
TRIBUNAL DE CONTAS

EDITAL Nº 12 – TCDF/ACE, DE 20 DE JULHO DE 2021

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO

DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE

EXTERNO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, torna

público o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação complementar à

autodeclaração dos candidatos negros, referente ao concurso público para o provimento

de vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor de Controle

Externo.

1 DO RESULTADO PROVISÓRIO NO PROCEDIMENTO DE

HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE SE AUTODECLARARAM

NEGROS

1.1 Relação provisória dos candidatos considerados negros no procedimento de

heteroidentificação complementar à autodeclaração, na seguinte ordem: número de

inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10000587, Andressa Messias da Silva / 10000716, Arthur Gabriel de Jesus Menezes /

10001355, Arthur Nogueira Wu / 10000247, Carlos Eduardo Costa Lopes / 10002166,

Carlos Magno da Costa de Mello Lopes / 10000769, Erick Gob de Sousa / 10001441,

Gledson Arthur do Nascimento / 10001705, Hamilton de Jesus Lopes Neto /

10000950, Hyago Abdias Limeira da Silva / 10000217, Leandro Oliveira Vaz de

Souza / 10001323, Leonardo Gomes de Oliveira da Silva / 10001147, Lucas Matias de

Souza Barcellos / 10001623, Rafael Assis dos Santos / 10004270, Renan Dias da Silva

/ 10001013, Wagner Alves da Silva Marcarini.

2 DOS RECURSOS CONTRA O PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO

COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS

2.1 Os candidatos que não foram considerados negros no procedimento de

heteroidentificação complementar à autodeclaração poderão ter acesso aos motivos de

indeferimento da sua solicitação, bem como interpor recurso contra o indeferimento,

das 10 horas do dia 22 de julho de 2021 às 18 horas do dia 4 de agosto de 2021

(horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico

http://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_20_ace, por meio do Sistema Eletrônico de

Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

2.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos

computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de

comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem

a visualização dos motivos do indeferimento e a interposição de recurso.

2.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso

inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

2.4 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.

2.5 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio

eletrônico, fora do prazo ou em desacordo com o Edital nº 1 – TCDF/ACE, de 13 de

fevereiro de 2020, e suas alterações, ou com este edital.

3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 O edital de resultado final no procedimento de heteroidentificação complementar à

autodeclaração dos candidatos negros e de resultado final no concurso será publicado no Diário

Oficial do Distrito Federal e divulgado na internet, no endereço eletrônico

http://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_20_ace, na data provável de 13 de agosto de 2021.

PAULO TADEU VALE DA SILVA

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços técnicos contínuos e

sob demanda de edição, transmissão em tempo real e operação de sistemas de áudio e vídeo, a

serem executados nas dependências do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, em

modelo de gestão contratual por desempenho/resultado. Processo 00600-00009554/2020-56-

TCDF. Valor estimado: R$ 312.873,12; enquadramento: natureza 3.3.90.37.01 – Locação de

Mão de Obra; classificação funcional e programática 01.122.8231.8517.0019 - Manutenção de

Serviços Administrativos Gerais do TCDF; fonte de Recursos 100. Data limite de recebimento

das propostas: 05/08/2021, às 14h30min. Cópia do Edital encontra-se à disposição no Serviço de

Licitação, localizado no 2º Andar do Ed. Anexo do TCDF, telefone (61) 3314-2742 ou pelos

sítios: www.tc.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br (UASG: 974003). A Sessão Pública será

processada no sítio do ComprasNet, nos termos do Edital. Em atendimento à Lei Distrital nº

5.453/2015, as informações referentes ao certame também estão disponíveis no sítio

www.tc.df.gov.br, link: Consulta Processo do TCDF.

Brasília/DF, 19 de julho de 2021

GABRIELA BARBOSA DE FARIA

Pregoeira, Substituta

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

CHAMAMENTO Nº 236/2021
PROCESSO: 04024-00007443/2021-65

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 26/07/2021 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
Chamamento n° 236/2021, cujo objeto é a Aquisição de Material Médico (Máscaras), com
a finalidade de 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/DF, 20 de julho de 2021.
Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 
CHAMAMENTO Nº 237/2021

PROCESSO: 04024-00007165/2021-46
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 26/07/2021 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
Chamamento n° 237/2021, cujo objeto é a Aquisição Material Médico (Caneta, Cateter,
Conector,...), com a finalidade de 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/DF, 20 de julho de
2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

CHAMAMENTO Nº 241/2021
PROCESSO: 04024-00007247/2021-91

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 26/07/2021 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
Chamamento n° 241/2021, cujo objeto é a Aquisição de licenças de uso de Software
Autodesk AutoCad, bem como a renovação de direito de atualização do mesmo software,
com a finalidade de 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/DF, 20 de julho de
2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

CHAMAMENTO Nº 242/2021
PROCESSO: 04024-00006952/2021-71

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 26/07/2021 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
Chamamento n° 242/2021, cujo objeto é a Aquisição de Material Médico (Curativo de
Hidrogel e Curativo de Hidroalginato), em Sistema de Registro de Preços, com a
finalidade de 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/DF, 20 de julho de 2021.
Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
FILANTROPIA-103/2021

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA
 

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Torna público que está requerendo do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença Prévia para
atividade de implantação de sistema de drenagem pluvial, na rodovia DF-001 KM 21,5
Condomínio Estância Quintas da Alvorada – Jardim Botânico/DF. Foi determinada a
elaboração de estudo ambiental. LUCIMAR MACIEL BELO.
 

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA
AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Torna público que está requerendo do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Instalação
para atividade de implantação de sistema de drenagem pluvial, na rodovia DF-001 KM
21,5 Condomínio Estância Quintas da Alvorada – Jardim Botânico/DF. Foi determinada a
elaboração de estudo ambiental. Processo 00391-00007166/2021-05. LUCIMAR
MACIEL BELO.
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