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ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES ESCRITAS: pelo endereço eletrônico AP-0032022@adasa.df.gov.br, até às 18 horas do dia da audiência pública - 05 de abril de 2022.
INFORMAÇÕES: 3961-4900 ou www.adasa.df.gov.br.
RAIMUNDO RIBEIRO

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO
NÚCLEO DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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Edital nº 01 - PGDF, de 09 de fevereiro de 2022, e suas alterações, conforme a seguir
especificado.
[...]
12.8.1 Para cada sistema de concorrência, as provas discursivas serão corrigidas de acordo
com os seguintes critérios:
a) ampla concorrência: serão corrigidas as provas discursivas dos 192 candidatos melhores
classificados nas provas objetivas, respeitados os empates na última posição;
[...]
ANEXO I
CRONOGRAMA PREVISTO
Atividade

AVISO DE ABERTURA NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022
Processo: 00094-00003212/2021-43. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
transporte para destinação final de resíduos da construção civil, podas e volumosos entregues em 23
Pontos de Entrega Voluntária de Pequenos Volumes (PEV), administração e gestão destas unidades
e para a remoção de animais mortos de vias e logradouros públicos, conforme especificações e
condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
A Pregoeira do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL, torna público o
Pregão Eletrônico nº 02/2022-SLU/DF. Tipo: MENOR PREÇO. Valor estimado: R$
15.876.236,64 (quinze milhões, oitocentos e setenta e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e
sessenta e quatro centavos). Unidade Orçamentária: 22214, UASG: 926254, Elemento de Despesa:
33.90.39. PT: 15.452.6209.2079.6118. Entrega das Propostas: a partir de 29/03/2022,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 12/04/2022, às
09h (horário de Brasília) no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br. O Edital ficará disponível
nos sítios https://www.gov.br/compras/pt-br e do SLU https://www.slu.df.gov.br/pregao-emandamento. Outras informações e esclarecimentos poderão ser obtidos no telefone 3213-0200, no
horário de 9h às 12h e das 14h às 17h.
Brasília/DF, 28 de março de 2022
NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021
Processo: 00401-00016992/2020-35. Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL - DPDF X JCP ANDRADE TRANSPORTES EIRELI. Objeto: Prorrogar o
prazo de vigência do contrato nº 09/2021 por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II,
artigo 57 da Lei nº 8.666/93, compreendendo o período de 23/03/2022 a 23/03/2023 e
reajustar o valor do contrato pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial - IPCA-E, passando o valor de contrato de R$ 110.369,76 (cento e dez mil
trezentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) para R$ 120.353,28 (cento e
vinte mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos). Vigência: a partir do
dia 23/03/2022. Assinatura: 22/03/2022. Signatários: pela CONTRATANTE: MARIA
JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS, Defensora Pública-Geral; pela CONTRATADA:
JANAINA CRISTINA PORCEL ANDRADE, Sócia-administradora.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2021
Processo: 00401-00004109/2021-45. Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL - DPDF X MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. Objeto:
Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 011/2021 por mais 12 (doze) meses, com base
no inciso II, artigo 57 da Lei nº 8.666/93, compreendendo o período de 19/04/2022 a
19/04/2023, mantido o valor total de R$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos
reais), resguardado o direito ao reajuste com fulcro no art. 40, inciso XI c/c art. 65, § 8º,
ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme previsto na Cláusula Quinta do
Contrato, aplicando-se a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial-IPCA-E. Vigência: a partir do dia 19/04/2022. Assinatura: 25/04/2022. Signatários:
pela CONTRATANTE: MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS, Defensora PúblicaGeral; pela CONTRATADA: EMMERSON RICIERI BRITO, Representante Legal.
EXTRATO DO MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
Processo: 00401-00000604/2022-66. Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO/DPU X
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL/DPDF. Objeto: Integração do
atendimento da Defensoria Pública da União ao projeto "Carreta da Defensoria", no âmbito do
Programa de Atendimento Integrado (PAI), executado pela DPDF no Distrito Federal. Vigência:
24 (vinte e quatro) meses, contados da subscrição, podendo ser prorrogado mediante Termo
Aditivo. Assinatura: 15/02/2022. Signatários: pela DPU: DANIEL DE MACEDO A.
PEREIRA, Defensor Público-Geral Federal e IGOR ROBERTO ALBUQUERQUE ROQUE,
Defensor Público-Chefe da 2ª Categoria da Unidade da DPU no DF e pela DPDF: MARIA
JOSÉ SILVA DE SOUZA DE NÁPOLIS, Defensora Pública-Geral do DF e EVENIN
EUSTÁQUIO DE ÁVILA, Diretor da Escola de Assistência Jurídica da DPDF.

PROCURADORIA-GERAL
SECRETARIA GERAL
EDITAL Nº 04, DE 25 DE MARÇO DE 2022
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE PROCURADOR DO DISTRITO
FEDERAL, CATEGORIA I
O SECRETÁRIO-GERAL, DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL,
tendo em vista a Decisão nº 788/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de 16 de
março de 2022, torna pública a retificação dos subitens 12.8.1, alínea “a”, e do Anexo I do

Data prevista*

[...]

[...]

Consulta individual ao resultado final da isenção de taxa

1º/04/2022

Período de solicitação de inscrição

04/04 a 03/05/2022
Das 10 horas do primeiro
dia às 18 horas do último dia
(horário
oficial
de
Brasília/DF

04 e 05/05/2022
Disponibilização de link para a verificação de deferimento da foto Das 10 horas do primeiro
encaminhada na inscrição e envio de foto que atenda às dia às 18 horas do último dia
determinações do sistema
(horário
oficial
de
Brasília/DF
Último dia para pagamento da taxa de inscrição

05/05/2022

Divulgação da relação provisória dos candidatos com inscrição
deferida (ampla, pessoa com deficiência, negros e hipossuficientes) e
13/5/2022
disponibilização de link para a consulta individual à situação
provisória de atendimento especial
16 e 17/05/2022
Período de recursos contra o indeferimento do atendimento especial
Das 10 horas do primeiro
e contra o indeferimento da inscrição (ampla, pessoa com
dia às 18 horas do último dia
deficiência, negros e hipossuficientes) e para alteração de opção de
(horário
oficial
de
concorrência (candidatos negros e hipossuficientes)
Brasília/DF
Divulgação da relação final dos candidatos com inscrição deferida
(ampla, pessoa com deficiência, negros e hipossuficientes) e
25/05/2022
disponibilização de link para a consulta individual à situação final de
atendimento especial
Edital de divulgação da consulta aos locais e ao horário da prova
30/05/2022
objetiva
Aplicação da prova objetiva

05/06/2022

07/06/2022
Divulgação do gabarito oficial preliminar da prova objetiva A partir das 19
acompanhado das justificativas de respostas
(horário
oficial
Brasília/DF)

horas
de

08 a 21/06/2022
Das 10 horas do primeiro
Período para a interposição de recursos quanto ao gabarito oficial
dia às 18 horas do último dia
preliminar da prova objetiva
(horário
oficial
de
Brasília/DF)
Resultado provisório na prova objetiva e divulgação do gabarito
oficial definitivo da prova objetiva, acompanhado das justificativas 12/07/2022
de alteração/manutenção do gabarito preliminar da prova objetiva
13 a 26/07/2022
Das 10 horas do primeiro
Prazo para a interposição de recursos contra o resultado provisório
dia às 18 horas do último dia
nas provas objetivas
(horário
oficial
de
Brasília/DF
Resultado final na prova objetiva e convocação para as provas
08/08/2022
discursivas
Aplicação das provas discursivas

12, 13 e 14/08/2022

Divulgação do padrão de respostas preliminar das provas discursivas

16/08/2022

17 a 30/08/2022
Das 10 horas do primeiro
Prazo para interposição de recurso contra o padrão de resposta
dia às 18 horas do último dia
preliminar das provas discursivas
(horário
oficial
de
Brasília/DF
Resultado provisório nas provas discursivas e divulgação do padrão
21/09/2022
de resposta definitivo das provas discursivas
22/09 a 05/10/2022
Das 10 horas do primeiro
Prazo para a interposição de recursos contra o resultado provisório
dia às 18 horas do último dia
nas provas discursivas
(horário
oficial
de
Brasília/DF
Resultado final nas provas discursivas e convocação para prova oral

26/10/2022

Divulgação do edital com os pontos agrupados para a prova oral

1º/11/2022

Aplicação da prova oral

06/11/2022

Resultado provisório na prova oral

18/11/2022
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21/11 a 5/12/2022
Prazo para a interposição de recurso contra o resultado Das 10 horas do primeiro dia às
provisório na prova oral
18 horas do último dia (horário
oficial de Brasília/DF)
Resultado final na prova oral e convocação para a avaliação de
16/12/2022
títulos
19 e 20/12/2022
Período para o envio da documentação para a avaliação de Das 10 horas do primeiro dia às
títulos
18 horas do último dia (horário
oficial de Brasília/DF)
Resultado provisório na avaliação de títulos

02/01/2023

03 a 16/1/2023
Prazo para a interposição de recurso contra o resultado Das 10 horas do primeiro dia às
18 horas do último dia (horário
provisório na avaliação de títulos
oficial de Brasília/DF)
Resultado final na avaliação de títulos e convocação para a
avaliação biopsicossocial e para o procedimento de verificação 28/01/2023
da condição de candidato negro
Realizar avaliação biopsicossocial
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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022
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 o fornecimento de medicamentos e insumos médicos para atendimento
das demandas da Divisão de Programas da Saúde - DISAUDE do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, durante o exercício de 2022, sendo vencedor o Adjudicatário
DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI, CNPJ: 13.544.130/0001-37, pelo montante
estimado de R$ 64.631,00 (sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais),
correspondente a um desconto ofertado de 7,67% (sete vírgula sessenta e sete por cento)
sobre os preços constantes dos Guias Farmacêuticos BRASÍNDICE e ABCFARMA.
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- 00013619/202149, bem como no Serviço de Licitação deste Tribunal.
Brasília/DF, 18 de março de 2022
ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI
Pregoeira

04/02/2023

INEDITORIAL

Realizar o procedimento de verificação da condição de
05/02/2023
candidato negro
Resultado provisório na avaliação biopsicossocial e no
16/02/2023
procedimento de verificação da condição de candidato negro
Prazo para a interposição de recurso contra o resultado
provisório na avaliação biopsicossocial e contra o resultado
provisório no procedimento de verificação da condição de
candidato negro

17/02 a 07/03/2023
Das 10 horas do primeiro dia às
18 horas do último dia (horário
oficial de Brasília/DF)

Resultado final na avaliação biopsicossocial e no procedimento
de verificação da condição de candidato negro e convocação 17/03/2023
para o desempate de notas (se houver empates)
20 e 21/03/2023
Período para envio da documentação do desempate de notas (se Das 10 horas do primeiro dia às
18 horas do último dia (horário
houver empates)
oficial de Brasília/DF)
Resultado provisório no desempate de notas (se houver
24/03/2023
empates)
27 e 28/03/2023
Prazo para a interposição de recurso contra o resultado Das 10 horas do primeiro dia às
18 horas do último dia (horário
provisório no desempate de notas (se houver empates)
oficial de Brasília/DF)
Resultado final no desempate de notas (se houver empates) e
31/03/2023
resultado final no concurso

* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração,
conforme necessidade e conveniência da PGDF e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta
será previamente divulgada por meio de edital ou de comunicado.
HELDER DE ARAÚJO BARROS
Secretário-Geral

TRIBUNAL DE CONTAS

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
CHAMAMENTO Nº 137/2022
PROCESSO: 04024-00014081/2021-69
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 13/04/2022 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
chamamento n° 137/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de solução de gerenciamento de mensagens aos usuários do Hospital
da Criança de Brasília José Alencar – HCB, integrada ao sistema de gestão hospitalar MV,
utilizando a plataforma WhatsApp Business API, na qualidade de conta comercial oficial,
permitindo múltiplos atendentes vinculados a um único número, criação de chatbots, além
de consultoria para a implantação da solução contratada, 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, 28 de março de 2022. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
CHAMAMENTO Nº 138/2022
PROCESSO: 04024-00001475/2022-38
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 13/04/2022 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
chamamento n° 138/2022, cujo objeto é a Contratação de Empresa para a Prestação de
Serviço de Apoio Domiciliar à Terapia Renal Substitutiva do Hospital da Criança de
Brasília José Alencar, mediante o Fornecimento de Insumos aos Pacientes em Diálise
Peritoneal Contínua, com equipamentos em regime de comodato, 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, 28 de março de 2022. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

SECRETARIA DE CONTAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 01/2022
O Secretário de Controle Externo, da Secretaria de Contas, do Tribunal de Contas do Distrito
Federal – TCDF, na forma da lei, depois de esgotados, sem sucesso, os meios previstos no
art. 23, I e II, da Lei Complementar do DF nº 01, de 09 de maio de 1994, FAZ SABER a
todos quantos este Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramitam neste Tribunal
os autos de nº 1337/2018, tratando de tomada de contas especial, tendo o egrégio Plenário, na
Sessão Ordinária nº 5099, de 29/01/2019, autorizado a citação por edital de HWC
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.228.323/0001-49, na pessoa
de seu representante legal, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, o qual
deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da primeira publicação deste Edital, apresentar
defesa ou recolher solidariamente o débito de R$ 84.168,79(valor em 09/11/2018), que
deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos da ER nº 13/03, conforme
estabelecido na Decisão nº 132/2019. Registre-se que as decisões proferidas nos autos se
encontram disponíveis no endereço eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tc.df.gov.br),
podendo o interessado cadastrar-se no “TCDF push” de forma a receber por e-mail
informações sobre o andamento do processo de seu interesse. Para as consultas que se
fizerem necessárias, o processo acima referido encontra-se à disposição, de 2ª a 6ª feira, das
13:30 às 18:30 horas, na Sala de Atendimento ao Público, localizada no Tribunal de Contas
do Distrito Federal — Edifício Anexo, Praça do Buriti. Informações adicionais podem ser
obtidas pelo telefone (61) 3314-2189, no mesmo horário.
Brasília/DF, 24 de março de 2022
ANTONIO CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Controle Externo
Secretaria de Contas

CHAMAMENTO Nº 139/2022
PROCESSO: 04024-00002699/2022-67
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 04/04/2022 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
chamamento n° 139/2022, cujo objeto é a Aquisição de Insumos de Laboratório (Ânodo
de Prata, Cátodo de Prata, Eletrodo, ...), 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, 28 de março de 2022. Supervisão de Compras,
Icipe/HCB.
CHAMAMENTO Nº 140/2022
PROCESSO: 04024-00002780/2022-47
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 04/04/2022 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
chamamento n° 140/2022, cujo objeto é a Aquisição de Medicamentos (Morfina,
Complexo Vitamínico, Desloratadina, ...), 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, 28 de março de 2022. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

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

