
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO
FEDERAL

 

PORTARIA Nº 117, DE 16 DE JULHO DE 2021

 

Cons tui a Comissão Julgadora para do
Edital de Concurso nº
18/2021 responsável pela análise e
julgamento de escolha do melhor projeto
arquitetônico para o equipamento público
cultural que abrigará o Museu Nacional da
Bíblia.

 

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 Cons tuir Comissão Julgadora, para analisar e julgar o Concurso de escolha do melhor projeto
arquitetônico para o equipamento público cultural que abrigará o Museu Nacional da Bíblia.

Art. 2º A Comissão Julgadora será composta por 06 (seis) membros, sendo 05 (cinco) arquitetos e 01
(um) museólogo, quais sejam:

I - Daniele Galvão Pestana Nogueira, matrícula nº 238.584-8, Museóloga, Titular, representante da
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criava do Distrito Federal;

II - Mafalda Fabiene Ferreira Pantoja, CPF nº 032.292.966-05, Arquiteta e Urbanista, Titular,
representante da Sociedade Civil;

III - Cris ane Guinancio, CPF nº 987.988.047-15, Arquiteta e Urbanista, Titular, representante da
Sociedade Civil;

IV - Márcio Albuquerque Buson, CPF nº 416.456.341-91, Arquiteto e Urbanista, Titular, representante
da Sociedade Civil;

V - Patrícia da Silva Fiuza Pina, CPF nº 008.526.893-30, Arquiteta e Urbanista, Titular, representante da
Sociedade Civil; e

VI - Leonardo da Silveira Pirillo Inojasa, CPF nº 282.398.178-07, Arquiteto e
Urbanista, Suplente, representante da Sociedade Civil.

Art. 3º Compete à Comissão Julgadora:

I - analisar e julgar todos os Estudos Preliminares de Arquitetura para o Museu Nacional da Bíblia
estabelecendo a classificação Geral dos mesmos;

II - providenciar a digitação e publicação das súmulas, atas e outros documentos de responsabilidade
da Comissão Julgadora;

III - julgar eventuais recursos interpostos contra o resultado preliminar de seleção;

IV - enviar a Comissão Especial de Licitação as Classificação de projetos e definição de primeiros
colocados para o devido processo homologatório;
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V - redigir ata de julgamento, com as considerações técnicas per nentes de acordo com os critérios
constantes no Edital do Concurso;

VI - receber e julgar impugnações e recursos que tratem de quesitos técnicos relacionados a parte de
julgamento; e

VII - outras atividades inerentes ao julgamento.

Art. 4º Caso ocorra o impedimento de qualquer um dos membros da Comissão, haverá a indicação de
um jurado substituto.

Art. 5º A Comissão Julgadora poderá recusar trabalhos que não atendam ao Edital, ao Regulamento e
ao Termo de Referencia deste Concurso, devendo consignar na ata do julgamento as eventuais
recusas.

Art. 6º O exame e a discussão das propostas serão realizados com base nos critérios definidos no
respec vo instrumento convocatório, escolhendo-se o proponente vencedor que tenha atendido em
melhores condições às exigências do Edital.

Art. 7º Será emi da uma decisão em forma de parecer conclusivo, assinado por todos os membros da
Comissão presentes à reunião de julgamento e de classificação final das propostas.

Art. 8º A participação na Comissão Julgadora é serviço público relevante e não enseja remuneração.

Art. 9º A Comissão de julgamento, 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. 10º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

 

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= 66034188 código CRC= AF3F65E7.
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