
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete da Secretaria de Cultura e Economia Cria va

Despacho - SECEC/GAB Brasília-DF, 30 de setembro de 2020.

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Em 30 de setembro de 2020

O SECRETÁRIO DE ESTADO  DE  CULTURA E  ECONOMIA  CRIATIVA  DO  DISTRITO  FEDERAL,  no  uso  de
suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO os ques onamentos apresentados pelo setor cultural do audiovisual, conforme Carta,
juntada a este processo, apresentada por diversas en dades ligadas ao setor;

CONSIDERANDO que o teor da correspondência coloca o certame sob suspeição;

CONSIDERANDO os princípios da administração pública e que esta Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Cria va do Distrito Federal - SECEC/DF busca desenvolver suas a vidades, sempre pautada pela
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

CONSIDERANDO o constrangimento público  quanto à  credibilidade,  seriedade e  compromisso com a
polí ca  cultural  da  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  e  Economia  Cria va  do  Distrito  Federal,  após  a
veiculação de matérias, em diversos veículos de comunicação local, abordando o tema de suspeição do
Edital, mesmo não havendo nenhuma materialidade que aponte para a irregularidade ou ilegalidade na
seleção do certame;

CONSIDERANDO que o Fes val de Brasília do Cinema Brasileiro é tombado como Patrimônio Imaterial do
Distrito Federal, sendo considerado um dos mais importantes eventos de audiovisual do Brasil;

CONSIDERANDO  que  esta  SECEC/DF  compreende  que  a  realização  deste  Fes val  deve  acontecer  de
maneira colabora va e pacífica, garan do o acesso de toda a comunidade do Distrito Federal e buscando
dar o acesso a todo o país;

CONSIDERANDO que esta SECEC/DF entende a necessidade de redimensionar a realização do Fes val, de
maneira a garan r a realização do evento, mesmo que em formato reduzido;

CONSIDERANDO  a  discricionariedade,  conveniência  e  oportunidade  do  gestor  público,  e  que  a
administração tem o poder de rever os seus atos a qualquer tempo, RESOLVE:

DETERMINAR  o  cancelamento  do  Edital  de  Chamamento  Público  nº  09/2020,  conforme  o  Processo
00150-00003740/2020-27.

BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA

Secretário de Estado de Cultura e Economia Cria va

Documento assinado eletronicamente por BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA -
Matr.0245129-8, Secretário(a) de Estado de Cultura e Economia Cria va, em 30/09/2020, às
19:06, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
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