
Diário Oficial do Distrito Federal Nº 168, segunda-feira, 5 de setembro de 2016PÁGINA 52

Despacho/SRH nº 616/2016: YOSHIHARU KANNO, concede outorga de direito de uso
água subterrânea, 01 (um) poço tubular, Bacia do Rio Descoberto, abastecimento humano,
criação de animais e irrigação, BRAZLÂNDIA/DF. Processo nº 197.000.862/2016.

Despacho/SRH nº 617/2016: MIRIAN FARES, concede outorga de direito de uso água
subterrânea, 01 (um) poço tubular, Bacia do Rio Descoberto, abastecimento humano, criação
de animais e irrigação, BRAZLÂNDIA/DF. Processo nº 197.000.802/2016.

Despacho/SRH nº 618/2016: PAULO OLIVEIRA E SILVA, concede outorga de direito de
uso água subterrânea, 01 (um) poço tubular, Bacia do Rio Descoberto, irrigação, BRA-
ZLÂNDIA/DF. Processo nº 197.000.908/2016.

Despacho/SRH nº 621/2016: COMERCIAL SANTOS DE FRUTAS E VERDURAS EIRELI
- ME , concede outorga de direito de uso água subterrânea, 01 (um) poço tubular, Bacia do
Rio Descoberto, abastecimento humano, irrigação e indústria, BRAZLÂNDIA/DF. Processo
nº 197000857/2016.
O inteiro teor dos Despachos de Outorga encontra-se disponível no sítio eletrônico www.ada-
s a . d f . g o v. b r.

RAFAEL MACHADO MELLO

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2016.
Processo: 391.001.068/2016. Partes: IBRAM/DF X PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA:
Objeto: Prestação de serviço de manutenção do Sistema Sophia Biblioteca. Valor Total do
Contrato: R$ 5.624,88 (cinco mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos).
Valor de Empenho: 2016NE00398, emitido em 08/07/2016, no valor de R$ 890,88 (oi-
tocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos). Dotação Orçamentária: Programa de
trabalho 18.126.6208.2557.5209. Fonte de recursos: 100, 157, 220, 357 e 440. Código U.O.
21208. Natureza de despesa: 3.3.90.39. Evento 40091. Vigência: O presente Contrato entra
em vigor na data de sua assinatura, para o período de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado a critério da Contratante. Data de Assinatura: 24/08/2016. Signatários: Pelo
IBRAM: JANE MARIA VILAS BÔAS, na qualidade de Presidente, pela Contratada: WA L -
TER LUIZ CARAM SALIBA, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO TELEFONIA
OI-PARQUES Nº 04/2015.

Processo: 391.001.106/2015. Partes: IBRAM/DF X OI/SA. OBJETO: O presente Te r m o
Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses
com vigência de 31/07/2016 a 30/07/2017, com base no art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº
8.666/1993, e na Lei nº 8.245/1991, bem como a atualização do valor mensal. Valor: O valor
deste Termo Aditivo equivale a R$ 39.105,35 (trinta e nove mil cento e cinco reais e trinta
e cinco centavos), empenhado o valor de R$ 6.216,00 (seis mil duzentos e dezesseis reais),
pela Nota de Empenho nº 2016NE00424, para atender as despesas contratuais durante o
exercício de 2016. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 18.541.6210.2562.0001;
Fontes de Recursos: 220; Código U.O. 21.208; Natureza da Despesa: 3.3.90.39; Evento:
400091; Vigência: O presente Termo Aditivo entra em vigência em 31/07/2016e finalizará
em 30/07/2017, podendo ser rescindido a qualquer momento e sem qualquer ônus para a
Administração nos casos previstos no Contrato. Data de Assinatura: 29/07/2016. Signatários:
Pelo IBRAM: JANE MARIA VILAS BÔAS, na qualidade de Presidente em exercício e pela
Contratada: BRUNO RUDOLFO ENGELHART e ROBERTO RODRIGUES DO AMARAL,
na qualidade de Representantes Legais.

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2016.
Processo: 196.000.093/2016 - Partes: FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
e J. M TORRES JORNAIS E REVISTAS LTDA. Objeto: Fornecimento diário de jornais.
Valor do Contrato: R$ 1.737,12 (hum mil setecentos e trintas e sete reais e doze centavos).
NE: 2016NE0304, UO: 21207, PT: 18.122.6001.8517.9662 ND: 33.90.39 FR: 220. Data de
Assinatura: 25/08/2016. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
Signatários: Pela Fundação Jardim Zoológico de Brasília: ERICO GRASSI CADEMAR-
TORI, na qualidade de Diretor Presidente. Pela J. M Torres: JOSÉ NILSON TORRES, na
qualidade de representante legal.

organizações sindicais, entidades ou associações de classe com atuação na área da infância e
da adolescência; e entidades de estudo, pesquisa e defesa de direitos, com registro regular no
CDCA-DF, para as eleições da sociedade civil no CDCA/DF, referente ao mandato de 2016
a 2018.
1.2 O processo de eleição será disciplinado pelo disposto no Regimento Interno do CDCA/
DF (Resolução Normativa nº 70 de 16/12/2014), disponível no endereço eletrônico
w w w. c o n s e l h o . c r i a n c a . d f . g o v. b r.
2. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
2.1 O CDCA/DF é composto por 15 (quinze) organizações representativas da sociedade civil,
legalmente constituídas, cujas vagas são destinadas às seguintes categorias, sendo pelo menos
3 (três) vagas para cada uma delas:
2.1.1 representantes das organizações da sociedade civil com registro no CDCA/DF que
atuem na área de atendimento direto à infância e adolescência no Distrito Federal há pelo
menos um ano;
2.1.2 representantes de organizações sindicais, entidades ou associações de classe com
atuação na área da infância e da adolescência em funcionamento há pelo menos um ano no
Distrito Federal;
2.1.3 representantes das organizações da sociedade civil, com registro no CDCA/DF que
atuem nas áreas de estudo, pesquisa e defesa de direitos de crianças e adolescentes há pelo
menos um ano.
2.2 As vagas não ocupadas de acordo com a distribuição do item 2.1 serão preenchidas pelas
organizações representativas da sociedade civil mais votadas, em ordem sucessiva, mesmo
que de categorias diversas.
3. DA HABILITAÇÃO
3.1 Poderão participar do processo de eleição, como candidatas, as organizações repre-
sentativas da sociedade civil listadas no item 2.1 deste Edital, as quais deverão preencher
formulário específico (anexo) e entregar impresso e assinado pelo representante legal da
o rg a n i z a ç ã o
3.2 As organizações sindicais, entidades ou associações de classe com atuação na área da
infância e da adolescência em funcionamento há pelo menos um ano no Distrito Federal,
sejam eleitoras ou candidatas, deverão apresentar:
3.2.1 formulário específico de inscrição (anexo);
3.2.2 cópia do Estatuto;
3.2.3 cópia da ata de eleição da atual diretoria.
3.3 As organizações da sociedade civil que estejam em processo de renovação de registro
junto ao CDCA/DF poderão participar do processo de eleição, como eleitoras ou can-
didatas.
3.4 Não deverão compor o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, no âmbito do
seu funcionamento:
3.4.1 conselhos de políticas públicas;
3.4.2 representantes de órgão de outras esferas governamentais;
3.4.3 ocupantes de cargo de confiança e/ou função comissionada e/ou cargo efetivo do poder
público, na qualidade de representante de organização da sociedade civil;
3.4.4 conselheiros tutelares no exercício da função;
3.4.5 as autoridades judiciárias, legislativas e os representantes do Ministério Público e da
Defensoria Pública, com atuação no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou em
exercício no Distrito Federal.
3.5 O pedido de habilitação, formulário e documentos, deverão ser entregues na Secretaria
Executiva do CDCA/DF, situada no SAAN Quadra 01 Lote C Comércio Local, Térreo -
CEP: 70.632-100, no período de 19/09/2016 a 07/10/2016, no horário de 9h às 17h.
3.6 A relação das organizações habilitadas como eleitoras e candidatas será afixada no
CDCA/ DF, na data provável de 17 de outubro de 2016, disponibilizada no endereço
eletrônico www. conselho.crianca.df.gov.br e publicada no Diário Oficial do Distrito Fe-
deral.
3.7 A organização que tiver sua solicitação indeferida pelo CDCA/DF, como eleitora ou
como candidata, poderá interpor recurso de forma escrita e fundamentada à Presidência da
mesa dirigente da Assembleia Eleitoral, até 30 (trinta) minutos após sua instalação.
3.7.1 A mesa apreciará o recurso em 30 minutos e o submeterá para decisão da Assembleia
Eleitoral, com parecer.
3.8 Todas as organizações devidamente registradas no CDCA/DF há mais de um ano estão
automaticamente habilitadas como eleitoras. Para tanto, o CDCA/DF disponibilizará relação
das organizações no endereço eletrônico www.conselho.crianca.df.gov.br.
4. DA ASSEMBLÉIA
4.1 A Assembleia de Eleição reunir-se-á no dia 1 de dezembro de 2016, em local a ser
previamente divulgado, com início às 13h30 e encerramento da votação às 17h, seguida da
apuração dos votos.
4.2 Na impossibilidade de comparecimento do delegado da organização candidata na As-
sembleia, o substituto deverá apresentar procuração assinada pelo representante legal da
entidade.
4.3 A Assembleia Eleitoral será instalada pelo presidente do CDCA/DF que proporá a
constituição de uma Mesa Dirigente dos trabalhos, composta por 3 (três) membros re-
presentantes das organizações da sociedade civil, escolhidos dentre os presentes, desde que
não sejam registrados como candidatos e não tenham apresentado recurso contra o in-
deferimento de habilitação.
4.3.1 Os membros da Mesa indicados decidirão sobre a presidência dos trabalhos da As-
sembleia.
4.4 Iniciado o processo eletivo, cada organização habilitada receberá uma cédula rubricada
pelos membros da mesa, na qual registrará por escrito, o nome de até 15 (quinze) or-
ganizações inscritas como candidatas e presentes à Assembleia Eleitoral.
4.4.1 Os votos serão registrados pelo delegado da organização candidata, seja ele repre-
sentante legal ou substituto com a indicação formal do representante legal, sendo vedada a
representação de mais de uma organização pelo mesmo delegado ou mais de um delegado
para a mesma organização.
4.4.2 A votação será secreta e em seguida serão apurados os votos.
4.5 Caso todas as entidades habilitadas tenham votado antes do horário de encerramento
previsto no item 4.1, a Assembleia poderá autorizar a imediata apuração dos votos.
4.6 Em caso de empate na votação tomará assento no CDCA/DF a entidade que tiver a data
mais antiga de fundação.
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 A posse dos representantes eleitos dar-se-á no dia 20 de Dezembro de 2016, em reunião
especialmente convocada pelo Presidente do CDCA/DF para esse fim.
5.2 O processo de eleição será conduzido pela Comissão Temática de Legislação, deliberada
pelo Plenário, no prazo de 90 (noventa) dias antes do término do mandato.
5.3 O MPDFT será convidado oficialmente para acompanhar e fiscalizar o processo.
5.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Mesa Dirigente e referendados pela Assem-
bleia.

FABIO FELIX
Presidente do CDCA/DF

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 4, DE 30 DE AGOSTO DE 2016
ELEIÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES REPRESENTATIVAS DA SOCIEDADE CIVIL NO
CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO

FEDERAL - CDCA/DF PARA O MANDATO DE 2016/2018
O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO
FEDERAL - CDCA/DF, órgão formulador, deliberativo e controlador das políticas e das
ações do Distrito Federal em todos os níveis de atendimento aos direitos da criança e do
adolescente, vinculado administrativamente à Secretaria de Estado de Políticas para Criança,
Adolescente e Juventude, observada sua composição paritária, conforme dispõe o artigo 88
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Distrital nº 5.244, de 16 de dezembro de 2013,
na Resolução Normativa nº 70 de 16/12/2014 e com observância no disposto na Resolução
nº 105, de 15 de junho de 2005, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
- CONANDA, TORNA PÚBLICO o EDITAL DE CONVOCAÇÃO para eleição das or-
ganizações representativas da sociedade civil com atuação na área da criança e do ado-
lescente no Distrito Federal, neste Conselho, aprovado na 265ª Reunião Plenária Ordinária,
no dia 30 de Agosto de 2016, para o mandato de Dezembro de 2016 à Dezembro de
2018.
1.DA CONVOCAÇÃO
1.1 O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - C D C A / D F,
composto por 30 (trinta) membros titulares e respectivos primeiro e segundo suplentes, sendo
15 (quinze) representantes do Poder Executivo e 15 (quinze) representantes de entidades da
sociedade civil legalmente constituída, CONVOCA: organizações da sociedade civil le-
galmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano no Distrito Federal que
atuem no atendimento direto à criança e ao adolescente, com registro regular no CDCA-DF;
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ANEXO
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Com fundamento no art. 43 do Regimento Interno do CDCA/DF (Resolução Normativa nº 70
de 16/12/2014 e atendendo ao Edital de Convocação nº 04 de 30 de Agosto de 2016, venho
solicitar HABILITAÇÃO AO PROCESSO ELEITORAL DAS ORGANIZAÇÕES REPRE-
SENTATIVAS DA SOCIEDADE CIVIL NO CDCA/DF, mandato 2016/2018.

DADOS DA ORGANIZAÇÃO
1-RAZÃO SOCIAL
2-DIRIGENTE PRESIDENTE
3-CNPJ
4-ENDEREÇO COMPLETO
5- TELEFONE
6- E-MAIL
7- REFERENCIA PARA CONTATO (nome e cargo)
8-DATA DA FUNDAÇÃO
9- DATA DE VALIDADE REGISTRO NO CDCA/DF *
*Não se aplica às entidades de classe
10 - FINALIDADE ESTATUTÁRIA
INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE PARA ATUAR COMO CONSELHEIRO NO CD-
CA/DF
TITULAR
1º SUPLENTE
2º SUPLENTE

APENAS PARA ENTIDADE DE CLASSE
( ) Eleitora
( ) Candidata e Eleitora
INDICAÇÃO DE DELEGADO PARA REPRESENTAR A ENTIDADE NA ASSEMBLEIA
GERAL DE ELEIÇÃO**
DELEGADO NOMEADO
RG Nº
CPF Nº
** No caso de entidade candidata, o delegado nomeado, preferencialmente deve ser indicado
como representante no CDCA/DF
DECLARO, para fins de direito, que não há os impedimentos constantes no item 3.4 do
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04 de 30 Agosto de 2016.

Brasília, _____de______________de 2016.
____________________________________

Assinatura do Representante Legal

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 150.000.260/2016. INTERESSADO: BENEDITO ARAUJO SOARES NETO.
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO. Ratifico, nos termos do
artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em favor
de BENEDITO ARAUJO SOARES NETO, no valor de R$ R$ 100.000,00 (cem mil reais),
especificada na Nota de Empenho nº 00393/2016FAC, para fazer face às despesas com a
concessão de Apoio Financeiro para o Projeto "MONTAGEM ESPETÁCULO INFANTO-
JUVENIL - PONTO DE VISTA", apoiado pelo Fundo de Apoio a Cultura - FAC. A
inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, tendo em vista a
justificativa e a documentação constante no processo acima citado. Por delegação de com-
petência expressa na Portaria nº 07 de 26.02.2015, publicada no DODF nº 46 de 06/03/2015,
pág.: 23. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao FAC/SEC para os demais
procedimentos administrativos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2016. LUÍS GUILHERME
ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

PROCESSO: 150.000.261/2016. INTERESSADO: BERNARDO CAMPELO DE MELO
FERRAZ. ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO. Ratifico, nos
termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de
licitação em favor de BERNARDO CAMPELO DE MELO FERRAZ, no valor de R$ R$
39.899,35 (trinta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos),
especificada na Nota de Empenho nº 00389/2016FAC, para fazer face às despesas com a
concessão de Apoio Financeiro para o Projeto "GRAVAÇÃO DO CD DA BANDA REG-
GAE A SEMENTE", apoiado pelo Fundo de Apoio a Cultura - FAC. A inexigibilidade foi
fundamentada no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a
documentação constante no processo acima citado. Por delegação de competência expressa
na Portaria nº 07 de 26.02.2015, publicada no DODF nº 46 de 06/03/2015, pág.: 23.
Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao FAC/SEC para os demais procedimentos
administrativos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2016. LUÍS GUILHERME ALMEIDA REIS,
Secretário de Estado de Cultura.

PROCESSO: 150.000.292/2016. INTERESSADO: DIEGO PEREIRA BORGES. ASSUN-
TO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO. Ratifico, nos termos do artigo
26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em favor de
DIEGO PEREIRA BORGES, no valor de R$ R$ 198.436,58 (cento e noventa e oito mil,
quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), especificada na Nota de
Empenho nº 00390/2016FAC, para fazer face às despesas com a concessão de Apoio
Financeiro para o Projeto "1° FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO UNIVERSITÁRIO",
apoiado pelo Fundo de Apoio a Cultura - FAC. A inexigibilidade foi fundamentada no caput
do artigo 25, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no
processo acima citado. Por delegação de competência expressa na Portaria nº 07 de
26.02.2015, publicada no DODF nº 46 de 06/03/2015, pág.: 23. Publique-se e encaminhe-se
o presente processo ao FAC/SEC para os demais procedimentos administrativos. Brasília/DF,
1 de setembro de 2016. LUÍS GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de
Cultura.

PROCESSO: 150.000.935/2016. INTERESSADO: GILBERTO NUNES DIENER. ASSUN-
TO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO. Ratifico, nos termos do artigo
26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em favor de
GILBERTO NUNES DIENER, no valor de R$ R$ 44.999,83 (quarenta e quatro mil, no-
vecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), especificada na Nota de Empenho
nº 00388/2016FAC, para fazer face às despesas com a concessão de Apoio Financeiro para
o Projeto "PUBLICAÇÃO DE LIVRO CHUVA GRANDE", apoiado pelo Fundo de Apoio
a Cultura - FAC. A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93,
tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado. Por
delegação de competência expressa na Portaria nº 07 de 26.02.2015, publicada no DODF nº
46 de 06/03/2015, pág.: 23. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao FAC/SEC
para os demais procedimentos administrativos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2016. LUÍS
GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

PROCESSO: 150.000.887/2016. INTERESSADO: GUSTAVO HENRIQUE GRIS. ASSUN-
TO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO. Ratifico, nos termos do artigo
26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em favor de
GUSTAVO HENRIQUE GRIS, no valor de R$ R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), es-
pecificada na Nota de Empenho nº 00385/2016FAC, para fazer face às despesas com a
concessão de Apoio Financeiro para o Projeto "COPO DE LEITE", apoiado pelo Fundo de
Apoio a Cultura - FAC. A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, da Lei
8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima
citado. Por delegação de competência expressa na Portaria nº 07 de 26.02.2015, publicada no
DODF nº 46 de 06/03/2015, pág.: 23. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao
FAC/SEC para os demais procedimentos administrativos. Brasília/DF, 1 de setembro de
2016. LUÍS GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

PROCESSO: 150.000.919/2016. INTERESSADO: KARLA TACIANO JORGE. ASSUNTO:
INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO. Ratifico, nos termos do artigo 26, da
Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em favor de KARLA
TACIANO JORGE, no valor de R$ R$ 79.991,62 (setenta e nove mil, novecentos e noventa
e um reais e sessenta e dois centavos), especificada na Nota de Empenho nº 0039 1 / 2 0 1 6 FA C ,
para fazer face às despesas com a concessão de Apoio Financeiro para o Projeto "CIR-
CULAÇÃO ZAKTAR", apoiado pelo Fundo de Apoio a Cultura - FAC. A inexigibilidade foi
fundamentada no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a
documentação constante no processo acima citado. Por delegação de competência expressa
na Portaria nº 07 de 26.02.2015, publicada no DODF nº 46 de 06/03/2015, pág.: 23.
Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao FAC/SEC para os demais procedimentos
administrativos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2016. LUÍS GUILHERME ALMEIDA REIS,
Secretário de Estado de Cultura.

PROCESSO: 150.000.396/2016. INTERESSADO: MARIA LILIA SILVA DINIZ. ASSUN-
TO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO. Ratifico, nos termos do artigo
26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em favor de
MARIA LILIA SILVA DINIZ, no valor de R$ R$ 136.993,93 (cento e trinta e seis mil,
novecentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), especificada na Nota de
Empenho nº 00387/2016FAC, para fazer face às despesas com a concessão de Apoio
Financeiro para o Projeto "CORA DENTRO DE MIM ? FAZENDO DOCES & PLAN-
TANDO ROSEIRAS", apoiado pelo Fundo de Apoio a Cultura - FAC. A inexigibilidade foi
fundamentada no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a
documentação constante no processo acima citado. Por delegação de competência expressa
na Portaria nº 07 de 26.02.2015, publicada no DODF nº 46 de 06/03/2015, pág.: 23.
Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao FAC/SEC para os demais procedimentos
administrativos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2016. LUÍS GUILHERME ALMEIDA REIS,
Secretário de Estado de Cultura.

PROCESSO: 150.000.927/2016. INTERESSADO: RODRIGO OTAVIO TAVARES. AS-
SUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO. Ratifico, nos termos do
artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em favor
de RODRIGO OTAVIO TAVARES, no valor de R$ R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
especificada na Nota de Empenho nº 00386/2016FAC, para fazer face às despesas com a
concessão de Apoio Financeiro para o Projeto "PALCO CRIOLINA", apoiado pelo Fundo de
Apoio a Cultura - FAC. A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, da Lei
8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima
citado. Por delegação de competência expressa na Portaria nº 07 de 26.02.2015, publicada no
DODF nº 46 de 06/03/2015, pág.: 23. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao
FAC/SEC para os demais procedimentos administrativos. Brasília/DF, 1 de setembro de
2016. LUÍS GUILHERME ALMEIDA REIS, Secretário de Estado de Cultura.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2016NE001061.
PROCESSO: 150.001480/2016. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa MÁXIMO JOSÉ DA
SILVA-ME - CNPJ n° 05.217.357/0001-40. Do Objeto: Despesa com a contratação artística
do Grupo "REALIDADE CRUEL", por meio de convite, para apresentação no dia
10/07/2016, às 02:10 horas, apresentação com duração de 40 minutos, a ser realizada no
estacionamento do Estádio Serejão - Taguatinga/DF, dentro da programação do projeto "HIP
HOP CONTRA A FOME". Do Valor: R$30.000,00 (trinta mil reais). Da Classificação
Orçamentária: Programa de Trabalho nº 13.392.6219.3678.6072; Fonte 100000000; Natureza
de Despesa 339039; Modalidade Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 01 de
setembro de 2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016.
PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2016.

PROCESSO Nº: 150.001655/2015
RETIFICAÇÃO

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de 2016, na Secretaria de Estado de Cultura,
localizada no SCN - via N2 - Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro, o Secretário de
Estado de Cultura do Distrito Federal, LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, no uso de suas
atribuições legais e das competências que lhe são atribuídas por meio da Portaria nº 01, de
07 de janeiro de 2011, publicada no DODF nº 13, de 19 de janeiro de 2011, nos termos da
Lei 10.520/2002; do Decreto Federal nº 5.450/2005; e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93,
bem como ao Decreto-DF nº 36.519/2015, de acordo com o resultado da classificação das
propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2016-SEC,
publicado no DODF nº 159, de 23 de agosto de 2016, página nº 37/38 e a respectiva
homologação, conforme fls. 2.535 do Processo nº 150.001655/2015, RESOLVE proceder as
seguintes retificações em relação à Ata de Registro de Preços nº 001/2016, relativa ao Pregão
Eletrônico nº06/2016, processo nº 150.001655/2016, publicada no DODF nº165, de 31 de
agosto de 2016, págs. 42 a 51: EXCLUIR o Lote 54, item 54.1, relativo à empresa CUL-
TRODAS CONSULTORIA LTDA - CNPJ nº 10.769.864/0001-26, tendo em vista a de-
terminação constante do Ofício nº8372/2016 - GP, que suspende sua homologação até
ulterior julgamento do Tribunal de Contas do DF; CORRIGIR o valor do Lote 41, item
41.14, para R$1,90 (um real e noventa centavos), relativo à empresa GRÁFICA E EDITORA
EXECUTIVA LTDA - CNPJ nº 37.090.164/0001-67. E por estarem assim justos e com-
promissados, foi lavrado este instrumento de Retificação que, depois de lido, conferido e
achado conforme vai assinada a presente Ata, pelas partes envolvidas na Retificação, na
presença das testemunhas abaixo: Pela Secretaria de Estado de Cultura: LUIS GUILHERME
ALMEIDA REIS; Pelas empresas: CULTRODAS CONSULTORIA LTDA: JANETE VIEI-
RA DA SILVA e GRÁFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA: NEYLOR LIMA DE
SOUSA. Testemunhas: Karlla Soraya Oliveira Ramos e Carlos Vinícius Pereira da Silva.
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