
apoio administrativo na área de operação de sistemas de áudio, no âmbito do

TCDF - Processo nº 13.528/2015 - Licitação: Pregão Eletrônico nº 43/2015,

amparado pela Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e,

subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, bem como pelas Leis Distritais nºs

4.611/2011, 4.766/2012, 4.770/2012,4.794/2012 e 4.799/2012, pelos Decretos

Distritais nºs 23.460/2002, 25.966/2005 e 35.592/2014, Decreto Federal nº

5.450/2005, no que couber, e demais legislações aplicáveis - Fundamento Legal da

Rescisão: Cláusula Terceira do Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 3/2016 c/c

art. 79, inciso II da lei nº 8.666/1993 - Vigência: a contar de 17/11/2021 - Data da

Assinatura: 26/10/2021 - Assinam: pelo Contratante, Paulo Cavalcanti de Oliveira;

e, pela Contratada, Maria Leonice Matos Lima Peitudo.

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

AVISO DE RESULTADO

CHAMAMENTO Nº 338/2021

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

o Resultado do Chamamento Nº 338/2021, com o prazo para recebimento das

propostas finalizado em 13/10/2021, cujo objeto é a Aquisição de órteses, próteses e

materiais especiais (kit cateter picc) e cessão de acessórios/equipamento em regime

de comodato, visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília

José Alencar - HCB, apresenta a seguinte empresa vencedora: Lotes 01 e 02 para a

empresa Becton Dickinson Ind Cir Ltda, pelo valor total de R$ 219.713,23

(Duzentos e dezenove mil, setecentos e treze reais e vinte e três centavos).

Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

AVISO DE RESULTADO

CHAMAMENTO Nº 343/2021

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

o Resultado do Chamamento Nº 343/2021, com o prazo para recebimento das

propostas finalizado em 18/10/2021, cujo objeto é a Aquisição de medicamentos

(Carboplatina, Cloreto de Sódio, Desmopressina,...), visando atender as necessidades

do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta a seguinte

empresa vencedora: item 01 para a empresa Oncovit Distribuidora de Medicamentos

Ltda, pelo valor total de R$ 14.430,00 (Quatorze mil, quatrocentos e trinta reais). Os

itens 03, 04, 06 e 07 restaram desertos. Os itens 02 e 05 restaram fracassados.

Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

AVISO DE RESULTADO

CHAMAMENTO Nº 349/2021

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

o Resultado do Chamamento Nº 349/2021, com o prazo para recebimento das

propostas finalizado em 19/10/2021, cujo objeto é a Aquisição em Consignação de

Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME (Bloqueador, Cateter, Balão,...), em

Sistema de Registro de Preços, visando atender as necessidades do Hospital da

Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta a seguinte empresa vencedora:

itens 04 e 05 para a empresa Handle Comercio de Equipamentos Medicos Ltda, pelo

valor total estimado de R$ 1.300,00 (Mil e trezentos reais). Os itens 01, 02, 03 e 06

restaram desertos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. Supervisão de Compras,

Icipe/HCB.

 

AVISO DE RESULTADO

CHAMAMENTO Nº 351/2021

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

o Resultado do Chamamento Nº 351/2021, com o prazo para recebimento das

propostas finalizado em 19/10/2021, cujo objeto é a Aquisição de Medicamento

(Citrato de Fentanila adesivo), 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 CM Hospitalar S.A, pelo valor

total estimado de R$ 18.420,00 (Dezoito mil, quatrocentos e vinte reais).

Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

ATO DE CANCELAMENTO

CHAMAMENTO Nº 342/2021

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar – HCB torna público aos

interessados, o cancelamento do processo nº 04024-00007798/2021-54, que originou

o Chamamento n° 342/2021 publicado no DODF Nº 192, Pág. 79 em 13 de outubro

de 2021, cujo objeto é a Aquisição de material (suporte de mesa para etiquetas), com

a finalidade de atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José

Alencar – HCB. Este ato de cancelamento encontra respaldo no Art.6° do Decreto

Distrital 33.390/11 e nos despachos exarados nos autos do processo 04024-

00007798/2021-54. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. Supervisão de Compras

Icipe/HCB.

FILANTROPIA-160/2021

NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
 

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do

Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Renovação da Licença de Operação

SEI-GDF nº 13/2020 - IBRAM/PRESI, para atividade de Transporte de Produtos

Perigosos – TRCP nas vias do Distrito Federal, no endereço SIN Lote 14 A, Setor de

Inflamáveis, Zona Industrial, Guará, Brasília/DF. Processo: 00391-00018362/2017-11.

Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Marcelo Teixeira Soares Rodrigues,

Encarregado de Depósito.

ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS

CNPJ/ME: 08.644.821/0001-72 | NIRE: 53.201.380.939

Ficam convocados os senhores sócios da ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA.

(“Sociedade”) para a reunião de sócios da Sociedade a ser realizada, em primeira

convocação, no dia 05 (cinco) de novembro de 2021, às 11 horas, por meio

exclusivamente digital, na plataforma Zoom, para deliberar sobre o plano de

expansão da Sociedade, conforme material disponibilizado aos sócios nesta data, a

ser financiado pelo aumento do capital social da Sociedade no valor de R$

40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), com a consequente alteração da Cláusula

5.1 do Contrato Social. Os sócios que participarem remotamente da reunião, por

meio da plataforma digital, serão considerados presentes e signatários da ata de

reunião respectiva. Para participar e votar por meio da plataforma digital, os sócios

deverão enviar à Sociedade, ao endereço de e-mail societario@bioritmo.com.br, até

2 (dois) dias antes da data de realização da reunião (ou seja, até as 11 horas do dia

03 de novembro de 2021) solicitação acompanhada de cópia dos seguintes

documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade com foto; (b)

quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a

representação do sócio, bem como documento(s) de identidade do(s) representante(s)

legal(is), (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes

específicos para sua representação na reunião de sócios, obedecidas as condições

legais, e documento(s) de identidade do(s) procurador(es). A Sociedade enviará aos

sócios que manifestarem seu interesse em participar da reunião, em resposta ao e-

mail de solicitação e após a análise dos documentos enviados, um e-mail contendo as

orientações para acesso e os dados para conexão ao sistema eletrônico. A Sociedade

não se responsabilizará por eventuais falhas de conexão ou problemas operacionais

de acesso ou equipamentos dos sócios. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Edgard

Gomes Corona e Thiago Lima Borges - Diretores.

SINDICATO DOS ENGENHEIROS
NO DISTRITO FEDERAL - SENGE/DF

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE

O Presidente do Sindicato dos Engenheiros no Distrito Federal – SENGE/DF, no uso de

suas atribuições estatutárias, CONVOCA, todos os associados quites com suas obrigações

sociais, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia

08/11/2021, em sua sede, sito à EQS 102/103, Bloco A, sala 01, 2º pavimento – Centro

Empresarial São Francisco – Brasília/DF, às 18h, em primeira convocação, com mais de

50% dos filiados quites com suas obrigações sociais e às 18h30min, em segunda

convocação com pelo menos um terço desses filiados, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA – 1. Alteração e Aprovação do ESTATUTO DO SENGE/DF.

Brasília/DF, 25 de outubro de 2021.

Eng. JOSÉ SILVINO DE CARVALHO

Presidente do SENGE/DF

GUILHERME NEPOMUCENO FILHO
 

AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

do Distrito Federal - Instituto Brasília Ambiental – IBRAM/DF a Licença de

Operação SEI-GDF nº 178/2021 – IBRAM/PRESI para a atividade de Exploração de

Recursos Hídricos – Irrigação no endereço: Chácara 130, Núcleo Rural Tabatinga,

Planaltina, Distrito Federal. Processo: 00391-00013856/2017-17.GUILHERME

NEPOMUCENO FILHO.
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