
repactuação do contrato, passando o contrato a ter o valor total de R$ 82.798,52 (oitenta e
dois mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), nos termos do
artigo 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93 e disposições da Instrução Normativa nº 5, de 25
de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão; 2. A prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais
12 (doze) meses, (compreendendo o período de 23/11/2021 a 22/11/2022) nos termos do
artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 9.648, de
27 de maio de 1998. VIGÊNCIA: O presente termo entra em vigência a partir de sua
assinatura. DATA DE ASSINATURA: 22/11/2021. SIGNATÁRIOS: Pela Fundação
Jardim Zoológico de Brasília: JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, na qualidade de
Diretor-Presidente Substituto. Pela FUNAP Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso:
Deuselita Pereira Martins, na qualidade de Diretora Executiva.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processos: 00196-00003056/2018-12. DA ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato
de Prestação de Serviços nº 39.898/2019. DAS PARTES: Fundação Jardim Zoológico de
Brasília - FJZB e MURANO Construções EIRELI-ME. DO OBJETO: Prorrogação do
prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de
06/12/2021 a 05/12/2022, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, alterada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. DA VIGÊNCIA: O
presente Termo entra em vigência a contar da data de assinatura. DATA DE
ASSINATURA: 26/11/2021. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Fundação: JOSÉ CARLOS
LOPES DE OLIVEIRA, na qualidade de Diretor-Presidente Substituto. Pela Contratada:
Hudson Marcelo Amaral de Sousa, na qualidade de Sócio.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo: 00196-00001736/2019-82. DA ESPÉCIE: Contrato para Aquisição de Bens
pelo Distrito Federal nº 45.041/2021-FJZB/C2H SOLUÇÕES. DAS PARTES: Fundação
Jardim Zoológico de Brasília - FJZB e C2H Soluções em Serviços Ltda. DO OBJETO:
Aquisição de equipamento de informática com instalação de solução de controle de acesso
(catraca eletrônica), com garantia on site de 36 (trinta e seis) meses, conforme descrição e
quantitativos relacionados no ANEXO ÚNICO, deste contrato, consoante especifica o
EDITAL PADRÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021-COLIC/SCG/SEGEA/SEEC-
DF (Id. 72133157), da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0019/2021-C2H
SOLUÇÕES (Id. 72133306), da PROPOSTA (Id. 72133597). DO VALOR: O valor total
do contrato é de R$ 431.720,08 (quatrocentos e trinta e um mil e setecentos e vinte reais e
oito centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT 18.126.8210.1471.584 - ND
3390.30, 3390.39, 3390.40 e 4490.52 - Fonte 100 e 183. DA VIGÊNCIA: 12 (doze)
meses, a contar da data da última assinatura. DATA DE ASSINATURA: 23/11/2021.
DOS SIGNATÁRIOS: Pela Fundação: JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, na
qualidade de Diretor-Presidente Substituto. Pela Contratada: Hernani Liberato Conconi,
na qualidade de Procurador.

DEFENSORIA PÚBLICA

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2019
Processo: 00401-00016557/2018-96. Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL/DPDF X NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 001/2019 por mais 12 (doze) meses,
iniciando em 11/01/2022 e finalizando em 10/01/2023, com base no inciso II do artigo 57
da Lei nº 8666/93, impondo-se rescisão unilateral do contrato por parte da
CONTRATANTE, de acordo com o inciso II, Art. 58, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, conforme justificativa apresentada pela área demandante, mantido o valor total de
R$ 35.899,45 (trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco
centavos). Vigência: a partir de 11/01/2022. Assinatura: 26/11/2021. Signatários: pela
CONTRATANTE, MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS, na qualidade de
Defensora Pública-Geral, e pela CONTRATADA, MARCOS ANDRÉ FIGUEIREDO
CHAVES, na qualidade de Diretor Comercial.

TRIBUNAL DE CONTAS

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021

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 pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação -
TIC, por intermédio de acesso a base de documentos eletrônicos, assinatura para acesso a
bases de conhecimentos contendo pesquisas primárias e análise de tendências, bem como
serviços complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação das informações
disponibilizadas nas referidas bases de informações, além de reuniões com especialistas
que podem ser presenciais, telefônicas ou via aplicativos de colaboração de equipes, sendo
vencedora a Adjudicatária GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS
LTDA., CNPJ: 02.593.165/0001-40, pelo montante de R$ 310.900,08 (trezentos e dez mil
e novecentos reais e oito centavos) para o período de 12 (doze) meses. 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 nº 22126/2019, bem como no Serviço de Licitação
deste Tribunal.

Brasília/DF, 12 de novembro de 2021
ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI

Pregoeira

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

CHAMAMENTO Nº 427/2021
PROCESSO: 04024-00012737/2021-17

O instituto do câncer infantil e pediatria especializada – icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 07/12/2021 às 18h, estará
recebendo por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
chamamento n° 427/2021, cujo objeto é a Aquisição de Produtos para Saúde
padronizados (Cateter nasal pediátrico, Cateter periférico, Cateter periferico
intravenoso...), 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, 29 de novembro
de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

CHAMAMENTO Nº 433/2021
PROCESSO: 04024-00013066/2021-01

O instituto do câncer infantil e pediatria especializada – icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 07/12/2021 às 18h, estará
recebendo por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
chamamento n° 433/2021, cujo objeto é a Aquisição de Equipamentos para a Melhoria
do Serviço de Vídeo Endoscopia Digestiva (Carrinho, Armário Duplo,...), 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, 29 de novembro de 2021. Supervisão de Compras,
Icipe/HCB.
 

CHAMAMENTO Nº 434/2021
PROCESSO: 04024-00012995/2021-95

O instituto do câncer infantil e pediatria especializada – icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 07/12/2021 às 18h, estará
recebendo por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
chamamento n° 434/2021, cujo objeto é a Aquisição de Equipamentos para a Melhoria
do Serviço de Vídeo Endoscopia Digestiva(Videogastroscópio, Sistema de Vídeo,... ),
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, 29 de novembro de 2021.
Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 387/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 387/2021, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 24/11/2021, cujo objeto é a
Aquisição de Material Médico (Equipo Extensor), visando atender as necessidades do
Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta a seguinte empresa
vencedora: item 01 para a empresa MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda, pelo
valor total estimado de R$2.655,00 (Dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais).
Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 369/2021
ITENS REMANESCENTES

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 369/2021-IR, com o prazo para recebimento das propostas
finalizado em 22/11/2021, cujo objeto é a Aquisição de Medicamentos (Cefalexina
(monoidratada) suspensão oral 250mg/5ml), em Sistema de Registro de Preços, visando
atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB,
apresenta a seguinte empresa vencedora: item 01 para a empresa União Quimica
Farmaceutica Nacional S/A, pelo valor total estimado de R$ 12.000,00 (Doze mil
reais).Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
FILANTROPIA-176/2021
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