
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA
CONCORRÊNCIA Nº 01/2020

A Comissão Especial de Licitação-CEL, instituída pela Portaria/SECOM-DF n. º 72 de 6 
de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal-DODF n.º 233, de 9 
de dezembro de 2019, página 35, no uso de suas atribuições, torna público aos 
interessados que em virtude da solicitação de desistência expressa apresentada pelo 
membro sem vínculo (8)-Pelágio Duarte Sousa Gondim em compor a Subcomissão 
Técnica definida após Sessão Pública de sorteio conforme Ata de Sorteio constante do 
processo SEI n.º 00055-00068095/2019-60 e disponibilizada no Portal da SECOM/DF, 
procede a convocação do membro sem vínculo (9)-Lucia Muniz de Almeira em 
substituição ao servidor acima nominado, visto a mesma ter sido sorteada como primeiro 
suplente entre os integrantes sem vínculo funcional com a Administração, na Sessão de 
sorteio acima referenciada. Portanto, a Subcomissão Técnica encarregada de julgar e 
analisar as propostas técnicas da Concorrência acima ficou assim definida: (4) Mauricio 
Carvalho Sampaio (membro com vínculo); (5) Glauber Santos Naves Peixoto (membro 
com vínculo) e (9) Lucia Muniz de Almeira (membro sem vínculo). Demais informações 
poderão ser obtidas na Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal, situada 
na Praça do Buriti, Anexo do Palácio do Buriti, 14º andar, sala 1405 - Brasília/DF - CEP: 
70.075.900-Brasília-DF ou pelo telefone: 0xx(61) 3961.4509.

Brasília/DF, 13 de julho de 2020
FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE 
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 00150-00007955/2018-01. INTERESSADO: ANA CAROLINE DO ESPÍRITO 
SANTO CHAVES. ASSUNTO: EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 
Ratifico, nos termos do artigo 25, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a 
inexigibilidade de licitação em favor de ANA CAROLINE DO ESPIRITO SANTO 
CHAVES, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), especificada na Nota de Empenho 
nº 2020NE00320-FAC, para fazer face às despesas com serviços de emissão de Análise 
Técnica e de Mérito Cultural no Âmbito das Seleções de projetos Culturais do FAC, em 
atendimento ao Decreto nº 38.933/18, por meio do edital de credenciamento n° 13/2018 
do Fundo de Apoio à Cultura. A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, 
II c/c art. 13, II da Lei nº 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação 
constante no processo acima citado. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao 
FAC/SECEC para os demais procedimentos administrativos. BARTOLOMEU 
RODRIGUES DA SILVA, Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Processo: 00150-00007955/2018-01. INTERESSADO: ANNA CAROLINA FARIA 
LÍRIO. ASSUNTO: EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Ratifico, nos 
termos do artigo 25, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de 
licitação em favor de ANNA CAROLINA FARIA LÍRIO, no valor de R$ 13.800,00 (treze 
mil, oitocentos reais), especificada na Nota de Empenho nº 2020NE00321-FAC, para 
fazer face às despesas com serviços de emissão de Análise Técnica e de Mérito Cultural 
no Âmbito das Seleções de projetos Culturais do FAC, em atendimento ao Decreto nº 
38.933/18, por meio do edital de credenciamento n° 13/2018 do Fundo de Apoio à 
Cultura. A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, II c/c art. 13, II da Lei 
nº 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima 
citado. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao FAC/SECEC para os demais 
procedimentos administrativos. BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA, Secretário 
de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Processo: 00150-00007955/2018-01. INTERESSADO: ARLINDA CELESTE ALVES DA 
SILVEIRA. ASSUNTO: EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Ratifico, 
nos termos do artigo 25, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de 
licitação em favor de ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA, no valor de R$ 
15.800,00 (quinze mil, oitocentos reais), especificada na Nota de Empenho nº 2020NE00322-
FAC, para fazer face às despesas com serviços de emissão de Análise Técnica e de Mérito 
Cultural no Âmbito das Seleções de projetos Culturais do FAC, em atendimento ao Decreto 
nº 38.933/18, por meio do edital de credenciamento n° 13/2018 do Fundo de Apoio à 
Cultura. A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, II c/c art. 13, II da Lei nº 
8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima 
citado. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao FAC/SECEC para os demais 
procedimentos administrativos. BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA, Secretário de 
Estado de Cultura e Economia Criativa.

Processo: 00150-00007955/2018-01. INTERESSADO: BRUNA TEIXEIRA JACINTHO. 
ASSUNTO: EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Ratifico, nos termos 
do artigo 25, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em 
favor de BRUNA TEIXEIRA JACINTHO, no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil,

oitocentos reais), especificada na Nota de Empenho nº 2020NE00323-FAC, para fazer 
face às despesas com serviços de emissão de Análise Técnica e de Mérito Cultural no 
Âmbito das Seleções de projetos Culturais do FAC, em atendimento ao Decreto nº 
38.933/18, por meio do edital de credenciamento n° 13/2018 do Fundo de Apoio à 
Cultura. A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, II c/c art. 13, II da Lei 
nº 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima 
citado. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao FAC/SECEC para os demais 
procedimentos administrativos. BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA, Secretário 
de Estado de Cultura e Economia Criativa. BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA, 
Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Processo: 00150-00007955/2018-01. INTERESSADO: CAROLINA MENEZES 
PALHARES. ASSUNTO: EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 
Ratifico, nos termos do artigo 25, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a 
inexigibilidade de licitação em favor de CAROLINA MENEZES PALHARES, no valor 
de R$ 12.800,00 (doze mil, oitocentos reais), especificada na Nota de Empenho nº 
2020NE00336-FAC, para fazer face às despesas com serviços de emissão de Análise 
Técnica e de Mérito Cultural no Âmbito das Seleções de projetos Culturais do FAC, em 
atendimento ao Decreto nº 38.933/18, por meio do edital de credenciamento n° 13/2018 
do Fundo de Apoio à Cultura. A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, 
II c/c art. 13, II da Lei nº 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação 
constante no processo acima citado. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao 
FAC/SECEC para os demais procedimentos administrativos. BARTOLOMEU 
RODRIGUES DA SILVA, Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Processo: 00150-00007955/2018-01. INTERESSADO: CIBELE RIBEIRO DA SILVA. 
ASSUNTO: EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Ratifico, nos termos 
do artigo 25, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em 
favor de CIBELE RIBEIRO DA SILVA, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), 
especificada na Nota de Empenho nº 2020NE00337-FAC, para fazer face às despesas com 
serviços de emissão de Análise Técnica e de Mérito Cultural no Âmbito das Seleções de 
projetos Culturais do FAC, em atendimento ao Decreto nº 38.933/18, por meio do edital 
de credenciamento n° 13/2018 do Fundo de Apoio à Cultura. A inexigibilidade foi 
fundamentada no caput do artigo 25, II c/c art. 13, II da Lei nº 8.666/93, tendo em vista a 
justificativa e a documentação constante no processo acima citado. Publique-se e 
encaminhe-se o presente processo ao FAC/SECEC para os demais procedimentos 
administrativos. BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA, Secretário de Estado de 
Cultura e Economia Criativa.

Processo: 00150-00007955/2018-01. INTERESSADO: DANIEL RIBEIRO DUARTE. 
ASSUNTO: EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Ratifico, nos termos 
do artigo 25, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em 
favor de DANIEL RIBEIRO DUARTE, no valor de R$ 13.800,00 (treze mil, oitocentos 
reais), especificada na Nota de Empenho nº 2020NE00324-FAC, para fazer face às 
despesas com serviços de emissão de Análise Técnica e de Mérito Cultural no Âmbito das 
Seleções de projetos Culturais do FAC, em atendimento ao Decreto nº 38.933/18, por 
meio do edital de credenciamento n° 13/2018 do Fundo de Apoio à Cultura. A 
inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, II c/c art. 13, II da Lei nº 
8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima 
citado. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao FAC/SECEC para os demais 
procedimentos administrativos. BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA, Secretário 
de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Processo: 00150-00007955/2018-01. INTERESSADO: DANIELA CORREA BRAGA. 
ASSUNTO: EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Ratifico, nos termos 
do artigo 25, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em 
favor de DANIELA CORREA BRAGA, no valor de R$ 13.600,00 (treze mil, seiscentos 
reais), especificada na Nota de Empenho nº 2020NE00338-FAC, para fazer face às 
despesas com serviços de emissão de Análise Técnica e de Mérito Cultural no Âmbito das 
Seleções de projetos Culturais do FAC, em atendimento ao Decreto nº 38.933/18, por 
meio do edital de credenciamento n° 13/2018 do Fundo de Apoio à Cultura. A 
inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, II c/c art. 13, II da Lei nº 
8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima 
citado. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao FAC/SECEC para os demais 
procedimentos administrativos. BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA, Secretário 
de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Processo: 00150-00007955/2018-01. INTERESSADO: DIANA DE HOLLANDA 
CAVALCANTI. ASSUNTO: EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 
Ratifico, nos termos do artigo 25, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a 
inexigibilidade de licitação em favor de DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI, no 
valor de R$ 14.800,00 (quatorze mil, oitocentos reais), especificada na Nota de Empenho 
nº 2020NE00339-FAC, para fazer face às despesas com serviços de emissão de Análise 
Técnica e de Mérito Cultural no Âmbito das Seleções de projetos Culturais do FAC, em 
atendimento ao Decreto nº 38.933/18, por meio do edital de credenciamento n° 13/2018 
do Fundo de Apoio à Cultura. A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, 
II c/c art. 13, II da Lei nº 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação 
constante no processo acima citado. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao 
FAC/SECEC para os demais procedimentos administrativos. BARTOLOMEU 
RODRIGUES DA SILVA, Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa.
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