GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE CIDADANIA E
DIVERSIDADE CULTURAL
INEXIGIBILIDADE

Considerando a instrução contida no processo nº 150.002898/2016, com
referência ao Projeto "NOITE CULTURAL T-BONE", e com fulcro no Artigo 32 da
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, torno pública a Justificativa da Inexigibilidade do
Acordo de Cooperação em questão, fundamentada no Art. 31 da mesma Lei, conforme
segue: A Noite Cultural T-Bone é um evento tradicional de Brasília que já completa 18
anos de existência, com a primeira edição realizada em 1998. Faz parte do Calendário
Cultural oficial do Distrito Federal, conforme Lei nº. 3.193, de 25 de setembro de 2003 e
tem apoio da Secretaria de Cultura do DF e da Administração Regional de Brasília. É
um projeto cultural multilinguagem, que reúne música, poesia, artes visuais e artes
cênicas em uma programação que contempla várias faixas etárias, realizado ao ar livre,
em espaço público, com acesso totalmente gratuito, contribuindo assim para a
democratização do acesso à arte e à cultura.
A ONG Projetos Culturais T-Bone visa contribuir de forma efetiva à
democratização da cultura e oferecer atividades culturais à comunidade, além de espaço
de apoio e referência para os artistas locais e nacionais, fortalecendo a promoção das
diversas manifestações artísticas, com programação multicultural intensa durante todo o
ano.
Nos 18 anos de existência do projeto, já foram realizadas 35 edições da “Noite
Cultural T-Bone”, que mescla a produção musical da cidade com grandes nomes da
música brasileira, como Milton Nascimento, Elba Ramalho, Jorge Ben, Fagner,
Belchior, entre tantos outros, inclusive a atração internacional Orquestra de Viena, o que
possibilita grande atenção do público e da imprensa local. Além da música, a Noite
Cultural sempre conta com uma exposição de artes visuais, sejam pinturas, desenhos ou
fotografias, além de um sarau poético com cerca de 10 convidados por edição. Também
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é realizada uma apresentação de teatro de bonecos, atraindo e entretendo crianças e
adultos.
A iniciativa movimenta a cadeia produtiva na cidade, com a geração de renda
para cerca de 30 pessoas diretamente, entre equipe de produção, prestadores de serviço e
artistas, e a mais de 200 pessoas indiretamente, por meio da contratação de empresas
para serviços de comunicação, montagem de estrutura, locação de equipamentos, entre
outros.
Por conceber o projeto a partir de ampla experiência e, tendo como histórico a
realização do projeto "NOITE CULTURAL T-BONE", consideramos indispensável
que a A ONG Projetos Culturais T-Bone seja responsável pela execução do Projeto.
Defendemos, portanto, a inexigibilidade de Chamamento e que a entidade possui todo o
conhecimento técnico para a realização do projeto em questão.

Atenciosamente,

Jaqueline Fernandes de Souza Silva
Subsecretária de Cidadania e Diversidade Cultural
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