
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO
FEDERAL

 

PORTARIA Nº 116, DE 16 DE JULHO DE 2021

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições previstas no inciso III do parágrafo único do ar go 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal,
e no Decreto nº 39.805, de 6 de maio de 2019, RESOLVE:

Art. 1º Ins tuir Comissão Especial de Licitação - CEL, para conduzir os trabalhos rela vos ao Concurso
do Museu Nacional da Bíblia, referente ao Edital nº 18/2021, para instruir o processo para tomada
de decisões, acompanhar os trâmites da licitação, dar impulso aos procedimentos licitatórios e
executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento da licitação.

Art. 2º Ficam designados para compor a Comissão Especial de Licitação os seguintes servidores:

I - membros administrativos:

a) BARBARAH LUIZA DOS SANTOS PINHEIRO, matrícula nº 238.654-2, Titular;

b) CARLOS AUGUSTO ANDRADE DO AMARAL, matrícula nº 242.697-8,Titular;

c) ÉLVIA PEREIRA DE SOUSA. matrícula nº 241671-9, Titular;

d) ALINE FERRARI DE MIRANDA FREITAS, matrícula nº 244.358-9, Suplente;

e) RENATO DE OLIVEIRA SANTOS, matrícula nº 240.560-1, Suplente; e

f) MARIANA DAMASCENO CORRÊA, matrícula nº 241.258-6, Suplente.

II - membros técnicos:

a) DANIELA ZAMBAM RODOLFO, matrícula nº 238.604-6, Titular;

b)  SANDRA LÚCIA FURLAN RIBEIRO, matrícula nº 55.049-3, Titular; e

c) ANTÔNIO MENEZES JÚNIOR, matrícula nº 28.696-6, Suplente.

Art. 3º Compete aos membros administrativos:

I - receber e distribuir aos demais membros toda a documentação recebida inerente ao certame;  

II - monitorar os aspectos legais e norma vos do procedimento de julgamento e apoio à Comissão
Julgadora no desempenho de suas tarefas;

III - realizar o registro das consultas e encaminhar aos membros técnicos, quando for o caso;

IV - realizar a divulgação das respostas às consultas, fornecidas pelos membros técnicos;

V - receber, instruir e encaminhar pedidos de impugnação e consultas e responder os de sua
competência administrativa;

VI - realizar a divulgação das respostas aos pedidos de impugnação;

VII - seguir o trâmite administrativo para aprovação de documentos referentes ao Concurso; e

VIII - proceder com a habilitação,  do responsável pela proposta vencedora, conforme item 14 do
Edital.

Art. 4º Compete aos membros técnicos:
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I - receber, controlar e homologar inscrições que atenderem aos requisitos exigidos no Item 6 do Edital
que regulamenta o Concurso Nacional de Projetos do Museu da Bíblia; 

II - expedir certificados aos concorrentes;

III - monitorar os aspectos legais e norma vos do procedimento de julgamento e o apoio técnico e
logístico à Comissão Julgadora no desempenho de suas tarefas;

IV - intermediar a comunicação, por meio de consultas formuladas no site oficial do Concurso, entre
concorrentes, Comissão  Julgadora e área técnica;

V - receber, analisar e responder às consultas formuladas de acordo com o Item 8 do edital que
regulamenta o Concurso Nacional  de Projetos do museu Nacional da Bíblia;

VI - acompanhar a organização da recepção dos Estudos Preliminares de Arquitetura e proceder ao seu
registro;

VII - receber os Estudos Preliminares de Arquitetura; e

VIII - zelar e proceder para assegurar a não-iden ficação da autoria das propostas apresentadas,
verificando a inexistência de marcas identificadoras, durante o processo do Concurso e do Julgamento,
garantindo absoluto sigilo até a divulgação final dos resultados.

Art. 5º A Comissão Especial de Licitações, a seu critério, poderá contar com colaboradores/membros
de outros órgãos competentes, bem como consultores externos com formação vinculada ao objeto do
concurso, que atuarão como consultores técnicos, para esclarecimento dos procedimentos legais e/ou
técnicos que afetem o projeto.

Parágrafo único. Os colaboradores deverão ser nomeados em Portaria específica ou Portaria Conjunta
Complementar a esta.

Art. 6º A par cipação nas a vidades da Comissão Especial de licitação é considerada serviço público
relevante não ensejando qualquer tipo de remuneração.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Fica Revogada a Portaria  nº 2, de 8 de janeiro de 2021. 

 

BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA

Secretário de Estado de Cultura e Economia Criava

Documento assinado eletronicamente por BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA -
Matr.0245129-8, Secretário(a) de Estado de Cultura e Economia Criativa, em 16/07/2021, às
15:33, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 66034078 código CRC= 2F47EE3A.
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