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14.5 - Nos casos em que não for possível solução administrativa em negociação de que
participe o órgão de assessoramento jurídico da administração pública, fica eleito o Foro de
Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes da parceria.
14.6 - Informações e esclarecimentos podem ser solicitados por (61) 3325-5217 ou pelo
email centrodanca@cultura.df.gov.br
14.7 - Qualquer pessoa poderá apresentar impugnação a este Edital, que será decidida pela
Comissão de Seleção, com possibilidade de recurso ao administrador público.
14.8 - Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800.6449060 (Decreto nº 34.031/2012).
Brasília/DF, 29 de agosto de 2017
LUIZ GUILHERME REIS ALMEIDA
____________________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção do original, publicado no DODF
nº 169, de 01/09/2017, págs.54 e 55.
TERMO DE FOMENTO Nº 017/2017
PROCESSO: 150.001745/2017. 1 - DAS PARTES: O DISTRITO FEDERAL, através da
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e a Organização da Sociedade Civil IBEM INSTIUTO BÓGEA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E MÚSICA - CNPJ nº 12.888.865/000115 - DO OBJETO: Este instrumento tem por objeto a realização do projeto "CARNAVALESCA", com período de execução de setembro de 2017 a maio de 2018, com o objetivo
geral de organizar, sistematizar, fomentar, produzir e difundir memória, história, dados,
indicadores, notícias e informações sobre o Carnaval de Brasília, em espaço centralizado, de
linguagem acessível ao público, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho em
anexo a este instrumento. 2 - VALOR GLOBAL DA PARCERIA E DOTAÇÃO: 2.2. O valor
global dos recursos públicos da parceria é de R$ 299.550,69 (DUZENTOS E NOVENTA E
NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS). 2.3. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade
Orçamentária: 16101; II - Programa de Trabalho: 13.392.6219.3678.0001; III - Natureza da
Despesa: 33.50.41; IV - Fonte de Recursos: 100; 2.4 - O empenho é de R$299.550,69
(duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos),
conforme Nota de Empenho nº 2017NE01406, emitida em 22/09/2017, sob o evento nº
400091, na modalidade ordinário. CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA E
EFICÁCIA: 3.1 - Este instrumento terá vigência da data de sua assinatura até 31/05/2018. 4
- GESTOR DA PARCERIA: - LUIS EUSTÁQUIO BRAGA - Matrícula nº 172810-5. DATA
DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2017. SIGNATÁRIOS: p/SECRETARIA: LUIS
GUILHERME ALMEIDA REIS e p/ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CONCEIÇÃO DE MARIA BÓGEA CARVALHO.

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2017 - (UASG: 926314)
Processo: 0401.000.317/2017. Objeto: Contratação de empresa especializada na transmissão
de dados, sob demanda, para comunicação das unidades da DPDF, utilizando tecnologia
MPLS, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Distrito Federal na forma e
condições previstas em Edital e seus anexos. Valor total estimado: R$ 2.123.455,60 (dois
milhões cento e vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos
reais). Tipo de Licitação: Menor Preço. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário.
Data e horário de abertura do certame às 10h do dia 06 de outubro de 2017. O Edital poderá
ser retirado nos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.defensoria.df.gov.br. Informações pelo telefone (61) 21964387.
GILMAR VILELA DA SILVA
Subsecretário de Administração Geral
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2017- (UASG: 926314)
A Defensoria Pública do Distrito Federal comunica aos interessados que, após abertura do
Pregão Eletrônico nº 07/2017, Processo nº 401.001.223/2016, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado
(STFC), para atender as necessidades da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF,
conforme as condições e exigências estabelecidas em Edital, e seus anexos, sagrou-se vencedora a empresa TELEFONICA BRASIL S.A - CNPJ nº 02.558.157/0001-62 para o grupo
1 no valor total de R$ 74.055,00 (setenta e quatro mil e cinquenta e cinco reais). A ata e o
termo de adjudicação do pregão podem ser visualizados nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.defensoria.df.gov.br.
GILMAR VILELA DA SILVA
Subsecretário de Administração Geral
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PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2017
Processo: SEI 020-00010535/2017-71. Objeto: Concessão de uso de bem público com a
finalidade específica de prestação de serviços de lanchonete, de acordo com as especificações
e condições descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital. Tipo de Licitação: Menor
preço global. Valor estimado: R$ 187,60 (valor total do cardápio mínimo). O respectivo
edital poderá ser retirado no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. Código UASG: 926121. Cadastramento das propostas no citado site até a data e horário fixados
para a abertura da licitação: às 10h30min. do dia 17 de outubro de 2017, horário de Brasília.
Informações: (61) 3342-1086.
Em 25 de setembro de 2017
CLEONICE NERI DOS SANTOS
Pregoeira

INEDITORIAIS
HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
CHAMAMENTO Nº 251/2017
PROCESSO: 2017.21.2485.00
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 02/10/2017 as 18:00 horas, estará
recebendo propostas relativas ao Chamamento n° 251/2017, cujo objeto é a Aquisição de
Lâmpadas para Projetores Multimídia, 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 e no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital N° 33.390/11. Brasília, 25 de Setembro de 2017. Coordenação de Suprimentos, ICIPE/HCB.
CHAMAMENTO Nº 252/2017
PROCESSO: 2017.21.2484.00
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 02/10/2017 as 18:00 horas, estará
recebendo propostas relativas ao Chamamento n° 252/2017, cujo objeto é a Aquisição de
Sacos, Bobinas e Sacolas de Plástico, 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 e no site www.hcb.org.br. Este Procedimento
respeitará o disposto pelo Decreto Distrital N° 33.390/11. Brasília, 25 de Setembro de 2017.
Coordenação de Suprimentos, ICIPE/HCB.
CHAMAMENTO Nº 253/2017
PROCESSO: 2017.04.2483.00
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 02/10/2017 as 18:00 horas, estará
recebendo por meio eletrônico no site www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento n° 253/2017, cujo objeto é a Aquisição de Medicamentos (Dantroleno, Doxorrubicina, Fentanila,...), por meio do 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 e no
site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital N°
33.390/11. Brasília, 25 de Setembro de 2017. Coordenação de Suprimentos, ICIPE/HCB.
CHAMAMENTO Nº 254/2017
PROCESSO: 2017.07.2486.00
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 11/10/2017 as 18:00 horas, estará
recebendo propostas relativas ao Chamamento n° 254/2017, cujo objeto é a Contratação de
Empresa especializada para Manutenções e Calibração em Sistema M.A.P.A 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, 25 de
Setembro de 2017. Coordenação de Suprimentos, ICIPE/HCB.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2017- (UASG: 926314)
A Defensoria Pública do Distrito Federal comunica aos interessados a HOMOLOGAÇÃO do
Pregão Eletrônico nº 07/2017, Processo nº401. 001.223/2017, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na, Prestação de Serviços Telefônico fixo comutado
(STFC), para atender as necessidades da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF,
conforme as condições e exigências estabelecidas em Edital, e CONVOCA a empresa
TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 que teve homologado em seu favor
o grupo 1, para comparecer a sede da DPDF para assinatura do contrato nos termos do
Edital.
GILMAR VILELA DA SILVA
Subsecretário de Administração Geral

CHAMAMENTO Nº 255/2017
PROCESSO: 2017.07.2487.00
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 11/10/2017 as 18:00 horas, estará
recebendo propostas relativas ao Chamamento n° 255/2017, cujo objeto é a Contratação de
Empresa especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva em Laser Odon-

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012017092600055

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

