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AVISO DE RESULTADO 
CHAMAMENTO N° 331/2010  

O Heepital da Criança de Brasilise lese Alencar HCB toma público aos interessados o Resultado do 
Chamamento N' 3310018, com o prazo para cadastro dm propostas na plataforma vhsw.bioneso.com.br  
finalizado em 01/10/2018, cujo Objeto é a Aquisição de Produtos para Saúde (Creme, Curativo, 
Dispositiva.). por meio do Sistema de Regisho de Preços, visando atender da necessidades do Hospital 
ela Criança de Brasília José Alencar HCB. apresenta as seguintes empresam voem-dente: item 01 para a 
empresa CBA Comércio de Produtos Hespiedares Lula, pela valor letal estimado de ES 27.560,00 iVinie 
e sete mil, quinhentos e sessenta reais); item OS para a empresa Laboratórios 13 Brasas S/A, pelo valor total 
estimado de R5 li.799191 (Oito mil. sous:amos e noventa reais); limo 07, II. 14 e 15 para a empresa DMI 
Maioria' Médico Hospitalar Lida, pelo valor total animado de RS 70.681,00 (Setenta c nove mil, ociscenlos 

oitenta c um reais); item 03 pani a empresa Risada Suprimentos Médicos Ltda, pelo valor tobá estimado 
de RS 4.200.00 (Quatro mil e duzentos reais); iteno 02, 04 e 17 para a empresa De PILDE Comercio 
Ropusetuação looporlação e Exponoção Lida, pelo valor tom' cslimado de RI 243.604,00 (Duangoa e 
quarenta e ofia mil seiscentos a queira mais); itens 08, 09. 10. 13 c 18 para a empresa Nobre Medical 
Produtos Mediais Importação e Exportação Lida Me pelo valor total estimado de RS 423110,00 (Quarenta 
c dois mil, trezentos c noventa reais). Os itens 12, 16 e )9 remam fracassados, O item 09 tini cancelado. 
Amalha/DF. 31 de janeiro de 2019. Coordenação de Suprimentos. ICIPE/HCB. 

AVISO DE RESULTADO 
CHAMAMENTO N. 375/2018 

O Hospital da Calaça de Erasilia José Alencar - HCB renal público aos interessados o Resultado do 
Chamamento le" 375/2018, mim o poro para recebimento das primos-ias finalizado em 10,12/2018, cujo 
objeto é a Aquisição de Pasto Fichitio e Canhono de divisórias, visando atender as tweessIdadea de 
Hospital da Criança de Brasas Jose Alencar - HCB, apresenta as seguintes empresas vencedoras: item 02 
para a empresa KR Indexa*, e Comércio Lida Epp, pelo valor total amimado de RI 16317.00 (Dezesseis 
mil, trezentos c dezessete reais). 0 bem 01 foi cancelado. Ensllia/DE 31 dc janeiro de 2019. Coordenação 
de Sul:mimemos, ICIPETICE. 

AVISO DE RESULTADO 
CHAMAMENTO N° 387/2018 

O Hospital da Criança de BrasIlin José Alencar - HCB toma público Dou interessados o Resultado do 
Chamamento N°3)7/20111, com o prazo para recebimento das propostas finalizado ern 10,01/201), cujo 
objeto a: a Aquisição de Lato Umedmido, por meio do Sistema de Registro de Preços, visando atenda 
os nocessitirdes do Hospital da Criança de FInuilia Jose de Alenciu HCB, apresenta a Seaainia empou 
vencedora: item 01 para empresa axe Comércio Internacional Lida, pelo valor total estimado de R$ 
37.595,00 (trinta c sete mil, quinhentos o nevara e cinco taxis). Bradlia0F, 31 de janeiro de 2019. 
Coordenação de Suprimentos. 1C1PE514C0. 

AVISO DE RESULTADO 
CHAMAMENTO hi• 390/2018 

O Hospital da Criança de Brusllia tosa Alencar - FICA torna público aos interessados o Resultado do 
Chamamento N390/2010, com o prazo para recebimento das propostas finalizado em 10,12/2018, eido 
objeto é a Aquisição c instalação de oquipammotos do Acondicionamento de Enafjen Elénica, tomando 
passivo) a ',metia de energia inintemipta. através dc nobreaks com banco de baterias, com autonomia de 
15 minutos cada, inchada a realização de procedimentos de instalação com partida (Sumi Up), visando 
atender as necessidades do Hospital da Criança de Emalha Jose Macas - IICB, apresenta as seguintes 
empresas vencedonhi itens 01 e 02 pana a empresa Leistung Indústria Comércio e Scaviços de Sistemas de 
Energia Lida, pelo saloia tola) de RI i 25.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais)) irem 03 para a empresa 
RTA Rede de Tecnologia Avançada Lida. polo valor total de RS 83.700.00 i Oitenta c três mil c setecentos 
reais); item Oa para a empresa Pós Dados Comércio e Serciços de Aisterivia Técnica Lula, pelo valor 
total de RS 200.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais). Brasi)ia/Dt, 31 de janeiro de 2019. Coordenação de 
Suprimentos, ICIPE/HCB. 

AVISO DE RESULTADO 
CHAMAMENTO N°416/2019 

O Hospital da Criança de &adia José Marear - 11C13 torna público aos interessados e )(multado do 
Chamamento E" 916/2018, com o ionizo para recebimento das propostas finalizado em 17,12/2018, cujo 
objeto a Aquisição de Miguem, Acesims, por meio do Sistema de Registro de Preços, visando mender 
as necessidades do Hospital da Criança de BrosIlia José Alentar 'ISCO. apresenta as seguintes empresas 
veneeduras: itens Cl e 02 para a empresa RV Comércio e Serviços Lida Epp, pelo valer total animado de 
RS 22.280.00 (Vinte e dois mil, duzentos e idioma reais): imas 03 e 04 para a empresa Interlabel Soluções 
em Rotulagem adi, pelo valor total estimado de RS 14.549.20 (Quatorze mil. quinhentos c quarenta c 
nove maio e vinte centavos). Bizillia/DE 31 de janeiro de 2019. Coordenação de Suprinventos, 
ICIPIVHCE, 

AVISO DE RESULTADO 
CHAMAMENTO 147  426/2018 

O Hospiud da Criança de [Basilio José Alencar - HCB torna público aos interessados o Resultado do 
Chamamento lar 426/2018. com  u prazo para recebimento das propostas finalizado cm 1E12/2018. cujo 
objeto é a Aquisição de Material pura Manutenção Corretiva Preventiva do Cabanas-Mo EstruMrado, 
visando atender as necessidades do Hospital da Crianças de Brasilia losó Alencar - 11(11, apresema as 
seguintes empresas vencedores: itens 01 e 08 para a empresa Itatiaia Comércio de Material para 
Construção Ltda, pelo valor total de RS 10.238,00 (Dez mil, duzentos e trinta e oito reais); item 02 paru 
a empresa Nathade Comeicial Lida, ',elo valor total de RI 350.00 (Trezentos c cinquenta reais): Una 03 
e 05 pare a empresa N&F Comércio de Marchais Elétricos c Hidraulicos Lida Mc. polo valor total de RS 
5.147310 (Cinco mil. conta e quarenta e sete reais); itens El, 06 e 07 para kl empresa Ricardo Cruvinel de 
Oliveira Filho 186135, pelo valor tola! dç RS 4.750,00 tQuago miL ociceenlos e cinquceda ceais). 
Brunia/0F. 31 de ~na de 2019. Coordmaislo ao Suprimentos. ICIPE/HCB. 

REVOCAS:À0 DE RESULTADO 
CHAMAMENTO N° 279/2018 

O Matuto do Canoa Manai e Pediauta Especializada - ICIPE tome público aos interessados, a revogação 
do resultado dos itens 05. 10 e 23 pira empresa Dona Medical Produtos para Saúde Ltda. publieado lar 

DOGE N° 017, pág 34 cm 24/01/2019, retorciam ao Chansamenio 279,2010. Eme aio de revogação munam 
respaldo na clausula editallcia 19.8 coes despachos exarados nos autos do processo 2018.11.2877.00. 
BresIlin/DE, 31 de janeiro de 2019. Coordenação de Suprimo-atoo ICIPEXICB, 

REVOGAÇÃO DE RESULTADO 

CHAMAMENTO N° 314/2018 

()Instituto do Cáncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE torna público aos interesmados, a revogação 

do resultado dos itens 01, 02. 04, 05. 06. 12, 13, 14. 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32. 33, 34, 35. 36, 

37 e 39 pare empresa Dona Medical Prediais, para Saúde Lida, publicado no DODE N" 014, pág 25 em 

2101,2019. referente ao Chamamento 314/2018. Faie ato de revogação encontro reapaldo na clausula 

cdhaliein 19.8 coou despaches exarados nos autos do processo 2918.11.2585.00. Brasilia/DIL 31 de janeiro 

de 2019. Coordenação do Suprimamos ICIPE/HCB. 

FILANTROPIA-18/2019 

ATA DA REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA REFERENTE. 
AO PISARIMA 170 NÚCLEO RURAL LAGO OESTE 

Aos quinze dias de dezembro de 2018. às 091m16min. nu  sede da ASPROESTE, na DP-001. Chácara 

67. Sobradinho/DE foi realizada Audiençaa Pública para apresentação e debate do %tudo de 

impacto Ambiental e Relatório de Impacto sobre o Meio Antbaente (EIA/RIMA) e do Plano de Uso 

do Solo, com vistas á aprovação do licenciamento ambientei da região. etapa de seu processo da 

regularização findiária. Presentes o representante do IBRAM Sr Paula Henrique Oliveira Buem). que 

presidiu a audiénota; o h: Carlos Tadeu (histro Gomes. presidente da ASPROESTE. ar, Rogério 

Tereza, da Greantee, que elaborou o EIA-RIMA, e a ara (italiana Freitas. da ARQMAP, que elaborou 

Plano de Uso de Solo, além de outros ouvintes e participantes registradas em Lima de Presença. 

O ao, Paulo Burro lembrou que a Audiência era uma das dopas do piocesso de licenciamento 

ambiental. chamada Licença de Instalação (1.1). já que a consiituição da argila era anterior 

Resolução n° 23797. do CONAMA: que a audiência não possuiu caráter decisório, mas de coleta de 

subsídios para o Sn& ambrernal e informou os procedimentos da Mrealla. Aramou que, apôs a 

Audiencia. !enteia consulta junto ao gestor da APA do Planalto Central. a quem seria soliciiada a 

emissão da Autorização de Licenciamento Ambiental CALA), conforme prove e Resolução n° 428, de 

2010, do CONAMA, e que o Itafflio teria 60 (sessenta) para posicionar-se. Comunicou que. além 

da Audiéncia o da ALA, ainda haveria a aprovação do estudo ambiental pelo CONAMDE. O ar, 

Rogerio Verme. responsável pela elaboração do EIA-RIMA. discorreu sobre o trabalho feito. 

detalhando todos os seus aspectos técnicos e considerou que a IngularizaBio Mediaria deveria sor 

agregada á licença. A sia. Giuliana de Freitas, discorreu sobre o Plana de Ocupaçáo de Uso do Solo 

e o também sobre o endereçamento do Lago Oeste: informou ela que o Plano apresentou regras pais 

as edificações e pano a forma como as chácaras devedora ser ocupados. de morda com a legislmio 

pertinente e devidamente discutidos com os ocupantes das chácaras. Reformado o palavra, o ar Pardo 

Derroque Oliveira Bueno orientou sobro o procedimento das manifestuçães e franqueou a palavra Mas 

inscritos, informando que as perguntas, incluindo as não respondidas na reunida e pertinentes ao 

processo de licenciamento, seriam registrados e anexadas á ata da ;surdia. Dos 202 (duzentos e dois) 

participantes da Audiencio Público. 21 (vinte c tun) manifestaram-se durante a reunião, sendo seus 

questionamentos esclarecidos pelos membros da Mesa. Ultrapassado o tempo previsto da Audiência. 

seu presidente disse que o responsabilidade de 'BRAM não se encerraria com a licença de instalação. 

cabendo-lhe ainda acompanhar as condicionantes de forma fiscalintfiria e à SPU o direito de proceder 

à regularização fundieria. P. nada mais havendo a acres:miar. encerrou a Au:remia Pública as 

131E10min. A Ala eom a ti-inscrição do audio, bem com a lista de presença. encomiam-se anexadas 

no processo de licenciamento ambiental n° 391001135/2000. ASPRi)FSTF- ASSOCIAÇÃO DOS 

PRODUTORES DO NUCITS) RURAL LAGO OESTE, 

DAR-70;2019 

INEDITOIUAL 
INSTITUTO DE APOIO AOS ESTUDANTES Dr; BRASIL -IAS 

DOCUMENTO 1)0 ESTUDANTE- VALIDADE NACIONAL 

Publicação em conformidade a Poema n90 de 22/06/2015, Decreto Federal a 8.537de 05/10/2015. 

Lei Federei 12.933 de 26/11/2013 e Medida Liminar do Ministro do STO. Dias Tonfoli de 

19012015 

Coordenadnies autorizado*, junto as Insmuitties de Ensino PAR. e ?aditado 
Ribeira,. Milton da Silva Demfim e baiano Sena de Abreu, 

DAR-73/20I9 

Al 	atro 
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pelo código 50012015020100024 	 Infracstrutura de Chaves Públicas Brasileira' ICP-Brasil. 


