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pessoas e de suas regiões do país, resgatando suas raízes culturais em forma de músicas, 
dança, teatro e comida típicas, na praça da QNM 06 a 08/07, Ceilandia Norte, conforme 
detalhamento contido no plano de trabalho. Prazo: 02 dias. Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta 
mil reais). Da Classificação Orçamentária: UO 16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho 
n° 13.392.6219.2831.0022 Fonte 100000000, Natureza de Despesa 339014; Modalidade: 
Global. Data da Emissão da Nota de Empenho: 10 de julho de 2018.

TERMO DE FOMENTO (MROSC) N° 028/2018 
PROCESSO N° 00150-00006850/2018-26 DAS PARTES: O DISTRITO FEDERAL, através 
da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e a Organização da Sociedade Civil AR- 
TECEI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, doravante denominada ORGANI
ZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, inscrita no CNPJ sob o n° 07.480.912/0001-57, neste ato 
representada por ROSÂNGELA DANTAS DE ALMEIDA, que exerce a função de Co
ordenadora. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Este instrumento tem por objeto a rea
lização do projeto "FEIRA CULTURAL DE CEILÂNDIA - 4.a EDIÇÃO", na Casa do 
Cantador do Brasil? em um formato de "Feira de Cultura", onde haverá diversas vertentes e 
segmentos culturais como a música, o artesanato, a poesia, o repente e o teatro de bonecos 
com acesso livre à população em geral, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho 
em anexo a este instrumento. CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR GLOBAL DA PARCERIA 
E DOTAÇÃO: 2.1. Este instrumento envolve transferência de recursos financeiros da AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme 
cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho; 2.2. O valor global dos recursos 
públicos da parceria é de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); 2.3. A despesa 
correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 16101; II - 
Programa de Trabalho: 13392621940906030; III - Natureza da Despesa: 33.50.41; IV - Fonte 
de Recursos: 100; 2.4 - O empenho é de R$ 350.000,00, conforme Nota de Empenho n° 
2018NE00852, emitida em 13/07/2018, sob o evento n° 400091, na modalidade Global. 
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA:3.1 - Este instrumento 
terá vigência da data de sua assinatura até 14/10/2018. CLÁUSULA QUINTA - CON
TRAPARTIDA: 5.1 - Não será exigida contrapartida da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GESTOR DA PARCERIA: SARA SEILERT - 
Matrícula n° 02405989 - Analista de Atividades Culturais, ALONSO BENTO DA SILVA - 
Matrícula n° 240571-7 - Analisa de Atividades Culturais, TÂNIA CANEDO - Matrícula n° 

1650333-7 - Técnico de Atividades Culturais. DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 
2018. SIGNATÁRIOS: p/SECRETARIA: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, p/ OR
GANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ROSÂNGELA DANTAS DE ALMEIDA.

RETIFICAÇÃO
O SECRETÁRIO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, 
torna público a retificação referente ao item abaixo descrito, em relação ao Anexo I do Edital 
de Seleção n° 7/2018 - FAC Regionalizado para firmar termo de ajuste de apoio financeiro 
com o Fundo de Apoio à Cultura.
No Anexo I, Macrorregião 1.1, ONDE SE LÊ:

Macrorregião Linha de 
apoio

Quantidade 
Mínima de 
Vagas

Valor Máxi
mo por Proje
to

Valor Total desti
nado a Macrorre- 
gião

1.1 - Gama; Santa Maria; Park 
Way( apenas projetos para a Vila 
Cauhy. Vargem Bonita, Coquei
ros e Córrego da Onça).

Linha de 
Apoio I

6 ' Até R$ 
40.000,00

R$ 800.000,00

Linha de Apoio II
4 Até R$ 

80.000,00
Linha de Apoio III

2 Até R$ 120.000,00

LEIA-SE:

Macrorregião Linha de 
apoio

Quantidade Míni
ma de Vagas

Valor Máximo 
por Projeto

Valor Total destinado 
a Macrorregião

1.1 - Gama; Santa 
Maria; Park Way.

Linha de 
Apoio I

6 ' Até R$ 
40.000,00

R$ 800.000;00
Linha de 
Apoio II

4 Até R$ 
80.000,00

Linha c e 
Apoio III

2 Até R$ 120.000,00

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 11/2018 - SEC 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, torna público a 
retificação referente ao Edital de Chamamento Público n° 11/2018 - SEC, publicado no 
DODF - n° 131, de 12 de julho de 2018, páginas 58 a 60.
No Subitem 3.1 ONDE SE LÊ: "As indicações para premiação, com toda documentação 
exigida, deverão ser enviadas no período entre 12 de julho de 2018 e 27 de julho de 2018, 
preferencialmente através do e-mail premiosfac@cultura.df.gov.br" LEIA-SE: "As indicações 
para premiação, com toda documentação exigida, deverão ser enviadas no período entre 12 
de julho de 2018 e 27 de julho de 2018, preferencialmente através do e-mail premios- 
fac2018@gmail.com. As indicações por e-mail poderão ser enviadas até 23h:59 do último 
dia de inscrição"

■ TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DE ADMINITRAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO N° 10/2018
Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ n.° 00.534.560/0001-26 - Con
tratada: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S.A. - 
CNPJ n.° 19.877.285/0001-71 - Objeto: fornecimento de 6 (seis) computadores, servidores de 
rede, para exercerem a função de hospedeiros de máquinas virtuais, contemplando o for
necimento, instalação e configuração dos equipamentos, com suporte técnico e garantia on- 
site por período de 36 (trinta e seis) meses - Processo n.° 1183/2018 - Licitação: Pregão - 
Eletrónico n° 11/2018, amparado pela Lei n° 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006 e 
subsidiariamente pela Lei n° 8.666/1993, bem como pelas Leis Distritais no 4.611/2011 e 
4.770/2012, pelos Decretos Distritais n°s 23.460/2002, 25.966/2005 e 35.592/2014, pelos 
Decretos Federais n°s 5.450/2005, no que couber, e 7.174/2010, e pelas demais legislações 
aplicáveis - Vigência: de 06/07/2018 a 05/11/2021 - Execução: o prazo de entrega dos 
equipamentos é até o dia 05/09/2018. O prazo de montagem será de 10 (dez) dias, contados 
da notificação do TCDF e a Garantia on-site perdurará por 36 (trinta e seis) meses, conforme 
estabelecido no Edital de Licitação. - Valor total: R$224.541,00 (duzentos e vinte e quatro 
mil e quinhentos e quarenta e um reais) - Unidade Gestora: 20101 - Gestão: 1 - Classificação 
Orçamentária: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Programas de 
Trabalho: 01126600314710005 - Fontes de Recursos: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCU
LADO - Nota de Empenho: 2018NE00707 - Data de Emissão da NE: 29/06/2018 - Valor da 
NE: R$224.541,00 (duzentos e vinte e quatro mil e quinhentos e quarenta e um reais) - Data 
da Assinatura: 06/07/2018 - Assinam: pelo Contratante, Paulo Cavalcanti de Oliveira; e, pela 
Contratada, Alexandre Mota Albuquerque.

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 14/2015 
Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ n.° 00.534.560/0001-26 - Con
tratada: NOVA PLANALTO SERVIÇOS GERAIS LTDA. - CNPJ n.° 08.878.823/0001-26 - 

Objeto: prestação de serviços de enfermagem, no âmbito do TCDF - prorrogação de 
vigência contratual - Processo n.° 9536/2015 - Licitação: Pregão Eletrónico n°21/2015, com 
fulcro na Lei n° 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006 e subsidiariamente pela Lei n° 
8.666/1993, bem como pelas Leis Distritais nos 4.611/2011, 4.766/2012, 4.794/2012 e 
4.799/2012, pelos Decretos Distritais nos 23.460/2002, 25.966/2005 e 35.592/2014, Decreto 
Federal n° 5450/2005, no que couber, e demais legislações aplicáveis - Fundamento Legal do 
Aditivo: art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/1993. - Vigência: de 10/08/2018 a 09/08/2019 - 
Execução: de 10/08/2018 a 09/08/2018 - Valor do Aditivo: R$109.672,80 (cento e nove mil, 
seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) - Unidade Gestora: 20101 - Gestão: 1 
Classificação Orçamentária: 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - Programa de 
Trabalho: 01122600385170019 - Fonte de Recursos: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCU
LADO - Nota de Empenho: 2018NE00115 - Data de Emissão da NE: 17/01/2018 - Valor da 
NE: R$66.717,62 (sessenta e seis mil, setecentos e dezesete reais e sessenta e dois centavos) 
- Data da Assinatura: 11/07/2018 - Assinam: Pelo Contratante, Paulo Cavalcanti de Oliveira; 
e, pela Contratada, Carlos de Sousa Miranda. Data de Publicação dos termos anteriores: 
Contrato n.° 14/2015 (DODF n.° 154, pág. 38, 11/08/2015); 1 ° TA (DODF n° 93, pág. 45, 
17/05/2016); 2 ° TA (DODF n° 118, pág. 48, 22/06/2017).

DU PONT DO BRASIL S.A

AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito 
Federal -Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Licença de Operação n° 51/2018, para a ati
vidade de Armazenamento e Beneficiamento de grãos na Rodovia DF 250, km 20 s/n , Lote 
50 - Núcleo Rural Santos Dumond, Planaltina DF - CEP: 73370-993, processo n° 00391- 
00016199/2017-51 DU PONT DO BRASIL S.A.
DAR-837/2018.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrónico http://www.in.gov.bhautenticidade.btml, 
pelo código 50012018071700055

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

mailto:premiosfac@cultura.df.gov.br
mailto:premios-fac2018@gmail.com
mailto:premios-fac2018@gmail.com
http://www.in.gov.bhautenticidade.btml
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Programa de Trabalho n° 13-122.6002.8517.9634 Fonte 100000000, Natureza de Despesa 
339039; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 25 de julho de 
2018.

TERMO DE FOMENTO (MROSC) N° 30/2018 
PROCESSO: 00150-00006988/2018-25 DAS PARTES: O DISTRITO FEDERAL, através da 
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e a Organização da Sociedade Civil INS
TITUTO ACESSO DE PROMOÇÃO CULTURAL, ESPORTIVA E SOCIAL DE SÃO 
SEBASTIÃO/DF, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, ins
crita no CNPJ sob o n° 14.767.940/0001-15, neste ato representada por PEDRO HENRIQUE 
SANTANA RODRIGUES, que exerce a função de Presidente. CLÁUSULA PRIMEIRA - 
OBJETO: Este instrumento tem por objeto a realização do projeto "INSTITUTO ACESSO - 

INTEGRAÇÃO CULTURAL ENTRE GERAÇÕES", em São Sebastião, onde haverá a 
realização de oficinas culturais nas modalidades de dança do ventre, balé infantil, forró e 
violão popular beneficiando diretamente 100 (cem) pessoas pelo período de 08 (oito) meses 
facilitando a população, especialmente às crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos o 
livre e efetivo acesso às fontes de cultura, conforme detalhamento contido no Plano de 
Trabalho em anexo a este instrumento. CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR GLOBAL DA 
PARCERIA E DOTAÇÃO: 2J . Este instrumento envolve transferência de recursos fi
nanceiros da ADMINISTRAÇÃO PUBLICA para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL, conforme cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho; 2.2. O valor 
global dos recursos públicos da parceria é de R$ 189.881,76 (cento e oitenta e nove mil, 
oitocentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos). 2.3. A despesa correrá à conta da 
seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 16101; II - Programa de Tra
balho: 13.392.6219.4091.0035; III - Natureza da Despesa: 33.50.41; IV - Fonte de Recursos: 
100. 2.4 - O empenho é de R$ 189.881,76 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta 
e um reais e setenta e seis centavos), conforme Nota de Empenho n° .2018NE00890, emitida 
em 24/07/2018, sob o evento n° 400091, na modalidade global. CLÁUSULA TERCEiRÀ - 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA: 3.1 - Este instrumento terá vigência da data de sua 

assinatura até 30/04/2019. CLÁUSULA QUINTA - CONTRAPARTIDA: 5.1 - Não será 
exigida contrapartida da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. CLÁUSULA DÉ
CIMA PRIMEIRA - GESTOR DA PARCERIA: DANILO REBOUÇAS DOS REIS - Ma
trícula n° 240508-3 - Técnico de Atividades Culturais. DATA DA ASSINATURA: 15 de 
junho de 2018. SIGNATÁRIOS: p/SECRETARIA: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, p/ 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PEDRO HENRIQUE SANTANA RODRI
GUES.

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 25/2018 
O Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal, conforme delegação de competência 
outorgada pelo Decreto n° 32.598/2010, Capítulo VII e nomeação pelo Decreto de 01 de 
janeiro de 2015, RESOLVE: EXPEDIR, o presente APOSTILAMENTO, referente ao Term o 
de Fomento n° 017/2017 - Projeto "CARNAVALESCA", consoante Processo n° 
150.001745/2017, firmado entre esta Secretaria de Estado de Cultura, CNPJ n° 
03.658.028/0001-09 e a Organização da Sociedade Civil - INSTITUTO BÓGEA DE EDU
CAÇÃO, ESPORTE E MUSICA - CNPJ n° 12.888.865/0001-15. Conforme Apostilamento 
ficam aprovadas as devidas readequações no Plano de Trabalho, conforme planilha, de 
acordo com o Despacho do Gestor, em conformidade com a Lei n° 13.019, de 31/07/2014, 
Artigo 57, com o Decreto n° 37.843, de 13/12/2016, Artigo 44, §3° e com a Portaria n° 67, 
de 09/03/2018, e em consonância com a Cláusula Oitava, item 8.3 do Termo de Fomento n° 
017/2017-SEC. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS - Secretário de Estado de Cultura.

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 10/2018 (*)
SELEÇÃO DE GRAFITEIROS E DJS PARA O ENCONTRO 

DE GRAFFITE DO DISTRITO FEDERAL
O DISTRITO FEDERAL por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 
DO DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de realizar o Encontro de Graffti do DF, lança o 
Edital de Chamamento Público, advindo do Processo n° 00150-00005936/2018-31, tendo 
como base o art. 25, caput, da Lei n° 8.666/1993, a Lei Complementar n° 934/2017, o e a 
Portaria n° 98/2018.
1. DO OBJETO
1.1 Selecionar 70 grafiteiros(as), bem como 02 DJs para o Encontro de Graffiti do Distrito 
Federal, que acontecerá entre os meses de setembro e novembro de 2018, sendo composto 
por um evento no Sol Nascente e uma exposição em pontos estratégicos do Distrito Fe
deral.
1.2 O presente Edital compreenderá as seguintes fases:
a) Inscrição
b) Habilitação
c) Seleção
d) Homologação
2. DAS DESPESAS
2.1 A Secretaria de Cultura do Distrito Federal disponibilizará o valor de R$1.500,00 (mil e 
quinhentos reais) para cada grafiteiro (a) e para cada DJ selecionado por meio deste Edital 
de Chamamento Público.
2.2 No caso dos(as_) grafiteiros(as),os valores estipulados para o cachê abrangem a realização 
da intervenção artística no Sol Nascente e a exposição em pontos estratégicos do Distrito 
Federal.
3. DA INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO
3.1 O agente cultural deverá entregar os seguintes documentos em envelope lacrado:
3.1.1 Ficha de Inscrição devidamente assinada (Anexo II);
3.1.2 Proposta de trabalho (Anexo III);
3.1.3 Demais documentos pertinentes para comprovar documentalmente a experiência como: 
portfólio artístico, release, currículo, fotos, declarações, DVDs, CDs, folhetos, matérias de 
jornal, sítios da internet, entre outros.
3.2 Entende-se por proposta:
3.2.1 No caso dos(as) grafiteiros(as): Os croquis da intervenção artística no Sol Nascente e 
na exposição, assim como o preenchimento do Anexo III justificando de maneira sim
plificada as artes sugeridas;
3.2.2 No caso dos(as) DJs: O setlist a ser apresentado no dia do evento no Sol Nascente, 
assim como o preenchimento do Anexo III justificando de maneira simplificada o repertório 
sugerido.
3.3 As inscrições ficarão abertas no período de 02 de julho a 27 de julho de 2018.
3.3.1 A ficha de inscrição, proposta de trabalho e demais documentos deverão ser entregues 
no Protocolo da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal - SEC, SCN Via N2, 
Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Brasília-DF, CEP 70.070-200 OU no e-mail: 
grafitti.culturaurbana@gmail.com dentro do prazo de inscrição estabelecido no tópico 3.3 
deste edital, aos cuidados da Comissão Provisória de Avaliação.
3.3.2 As inscrições físicas serão aceitas em horário comercial até às 18 horas e as inscrições 
pela internet serão aceitas até às 23h59min, do dia 27 de julho 2018.
3.4 Não serão aceitas inscrições que possuam conteúdo que desvalorizem, incentivem a 
violência ou exponham as mulheres à situação de constrangimento, bem como manifestações

de homofobia ou discriminação racial, apologia ao uso de drogas ilícitas ou manifestações 
políticas/partidárias.
3.5 É assegurado o direito ao pleito das vagas a qualquer interessado que preencha as 
exigências estabelecidas neste Edital, vedada à cessão ou transferência do Contrato de 
Prestação de Serviço, total ou parcial, bem como a subcontratação parcial do objeto.
4. DAS CATEGORIAS
4.1 As seleções obedecerão às seguintes CATEGORIAS:
4.2 CATEGORIA 01 - Graffiti (70 vagas)
4.2.1 Poderão participar deste edital os(as) grafiteiros(as) que comprovarem através de 
portfólio, currículo e ilustração o desenvolvimento de, pelo menos, 01 (uma) intervenção 
artística em muros, paredes, painéis, tapumes, entre outros.
4.2.2 Cada grafiteiro selecionado fará uma intervenção artística no Sol Nascente em uma área 
corresponde a 10 m2.
4.2.3 As intervenções artísticas no Sol Nascente serão feitas nos dias 15 e 16 de setembro, 
entre 08:00 e 18:00 horas.
4.2.4 Os artistas selecionados para participar do evento no Sol Nascente participarão au
tomaticamente de uma exposição em pontos estratégicos do Distrito Federal.
4.2.5 As propostas de trabalho devem conter o croqui da intervenção do Sol Nascente e da 
exposição, bem como textos simplificados que justifiquem os croquis apresentados (Anexo

4.2.6 O tema da proposta é de livre escolha do artista.
4.2.7 O artista, no ato da inscrição neste edital, cede, a título gratuito, irrevogável e ir
retratável, os direitos patrimoniais de autor incidentes sobre os grafftis, sem quaisquer 
limitações de território, modalidade ou quantidade de uso, pelo prazo de proteção da Lei de 
Direitos Autorais, viabilizando assim sua fixação e manutenção nos próprios, certificando-se 
e garantindo, inclusive, a mesma cessão de todos colaboradores e coautores.
4.2.8 Os desenhos, ilustrações e demais imagens reproduzidas nos grafites não poderão violar 
direitos de terceiro, especialmente, de propriedade intelectual.
4.2.9 O artista declara ciência e concordância de que o proprietário do imóvel cuja parede 
será grafitada bem como o Governo de Brasília poderão, a seu exclusivo critério, reparar ou 
substituir os grafftis, inclusive, mediante a contratação de outros profissionais, sem ne
cessidade de sua prévia e expressa anuência, sem que isso configure qualquer violação de 
direito autoral.
4.2.10 Serão oferecidos cachês para cada artista, conforme demonstrativo abaixo:
C a c h ê s
D e s c r iç ã o Q t .a r t i s t a s C a c h ê  p o r  a r t i s t a V a lo r  T o ta l
I n t e r v e n ç õ e s  d e  G r a t t i t i 7 0 1 .5 0 0 .0 0 1 0 5 ,0 0 0 ,0 0

1
4.3 CATEGORIA 02 - Apresentações DJ's (2 vagas)
4.3.1. As apresentações serão feitas durante o evento do Sol Nascente, nos dias 15 e 16 de 
setembro, sendo que cada DJ selecionado realizará apresentação com duração de 02 horas.

4.3.2 Os selecionados serão responsáveis pelo repertório musical, sendo o local de instalação 
definido pela Secretaria de Cultura.
4.3.3 Serão oferecidos cachês para cada artista, conforme demonstrativo abaixo:

C a c h ê s
D e s c r iç ã o Q t .a r t i s t a s C a c h ê  p o r  a r t i s t a V a lo r  T o ta l
A p r e s e n ta ç õ e s  d e  D J 2 1 5 0 0 ,0 0 3 .0 0 0 ,0 0

5. DA COMISSÃO PROVISÓRIA DE AVALIAÇÃO
5.1 As propostas serão avaliadas e selecionadas pela Comissão Provisória de Avaliação, 
composta por membros nomeados por Portaria de designação emitida pelo Secretário de 
Estado de Cultura e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF.
5.2 A Comissão Provisória de Avaliação será composta por 03 (três) membros, sendo: 02 
servidores do Governo do Distrito e 01 representante da sociedade civil, com experiência, 
conhecimento e capacidade técnica para realização da seleção.
5.3 Os membros da Comissão Provisória de Avaliação prestarão sua colaboração gratui
tamente, não fazendo jus a qualquer honorário.
5.4 A Comissão Provisória de Avaliação analisará a viabilidade técnica das propostas e 
emitirá parecer exclusivamente sobre as propostas habilitadas, justificando a escolha, de 
acordo com os critérios de habilitação e seleção estabelecidos neste Edital.
6 DAS VEDAÇÕES
6.1 É vedada a participação de interessados que estejam suspensos temporariamente de 
participar e de licitar com a Administração Pública ou os declarados inidôneos, na forma dos 
incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93.
6.2 São vedados de participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra 
ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, conforme art. 9° da Lei 
8.666/93:
I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável 
técnico ou subcontratado;
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
6.3 É vedada a participação de candidato pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, 
proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha 
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, conforme o art. 8° 
do Decreto n° 32.751/2011 de:
I - Agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na 
unidade responsável pela realização da seleção ou licitação promovida pelo órgão ou en
tidade da administração pública distrital; ou
II - Agente público cuja posição no órgão ou entidade da administração pública distrital seja 
hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção ou 
licitação.
6.4 O disposto tópico 6.3 se estende aos membros, titulares ou suplentes, da Comissão 
Provisória de Avaliação.
6.5 É vedada a participação de candidato que seja membro do Conselho de Cultura do 
Distrito Federal - CCDF.
6.6 O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital implicará a des
classificação do proponente.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrónico http://www-ln-gov.br/autentibidade^hlml,
pelo código 50012018072700078

Docum ento assinado digitalm ente conform e M P n  2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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7 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
7.1 Não poderá ser habilitado o(a) artista que deixar de prestar informações complementares 
solicitadas durante o processo de chamamento pela Comissão de Avaliação e Seleção, 
mediante comunicação via e-mail indicado no formulário de inscrição.
7.2 Serão desclassificadas as propostas que desrespeitem os direitos humanos e a diversidade 
cultural, com qualquer forma de discriminação.
7.3 As avaliações das duas categorias serão feitas com base nos seguintes critérios e 
pesos:

C r i té r io s P e s o P o n tu a ç ã o P o n tu a ç ã o  m á 
x im a

a )  C la r e z a ,  c o n s i s t ê n c i a  e  c o e r ê n c i a  d a  p r o p o s t a  a o s  o b j e t i v o s  d o  
p r o i e to  E n c o n t r o  d e  G r a f f i t i  d o  D i s t r i t o  F e d e r a l

2 0  a  5 10

b )  C r i a t i v id a d e  e  i n o v a ç ã o 3 0  a  5 15
c )  R e le v â n c i a  c u l tu r a l 3 0  a  5 15
d )  E x p e r i ê n c i a  d o  a r t i s t a 2 0  a  5 10
S o m a  ( a  +  b  +  c  +  d ) 5 0

7.4 Justificativa dos pesos atribuídos a cada critério:
a) Clareza, consistência e coerência da proposta aos objetivos do projeto Encontro de Graffiti 
do Distrito Federal.
Esse critério versa sobre a afinidade entre a proposta apresentada e os objetivos do Encontro 
do Graffiti, sendo analisadas questões como clareza, consistência, coerência e pertinência da 
proposta, bem como o grau de inserção no objeto específico do edital. Abrange, também, a 
demonstração de capacidade de realização do projeto. É considerado um critério básico para 
a admissibilidade e possui peso 2 na avaliação de mérito.
Pontuação: até 02 pontos; 3 pontos; 04 pontos; e 05 pontos.
b) Criatividade e Inovação
Esse critério analisa a criatividade, destreza, qualidade, originalidade e ineditismo. No caso 
do graffiti, será analisado, também, o impacto visual da proposta apresentada. Possui peso 3 
na avaliação, sendo um dos principais diferenciais competitivos entre as propostas sub
metidas.
Pontuação: Insuficiente: até 02 pontos; Regular: 03 pontos; Bom: 04 pontos; e Ótimo: 05 
pontos.
c) Relevância cultural
Esse critério abrange o reconhecimento do valor histórico e cultural da trajetória do artista 
para a manifestação cultural que se insere, o impacto das ações realizadas pelo artista em sua 
comunidade, assim como o alcance das iniciativas na promoção da cultura popular e di
versidade cultural. Observará a atuação cultural ou material, vinculado se há ocorrência de 
desrespeito os direitos humanos, com qualquer forma de discriminação ou preconceituosa. 
Este será um dos critérios de maior importância na avaliação, tendo peso 3, e poderá ser 
comprovado através de clipping de mídia impressa e/ou digital, portfólio, release, fotos, 
matérias de jornais, declarações, entre outros.
Pontuação: Insuficiente: até 02 pontos; Regular: 03 pontos; Bom: 04 pontos; e Ótimo: 05 
pontos.
d) Experiência
Esse critério analisa a quantidade de intervenções/apresentações já realizadas pelo artista. É 
um dos critérios básicos para a admissibilidade e terá peso 2 na avaliação. Serve para a 
comprovação da trajetória do artista e de que o mesmo esteja em atividade. Pode ser 
comprovado através de portfólio, clipping de mídia impressa e/ou digital, fotos, matérias de 
jornais e declarações de participações e/ou realizações de eventos.
Pontuação: : 01 ponto; 03 pontos; : 05 pontos.
7.5 Serão considerados, para o desempate, os seguintes critérios, nessa ordem de pre
ferência:
a) Maior nota no quesito Criatividade e Inovação;
b) Maior nota no quesito Relevância Cultural;
c) Maior nota no quesito Clareza, consistência e coerência do projeto aos objetivos do 
projeto Encontro de Graffiti do Distrito Federal;
d) Maior nota no quesito Experiência do Artista.
7.6 O candidato que obtiver nota inferior a 10 (dez) pontos será desclassificado.
7.7 Visando promover a equidade de gênero na programação artística, poderão ser aplicadas 
as disposições da Portaria 58, de 27 de fevereiro de 2018, na análise das propostas apre
sentadas.
8 DOS RECURSOS
8.1 Contra a decisão de habilitação ou classificação, caberá um único recurso, devidamente 
fundamentado, no prazo de 5 (cinco) dias da publicação, a contar da divulgação do resultado 
do Edital, com fundamento no art. 109, inciso I, b, da Lei n° 8.666/1993, a ser entregue no 
Protocolo da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal - SEC, SCN Via N2, Anexo 
do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Brasília-DF, CEP 70.070-200 ou por meio do e-mail: 
grafitti.culturaurbana@gmail.com.
8.2 Recebido o recurso, a Comissão Provisória de Avaliação, no prazo de até 02 (dois) dias, 
procederá à instrução deste com os documentos e informações necessários, procedendo ao 
juízo prévio de retratação, se for o caso.
8.3 Não se tratando de hipótese de retratação, a Comissão de Seleção encaminhará, se for 
necessário, para o exame técnico e, na hipótese de análise jurídica, à Assessoria Jurídica e 
Legislativa da SEC/DF.
8.4 O modelo para recurso segue no Anexo IV.
9 DO RESULTADO
9.1 O resultado final da seleção será homologado mediante divulgação no site da Secretaria 
de Estado de Cultura do Distrito Federal (www.cultura.df.gov.br) e publicado no Diário 
Oficial do Distrito Federal.

10 DA DOCUMENTAÇÃO
10.1 Para a assinatura do contrato ou emissão de Nota de Empenho de prestação de serviços, 
observar-se-á, no que couberem, as disposições dos artigos 27 a 30 da Lei Federal n° 
8666/93, devendo o convocado apresentar os seguintes documentos:
10.2 Pessoa jurídica:
10.2.1 Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da 
União;
10.2.2 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia - FGTS;
10.2.3 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
10.2.4 Certidão Negativa de Débitos junto ao Distrito Federal;
10.2.5 Contrato social da empresa e documento do representante legal;
10.2.6 Carta de anuência, para o caso da empresa não específica do artista;
10.2.7 Comprovante de Conta Bancária - observando o item 11 deste Edital;
10.2.8 Inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica.
10.3 Pessoa Física:
10.3.1 Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da 
União
10.3.2 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
10.3.3 Certidão Negativa de Débitos junto ao Distrito Federal;
10.3.4 Comprovante de Conta Bancária - observando o item 11 deste Edital;
10.3.5 Inscrição no Cadastro de Pessoa Física.
10.4. Se no momento da assinatura do contrato ou empenho o artista selecionado se encontrar 
com algum dos documentos vencidos ou em situação de inadimplência, será automaticamente 
desclassificado, sendo convocado a proposta subsequente na lista de classificação até com
plementar o total de vagas disponibilizadas neste Edital.
10.5 É condição obrigatória para o recebimento do apoio financeiro o cadastro do ar- 
tista/grupo selecionado na plataforma eletrónica Mapa nas Nuvens (www.mapa.cultu- 
ra.df.gov.br). A comprovação do cadastrado poderá ocorrer por meio da disponibilização do 
link ou da imagem (ex: print da tela, e-mail de comprovação da inscrição) do perfil de 
cadastro.
11 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 Cada artista receberá nos termos do tópico 2 deste Edital, observados eventuais de
duções e encargos pertinentes.
11.2 No caso de pessoa física, do valor bruto haverá desconto, na fonte pagadora dos 
seguintes tributos: Imposto sobre a Renda Retido Na Fonte - IRRF, Imposto Sobre Serviço 
- ISS e imposto relacionado ao Instituto nacional de Seguridade Social - INSS.
11.3 As condições de pagamento serão previstas na Nota de Empenho, considerando as 
especificidades da prestação do serviço artístico, a duração e o custo previsto para este, 
ressaltando sempre o interesse público, conforme as determinações da Lei Federal n° 
8.666/93.
11.4 Os pagamentos serão efetuados com recursos da Secretaria de Estado de Cultura do 
Distrito Federal em conta corrente ou conta poupança, mediante apresentação da Nota Fiscal, 
ou do Recibo de Pagamento a Autónomo - RPA do serviço prestado.
11.5 Os pagamentos serão efetuados com recursos da Secretaria de Cultura do Distrito
Federal em conta corrente ou conta poupança, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, após a 
apresentação da respectiva Nota Fiscal ou do RPA. Correrão à conta dos recursos or- 
çamentários da Unidade Orçamentária: 16.101, Programa de trabalho:
13.392.6219.2844.0001, Fonte: 100, Natureza da despesa: 339039.
11.6 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua 
regularização por parte da contratada.
12 DA RESCISÃO
12.1 A inexecução do Contrato de Prestação de Serviço, total ou parcial, ensejará a sua 
rescisão e demais as consequências previstas no termo, na Lei Federal n° 8.666/93 e no 
Decreto n° 26.851/2006.
12.2 A rescisão poderá ser determinada, por ato unilateral, fundamentada e escrita pelo 
Contratante, com base no Art. 79 §1° da Lei Federal n° 8.666/93 e nos casos enumerados do 
art. 78, incisos I a XII e XVII da Lei Federal n° 8.666/93.
13 DAS IMPUGNAÇÕES
13.1 Até 3 (três) dias após a divulgação do edital, qualquer pessoa poderá solicitar es
clarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório, cabendo ao Secretário de 
Cultura, com apoio técnico da Comissão de Seleção, decidir.
13.2 Se reconhecida a procedência das impugnações ao Edital, a Administração procederá à 
sua retificação e republicação exclusivamente da alteração, supressão ou acréscimo, ou 
resposta a solicitação com ampla divulgação ate 24 horas após o protocolo da mesma, 
conforme estabelece o art. 18 §1° do Decreto Federal n° 5.450/2005.
14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 A Secretaria de Estado de Cultura - SEC/DF poderá prorrogar, adiar, revogar ou anular 
o presente Edital, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes qualquer direito a 
reembolso, indenização ou compensação.
14.2 A qualquer tempo poderá a SEC/DF, se necessário, modificar este instrumento, hipótese 
em que deverá proceder a divulgação, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando a alteração não afetar a formulação das inscrições propostas.
14.3 É facultada à Comissão Provisória de Avaliação promover, a qualquer tempo, diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução de processos.
14.4 Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento mediante ato motivado na 
instrução processual ou pela comissão de seleção.
14.5 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Regulamento, prevalecerá o foro 
de Brasília - Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrónico http://www.in.gov.br/auten ltbidade^himl,
pelo código 50012018072700079

Docum ento assinado digitalm ente conform e M P n  2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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mailto:grafitti.culturaurbana@gmail.com
http://www.cultura.df.gov.br
http://www.mapa.cultu-ra.df.gov.br
http://www.mapa.cultu-ra.df.gov.br
http://www.in.gov.br/autenltbidade%5ehiml


PÁGINA 80 Diário Oficial do Distrito Federal N° 142, sexta-feira, 27 de julho de 2018

1
.6 Os casos omissos serão dirimidos pelo Secretário de Cultura, com a análise técnica da 
missão Provisória de Avaliação, ou do departamento técnico e jurídico da SEC, se for o 
so.

.7 Os equipamentos e instrumentos de uso pessoal serão de responsabilidade dos artistas 
lecionados. A Secretaria de Estado de Cultura não se responsabilizará em caso de perda, 
no ou extravio.
.8 O envio de inscrições implica a total aceitação das normas e condições deste Edital. 
.9 Na contagem dos prazos exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, sendo 
nsiderados os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrá- 
*.
.10 Ao ter o projeto selecionado, o artista autoriza a Secretaria de Estado de Cultura do 
.strito Federal a utilizar em peças de divulgação do projeto: fichas técnicas, fotografia e 
dio dos materiais de inscrição, sem quaisquer custos adicionais.
.11 Consideram-se peças de divulgação: vídeos, relatórios, catálogos e demais produtos 
sultantes do projeto.
.12 O material de divulgação produzido ou disponibilizado no Encontro de Graffiti do 
strito Federal, de realização da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, e os 
gistros das apresentações (em foto, vídeo e áudio) ficarão à disposição desta SEC como 
aterial institucional, sem qualquer custo adicional, por prazo indeterminado.
.13 O requerimento de informações, esclarecimentos e dúvidas poderão ser solicitados pelo 
dereço eletrônico <grafitti.culturaurbana@gmail.com>ou na Subsecretaria de Cidadania e 
versidade Cultural - SCDC, localizada na Secretaria de Estado de Cultura, SCN Via N2, 
íexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Brasília-DF, CEP 70.070-200, telefone: (061) 
25-6206.
.14 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de 
>mbate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.
.15 Este Edital de Chamamento é composto pelos seguintes anexos:
Anexo I - Termo de referência
Anexo II - Ficha de inscrição
Anexo III - Roteiro de elaboração da proposta
Anexo IV- Formulário de Recurso.

Brasília/DF, 29 de junho de 2018.
GUILHERME REIS 

Secretário de Estado da Cultura

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF 
n° 124, 03/07/2018, pág 83.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2018

A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL torna público 
aos interessados, que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, Tipo MENOR 
PREÇO, no dia 08/08/2018, às 09h30min, cujo objeto consiste em contratação de Empresa 
Especializada do Ramo para fornecimento de tela cinematográfica para uso do Cine Brasília, 
conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do 
Anexo I do Edital. Processo n° 00150-00005809/2018-32. Valor estimado da licitação: R$ 
58.609,33. No Programa de Trabalho n° 13.122.6002.8517.9634 - Manutenção dos Serviços 
Administrativos da SEC, Natureza de Despesa 44.90.52, Fonte 100. O prazo máximo para 
entrega, instalação e execução dos serviços será de até 60 (quinze) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da Nota de Empenho e/ou ordem de serviço emitida pela contratante. 
O edital estará disponível nos endereços eletrónicos: www.licitacoes-e.com.br, www.cul- 
tur a . d f. gov. b r.

Brasília/DF, 25 de julho de 2018 
DANIEL NASCIMENTO DOURADO 

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, 
TURISMO E LAZER

SECRETARIA ADJUNTA DE TURISMO
EXTRATOS DOS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO ESPAÇO CENTRO DE 

CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA 
MANE GARRINCHA E TORRE DE TV

PROCESSO: 00220-00002289/2018-71 - Das Partes: O Distrito Federal, por intermédio da 
SECRETARIA ADJUNTA DE TURISMO, da SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, 
TURISMO E LAZER x SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO 
DISTRITO FEDERAL. Do objeto: O presente termo tem^por objeto a Autorização de Uso 
dos espaços do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, para a realização do evento 
"FÓRUM ENFRENTAMENTO AS DROGAS". Da realização do evento: 26 de junho de 
2018. Da vigência: A autorização teve vigência a contar da data de sua assinatura. Sig
natários: Pelo Distrito Federal: na qualidade de Secretária Adjunta de Turismo, Caetana 
Franarim Alves Pimenta da Veiga Neves. Pela Autorizatária: Francisco de Assis da Silva.

PROCESSO: 00220-00002571/2018-59 - Das Partes: O Distrito Federal, por intermédio da 
SECRETARIA ADJUNTA DE TURISMO, da SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, 
TURISMO E LAZER x SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA PARA CRIANÇAS, 
ADOLESCENTES E jUVeNTu De . Do objeto: O presente termo tem por objeto a Au
torização de Uso dos espaços do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, para a realização 
do evento "AÇÃO PELA PROTEÇÃO". Da realização do evento: 23 de junho de 2018. Da 
vigência: A autorização teve vigência a contar da data de sua assinatura. Signatários: Pelo 
Distrito Federal: na qualidade de Secretária Adjunta de Turismo, Caetana Franarim Alves 
Pimenta da Veiga Neves. Pela Autorizatária: Ricardo de Sousa Ferreira.

PROCESSO: 00220-00002127/2018-33 - Das Partes: O Distrito Federal, por intermédio da 
SECRETARIA ADJUNTA DE TURISMO, da SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, 
TURISMO E LAZER x SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOL
VIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INSTITUTO CAMPUS PARTY. 
Do objeto: O presente termo tem por objeto a Autorização de Uso dos espaços do Estádio

Nacional de Brasília Mané Garrincha, para a realização do evento "CAMPUS PARTY". Da 
realização do evento: 21 de junho a 03 de julho de 2018. Da vigência: A autorização teve 
vigência a contar da data de sua assinatura. Signatários: Pelo Distrito Federal: na qualidade 
de Secretária Adjunta de Turismo, Caetana Franarim Alves Pimenta da Veiga Neves. Pela 
Autorizatária: Marcelo Borges Chubaci e Francisco Farrugia.

Processo:00220-00000276/2018-68 - Das Partes: O Distrito Federal, por intermédio da SE
CRETARIA ADJUNTA DE TURISMO, da SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, 
TURISMO E LAZER x SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DE
SENVOLVIMENTO RURAL E SEMPRE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. Do objeto: 
O presente termo tem por objeto a Autorização de Uso dos espaços do Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães, para a realização do evento "6° FEST FLOR BRASIL". Da realização do 
evento: 24 de junho a 03 de julho de 2018. Da vigência: A autorização teve vigência a contar 
da data de sua assinatura. Signatários: Pelo Distrito Federal: na qualidade de Secretária 
Adjunta de Turismo, Caetana Franarim Alves Pimenta da Veiga Neves. Pela Autorizatária: 
Argileu Martins da Silva e Walter Batista da Silveira.

PROCESSO: 00220-00002821/2018-51 - Das Partes: O Distrito Federal, por intermédio da 
SECRETARIA ADJUNTA DE TURISMO, da SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, 
TURISMO E LAZER x SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA E APOIO 
A CIDADES. Do objeto: O presente termo tem por objeto a Autorização de Uso dos espaços 
do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, para a realização do evento "ENTREGA De 
TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO". Da realização do evento: 25 de junho de 2018. 
Da vigência: A autorização teve vigência a contar da data de sua assinatura. Signatários: Pelo 
Distrito Federal: na qualidade de Secretária Adjunta de Turismo, Caetana Franarim Alves 
Pimenta da Veiga Neves. Pela Autorizatária: Daniel Pereira de Araujo.

PROCESSO: 00220-00000484/2018-67 - Das Partes: O Distrito Federal, por intermédio da 
SECRETARIA ADJUNTA DE TURISMO, da SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, 
TURISMO E LAZER x ASA PRODUÇÕES EIRELLI-ME. Do objeto: O presente termo 
tem por objeto a Autorização de Uso dos espaços do Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, para a realização do evento "OSWALDO MONTENEGRO". Da realização do 
evento: 29 de junho de 2018. Do valor: A Autorizatária recolheu o valor de R$ 21.385,78 
(vinte um mil trezentos oitenta cinco reais e setenta oito centavos). Da vigência: A au
torização teve vigência a contar da data de sua assinatura. Signatários: Pelo Distrito Federal: 
na qualidade de Secretária Adjunta de Turismo, Caetana Franarim Alves Pimenta da Veiga 
Neves. Pela Autorizatária: André Luiz de Moura.

PROCESSO: 0220-000433/2017 - Das Partes: O Distrito Federal, por intermédio da SE
CRETARIA ADJUNTA DE TURISMO, da SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, 
TURISMO E LAZER x SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOL
VIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO 
DISTRITO FEDERAL E VICI PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. Do objeto: O presente 
termo tem por objeto a Autorização de Uso dos espaços do Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, para a realização do evento "HAIR BRASÍLIA AND BEAUTY 2018". Da 
realização do evento: 10 a 18 de julho de 2018. Da vigência: A autorização teve vigência a 
contar da data de sua assinatura. Signatários: Pelo Distrito Federal: na qualidade de Se
cretária Adjunta de Turismo, Caetana Franarim Alves Pimenta da Veiga Neves. Pela Au
torizatária: Wagner Rodrigues de Sousa e Valteni Jose de Souza.

PROCESSO: 00220-00002708/2018-75 - Das Partes: O Distrito Federal, por intermédio da 
SECRETARIA ADJUNTA DE TURISMO, da SECRETARIA DE ESTAPO DO ESPORTE, 
TURISMO E LAZER x SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 
FEDERAL. Do objeto: O presente termo tem por objeto a Autorização de Uso dos espaços 
do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, para a realização do evento "COPA Do 
MUNDO DAS ESCOLAS PARQUES". Da realização do evento: 04 de julho de 2018. Da 
vigência: A autorização teve vigência a contar da data de sua assinatura. Signatários: Pelo 
Distrito Federal: na qualidade de Secretária Adjunta de Turismo, Caetana Franarim Alves 
Pimenta da Veiga Neves. Pela Autorizatária: Júlio Gregório Filho.

PROCESSO: 00220-00002575/2018-37 - Das Partes: O Distrito Federal, por intermédio da 
SECRETARIA ADJUNTA DE TURISMO, da SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, 
TURISMO E LAZER x CLARA FERNANDES SHIRATORI. Do objeto: O presente termo 
tem por objeto a Autorização de Uso dos espaços do Parque da Cidade Dona Sarah Ku
bitschek, para a realização do evento "8a CÃOMINHADA SOLIDÁRIA". Da realização do 
evento: 08 de julho de 2018. Do valor: A Autorizatária recolheu o valor de R$ 67,00 
(sessenta e sete reais). Da vigência: A autorização teve vigência a contar da data de sua 
assinatura. Signatários: Pelo Distrito Federal: na qualidade de Secretária Adjunta de Turismo, 
Caetana Franarim Alves Pimenta da Veiga Neves. Pela Autorizatária: Clara Fernandes Shi- 
ratori.

PROCESSO: 00220-00001332/2018-81 - Das Partes: O Distrito Federal, por intermédio da 
SECRETARIA ADJUNTA DE TURISMO, da SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, 
TURISMO E LAZER x JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS - LUX SHOWS ME. Do 
objeto: O presente termo tem por objeto a Autorização de Uso dos espaços do Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães, para a realização do evento "SHOW DO LULU SANTOS". 
Da realização do evento: 23 de junho de 2018. Do valor: A Autorizatária recolheu o valor de 
R$ 21.385,78 (vinte um mil, trezentos oitenta cinco reais setenta e oito centavos). Da 
vigência: A autorização teve vigência a contar da data de sua assinatura. Signatários: Pelo 
Distrito Federal: na qualidade de Secretária Adjunta de Turismo, Caetana Franarim Alves 
Pimenta da Veiga Neves. Pela Autorizatária: Joel Evangelista dos Santos.

PROCESSO: 00220-00002921/2018-87 - Das Partes: O Distrito Federal, por intermédio da 
SECRETARIA ADJUNTA DE TURISMO, da SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, 
TURISMO E LAZER x CLEIDIANE MOREIRA DE MOURA. Do objeto: O presente termo 
tem por objeto a Autorização de Uso dos espaços do Parque da Cidade Dona Sarah Ku
bitschek, para a realização do evento "CASAMENTO COMUNITÁRIO". Da realização do 
evento: 20 de julho de 2018. Do valor: A Autorizatária recolheu o valor de R$ 60,30 
(sessenta reais e trinta centavos). Da vigência: A autorização teve vigência a contar da data 
de sua assinatura. Signatários: Pelo Distrito Federal: na qualidade de Secretária o Adjunta de 
Turismo em Substituição, Elisângela Barros Silva. Pela Autorizatária: Cleidiane Moreira de 
Moura.

PROCESSO: 00220-00003252/2018-61 - Das Partes: O Distrito Federal, por intermédio da 
SECRETARIA ADJUNTA DE TURISMO, da SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, 
TURISMO E LAZER x SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FE
DERAL. Do objeto: O presente termo tem por objeto a Autorização de Uso dos espaços do 
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, para a realização do evento "ETAPA FINAL DO 
CONCURSO in t Er n a Cio n a l  d o  SEMINÁRIO INTERNACIONAL d e  d a n ç a  d e  
BRASÍLIA". Da realização do evento: 18 de julho de 2018. Da vigência: A autorização teve

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.tr/autentbidade^hml,
pelo código 50012018072700080

Docum ento assinado digitalm ente conform e M P n  2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

mailto:grafitti.culturaurbana@gmail.com
http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.cul-tur
http://www.cul-tur
http://www.in.gov.tr/autentbidade%5ehml

