
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2018
Processo: 00094-00007039/2018-57. PARTES: Serviço de Limpeza Urbana do
Distrito Federal - SLU/DF, e a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEL,
PAPELÃO E MATERIAIS RECICLÁVEIS DO GUARÁ - CATAGUAR. CNPJ/MF
nº 07.030.564/0001-16. DO OBJETO: Prorrogar o período de vigência de que trata a
Cláusula Sétima do Contrato nº 32/2018, por 12 (doze) meses, nos termos do art. 57,
inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá
vigência de 04 de junho de 2021 até 03 de junho de 2022. DATA DA
ASSINATURA: 31/05/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo SLU/DF, SILVIO DE MORAIS
VIEIRA, Diretor-Presidente e pela CONTRATADA: MARIA DAS GRAÇAS DA
SILVA, Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2021
Processo: 00094-00000782/2021-81. PARTES: Serviço de Limpeza Urbana do Distrito
Federal SLU/DF e a empresa CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 03.160.007/0001-69, OBJETO: a aquisição de material do gênero
alimentício (água potável) e material de acondicionamento e embalagem (garrafão
retornável - vasilhame), consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico nº 131/2020-
COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF (55565102) e a Autorização SRP Nº 575/2021
(56026853). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato obedece aos termos do
Edital de Pregão Eletrônico nº 131/2020 - COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF (55565102), da
Solicitação de Saldo de Ata - SSA 878/2021 (55569596), da Autorização SRP Nº
575/2021 (56026853), e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520/2002,
do Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Distrital nº 40.205/2019, Lei Complementar
nº 123/2006, Lei Distrital nº 2.340/1999, Decretos nº 36.520/2015, bem como pelo
Decreto Distrital nº 26.851/2006 e alterações posteriores, em especial o Decreto Distrital
nº 35.831/2014 (sobre penalidade de multa). VALOR: O valor total do Contrato é de R$
2.740,00(dois mil, setecentos e quarenta 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, Lei das Diretrizes Orçamentárias, nº 6.664, de 03/09/2020 e PPA
2020-2023 - Lei nº 6.490 de 29 de janeiro de 2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; UO:
22214; PT: 15.122.8209.8517.9762; NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30; FONTE DE
RECURSOS: 100. DATA DE ASSINATURA: 07 de maio de 2021. DA VIGÊNCIA: O
Contrato terá vigência de 12 (doze) meses. SIGNATÁRIOS: pelo SLU/DF, SILVIO DE
MORAIS VIEIRA, Diretor-Presidente e CLEONICE ALVES LEITE, Diretora de
Administração e Finanças, e pela CONTRATADA: PABLO CRISPIM LOUREIRO,
representante legal.

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

CHAMAMENTO Nº 182/2021
PROCESSO: 04024-00004873/2021-25

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 14/06/2021 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
Chamamento n° 182/2021, cujo objeto é a Aquisição de créditos para aplicação e correção
do Teste Psicológico Humanguide, 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, 07 de junho de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

CHAMAMENTO Nº 183/2021
PROCESSO: 04024-00004631/2021-31

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 23/06/2021 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
Chamamento n° 183/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de medicina nuclear / cintilografias, 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, 07 de junho de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

CHAMAMENTO Nº 184/2021
PROCESSO: 04024-00006031/2021-16

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 14/06/2021 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
Chamamento n° 184/2021, cujo objeto é a Aquisição de Embalagens e descartáveis (saco
de 100 litros e sacos plásticos picotados bobina), 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, 07 de junho de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

CHAMAMENTO Nº 185/2021
PROCESSO: 04024-00005758/2021-78

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 14/06/2021 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
Chamamento n° 185/2021, cujo objeto é a aquisição de produto para saúde recém-
padronizado (Agulha espinhal para raquianestesia), em Sistema de Registro de Preços,
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, 07 de junho de 2021.
Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

CHAMAMENTO Nº 186/2021
PROCESSO: 04024-00006084/2021-29

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 14/06/2021 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
Chamamento n° 186/2021, cujo objeto é a Aquisição de Medicamentos (Benzilpenicelina,
Pamidronato, Amicacina,...), em Sistema de Registro de Preços, 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, 07 de junho de 2021. Supervisão
de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 081/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 081/2021, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 23/03/2021, cujo objeto é a
Aquisição de produtos para saúde padronizados, visando atender as necessidades do
Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta as seguintes empresas
vencedoras: itens 04 e 05 para a empresa BDP Brasil Distribuidora de Produtos Opme
Eireli, pelo valor total de R$25.290,50 (Vinte e cinco mil, duzentos e noventa reais e
cinquenta centavos); item 06 para a empresa Laboratórios B Braun S/A, pelo valor total
de R$18.848,00 (Dezoito mil, oitocentos e quarenta e oito reais). Os itens 02 e 03
restaram fracassados. Os itens 01, 07, 08 e 09 restaram desertos. Brasília - DF, 07 de
junho de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 107/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 107/2021, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 22/04/2021, cujo objeto é a
Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Exames de Medicina
do Sono (Polissonografia e teste de múltiplas latências do sono), visando atender as
necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta a seguinte
empresa vencedora: Lote Único para a empresa Sinapse Serviços Médicos Ltda, pelo
valor total de R$ 364.500,00 (Trezentos e sessenta e quatro mil e quinhentos reais).
Brasília - DF, 07 de junho de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 125/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 125/2021, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 26/04/2021, cujo objeto é a
Aquisição de Materiais Médico hospitalares, visando atender as necessidades do Hospital
da Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta as seguintes empresas vencedoras:
item 01 para a empresa Dalpra Representações e Confeccções Ltda, pelo valor total
estimado de R$ 155.800,00 (Cento e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais); item 02
para a empresa Winner Industria de Descartáveis Ltda, pelo valor total estimado de R$
2.829.000,00 (Dois milhões, oitecentos e vinte e nove mil reais). Brasília - DF, 07 de
junho de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 133/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 133/2021, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 10/05/2021, cujo objeto é a
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de exames de
Ressonância Magnética (RM), visando atender as necessidades do Hospital da Criança de
Brasília José Alencar - HCB, apresenta a seguinte empresa vencedora: Lote Único para a
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