lado esquerdo, bateria externa para celular, kit reparo para pneus, bolsa porta

celular para bicicleta e Luvas de Ciclismo), a fim de atender os Trabalhadores Ciclistas de

Aplicativos de Entregas, em consonância com a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,

e ainda o planejamento estratégico dessa Secretaria, conforme condições, quantidades e

exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Valor estimado R$1.364.140,00 (um

milhão, trezentos e sessenta e quatro mil cento e quarenta reais). Menor Preço Global por

Grupo. Data de abertura: Dia 07/12/2021 às 10 horas (horário de Brasília/DF). Cópia do

Edital se encontra no sítio https://www.gov.br/compras/pt-br e em

https://www.trabalho.df.gov.br/. UASG: 926210. Informações: (61) 3773-9312.

JUNILMA OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO DE SRP Nº 23/2021

Processo: 04012-00003310/2021-11. A Secretaria de Estado de Trabalho do DF, torna

público aos interessados abertura do certame em epígrafe, cujo objeto Registro de Preços

para locação de máquinas e equipamentos destinados ao Programa RENOVADF da

Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, em especial às demandas dos alunos

dos cursos de qualificação social e profissional no período de 12 meses, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Valor estimado

R$ 3.561.540,60 (três milhões, quinhentos e sessenta e um mil quinhentos e quarenta reais

e sessenta centavos). Menor Preço Global por Item. Data limite para recebimento das

propostas: Dia 07/12/2021 às 9h 59 m9n horas (horário de Brasília/DF). Cópia do Edital

se encontra no sítio https://www.gov.br/compras/pt-br e em

https://www.trabalho.df.gov.br/. UASG: 926210. Informações: (61) 3773-9312.

JUNILMA OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeira

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

AVISO DE RESULTADO

CHAMAMENTO Nº 358/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o

Resultado do Chamamento Nº 358/2021, com o prazo para cadastro das propostas na

plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 03/11/2021, cujo objeto é a Aquisição de

Material Médico (Estilete, Guia, Curativo,...), visando atender as necessidades do Hospital da

Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta as seguintes empresas vencedoras: item 01

para a empresa Benenutri Comercial Ltda, pelo valor total de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil

reais); itens 09 e 10 para a empresa Cirúrgica Fernandes Ltda, pelo
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