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termos do item 8.4.1 do referido edital, fica aberto o prazo recursal. Estando toda
a documentação disponível a quem possa interessar para vistas aos autos. Inf.:
credenciamento.saude.cbmdf@gmail.com. JOSÉ EDVONALDO DE LIMA Presidente da Comissão.
Processo: 00053-00038576/2017-35/CBMDF. Objeto: estabelecimento dos requisitos a
serem adotados para a formação da rede credenciada, composta de entidades e de
profissionais da área de saúde, para complementação da assistência médica, odontológica,
psicológica, fisioterapêutica, de diagnose, de fonoterapia, de internação psiquiátrica e
dependência química, entre outras especialidades da área de saúde, para atendimento aos
militares, pensionistas e seus dependentes do CBMDF, por meio de hospitais, clínicas
especializadas e laboratórios, conforme consta no projeto básico e especificações anexas
ao edital de credenciamento 01/2018. O Presidente da Comissão Permanente de
Credenciamento do CBMDF torna público, por ter cumprido todas as exigências contidas
nos itens do Edital de Credenciamento 01/2018, a HABILITAÇÃO da empresa
GALERIA FISIOTERAPEUTA LTDA, nome fantasia ESPAÇO PHISIO - PILATES E
RPG, inscrita sob o CNPJ nº08.454.601/0001-86 e situada no CLN 316 Bloco A, Lojas
23/25/53/57 - Subsolo - Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70775-510, sendo o credenciamento
no subitem 4.11 (Empresas especializadas em serviços de fisioterapia) do item 4, tudo do
Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018. Processo de
credenciamento nº 00053-00057575/2020-95. Nos termos do item 8.4.1 do referido edital,
fica aberto o prazo recursal. Estando toda a documentação disponível a quem possa
interessar para vistas aos autos. Inf.: credenciamento.saude.cbmdf@gmail.com. JOSÉ
EDVONALDO DE LIMA - Presidente da Comissão.
Processo: 00053-00038576/2017-35/CBMDF. Objeto: estabelecimento dos requisitos a serem
adotados para a formação da rede credenciada, composta de entidades e de profissionais da
área de saúde, para complementação da assistência médica, odontológica, psicológica,
fisioterapêutica, de diagnose, de fonoterapia, de internação psiquiátrica e dependência
química, entre outras especialidades da área de saúde, para atendimento aos militares,
pensionistas e seus dependentes do CBMDF, por meio de hospitais, clínicas especializadas e
laboratórios, conforme consta no projeto básico e especificações anexas ao edital de
credenciamento 01/2018. O Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento do
CBMDF torna público, por ter cumprido todas as exigências contidas nos itens do Edital de
Credenciamento 01/2018, a HABILITAÇÃO da empresa INEB - INSTITUTO DE
NEFROLOGIA DE BRASÍLIA LTDA, nome fantasia INEB - INSTITUTO DE
NEFROLOGIA DE BRASÍLIA, inscrita sob o CNPJ nº10.580.711/0001-36, situada na
SHCSW Lotes 3/4/5 Sala 252, Centro Clínico Sul, Setor Sudoeste, Brasília - DF, CEP 70.673416, sendo o credenciamento no subitem 4.43 (Empresas especializadas em nefrologia) do
item 4, tudo do Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018. Processo de
credenciamento nº 00053-00111277/2020-58. Nos termos do item 8.4.1 do referido edital, fica
aberto o prazo recursal. Estando toda a documentação disponível a quem possa interessar para
vistas aos autos. Inf.: credenciamento.saude.cbmdf@gmail.com. JOSÉ EDVONALDO DE
LIMA - Presidente da Comissão.
Processo: 00053-00038576/2017-35/CBMDF. Objeto: estabelecimento dos requisitos a serem
adotados para a formação da rede credenciada, composta de entidades e de profissionais da
área de saúde, para complementação da assistência médica, odontológica, psicológica,
fisioterapêutica, de diagnose, de fonoterapia, de internação psiquiátrica e dependência química,
entre outras especialidades da área de saúde, para atendimento aos militares, pensionistas e
seus dependentes do CBMDF, por meio de hospitais, clínicas especializadas e laboratórios,
conforme consta no projeto básico e especificações anexas ao edital de credenciamento
01/2018. O Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento do CBMDF torna
público, por ter cumprido todas as exigências contidas nos itens do Edital de Credenciamento
01/2018, a HABILITAÇÃO da empresa IRB INSTITUTO DE RADIOISÓTOPOS DE
BRASÍLIA LTDA, nome fantasia NÚCLEOS CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR,
inscrita sob o CNPJ nº02.783.500/0001-72 e situada na SHIS QI 15 bloco O Sala S 15 B,
Edifício Victória Medical Center, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71635-600, sendo o
credenciamento nos subitens 4.19 (Empresas especializadas em radiologia, que realizem
procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos por imagem, invasivos ou não) e 4.22 (Empresas
especializadas em procedimentos diagnósticos ou terapêuticos na área de medicina nuclear) do
item 4, tudo do Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018. Processo de
credenciamento nº 00053-00094042/2020-94. Nos termos do item 8.4.1 do referido edital, fica
aberto o prazo recursal. Estando toda a documentação disponível a quem possa interessar para
vistas aos autos. Inf.: credenciamento.saude.cbmdf@gmail.com. JOSÉ EDVONALDO DE
LIMA - Presidente da Comissão.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020
Processo: 00055-00073437/2019-63. O pregoeiro e sua equipe de apoio tornam público o
resultado de julgamento do pregão eletrônico em referência. Empresa vencedora dos lotes
4 e 5 SS TREVO SINALIZACAO E CONSERVACAO LTDA, CNPJ: 07.453.203/000182, sendo o lote 4 no valor global de R$ 2.160.365,8600 e lote 5 no valor global de R$
2.823.997,9800.
Brasília/DF, 18 de janeiro de 2021
EDUARDO DA CRUZ OLIVEIRA
Pregoeiro
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SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 00113-00025003/2019-14. Interessado: DER-DF. Assunto: Emissão de nota de
empenho no valor de R$ 38.309,21 (trinta e oito mil trezentos e nove reais e vinte e um
centavos). Objeto do Processo: Multa parcelada em 60 vezes - (referente ao AI
016484/A). O Diretor Geral do DER/DF, à vista do que consta do processo acima
epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica
nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação;
Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso XXII do Regimento aprovado pelo Decreto
nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017, a emissão de nota de empenho conforme o valor
acima discriminado, em favor de INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE - ICMBio. Em 15 de janeiro de 2021. FÁBIO CARDOSO DA
SILVA, Diretor Geral – Substituto.

SOCIEDADE DE TRANSPORTES
COLETIVOS DE BRASÍLIA
AVISOS DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
Processo: 00095-00000384/2020-56. O Ordenador de Despesas, no uso de suas
atribuições, comunica o adiamento da abertura do Pregão Eletrônico 02/2020. Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Transporte Escolar,
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo ao
Edital, e seus Encartes, por meio de Pregão Eletrônico. Edital disponível para download
nos sites www.gov.br/compras e www.tcb.df.gov.br/licitacoes. Envio de Esclarecimentos
e Impugnações para o e-mail: licitacao@tcb.df.gov.br . Valor Estimado R$ 30.570.157,20
(trinta milhões, quinhentos e setenta mil cento e cinquenta e sete reais e vinte centavos).
Data/Hora de abertura: 03 de fevereiro de 2021, às 10h00. Local: COMPRASNET em
www.gov.br/compras.
CHANCERLEY DE MELO SANTANA
Diretor-Presidente
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020
Processo: 00095-00000420/2020-81. O Ordenador de Despesas, no uso de suas
atribuições, comunica o adiamento da abertura do Pregão Eletrônico 03/2020. Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Transporte Escolar,
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo ao
Edital, e seus Encartes, por meio de Pregão Eletrônico. Edital disponível para download
nos sites www.gov.br/compras e www.tcb.df.gov.br/licitacoes. Envio de Esclarecimentos
e Impugnações para o e-mail: licitacao@tcb.df.gov.br. Valor Estimado R$ 37.818.337,92
(trinta e sete milhões, oitocentos e dezoito mil trezentos e trinta e sete reais e noventa e
dois centavos). Data/Hora de abertura: 28 de janeiro de 2021, às 15h00. Local:
COMPRASNET em www.gov.br/compras.
CHANCERLEY DE MELO SANTANA
Diretor-Presidente
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020
Processo: 00095-00000424/2020-60. O Ordenador de Despesas, no uso de suas
atribuições, comunica o adiamento da abertura do Pregão Eletrônico 04/2020. Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Transporte Escolar,
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo ao
Edital, e seus Encartes, por meio de Pregão Eletrônico. Edital disponível para download
nos sites www.gov.br/compras e www.tcb.df.gov.br/licitacoes. Envio de Esclarecimentos
e Impugnações para o e-mail: licitacao@tcb.df.gov.br. Valor Estimado R$ 19.007.468,83
(dezenove milhões, sete mil quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos).
Data/Hora de abertura: 28 de janeiro de 2021, às 10h00. Local: COMPRASNET em
www.gov.br/compras.
CHANCERLEY DE MELO SANTANA
Diretor-Presidente
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020
Processo: 00095-00000422/2020-71. O Ordenador de Despesas, no uso de suas
atribuições, comunica o adiamento da abertura do Pregão Eletrônico 05/2020. Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Transporte Escolar,
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo ao
Edital, e seus Encartes, por meio de Pregão Eletrônico. Edital disponível para download
nos sites www.gov.br/compras e www.tcb.df.gov.br/licitacoes. Envio de Esclarecimentos
e Impugnações para o e-mail: licitacao@tcb.df.gov.br. Valor Estimado R$ 5.133.316,32
(cinco milhões, cento e trinta e três mil trezentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos).
Data/Hora de abertura: 28 de janeiro de 2021, às 08h00. Local: COMPRASNET em
www.gov.br/compras.
CHANCERLEY DE MELO SANTANA
Diretor-Presidente
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