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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CURRÍCULOS
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, no uso
das atribuições e tendo em vista o disposto na Portaria n° 17 de 10 de março de 2016,
publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, resolve tornar público a abertura de ins-
crições e as normas estabelecidas para realização do processo simplificado para seleção de
currículos de profissionais aptos a ocupar o cargo comissionado de Diretor-Presidente da
Fundação Jardim Zoológico de Brasília-FJZB, considerando a necessidade de preenchimento
do cargo.
1 DO OBJETO

1.1. Elaboração de lista tríplice para apreciação do Governador do Distrito Federal visando
o preenchimento de 1 (uma) vaga para Diretor-Presidente da Fundação Jardim Zoológico de
Brasília-FJZB.
1.2. A presente seleção não gera qualquer direito de contratação/nomeação.
2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO

Poderão candidatar-se ao processo de seleção de que trata este Edital, profissionais que:
a) Ser, preferencialmente, servidor público ocupante de cargo efetivo de nível superior;
b) Possuir diploma de nível superior;
c) Possuir experiência de, no mínimo, 10 (dez) anos em gestão pública ou privada em área
afim;
d) Possuir preferencialmente formação e experiência profissional nas áreas de atuação de
zoológicos, áreas protegidas, projetos de desenvolvimento sustentável ligados à conservação
de espécies da fauna;
e) Estar em conformidade com os preceitos legais do Decreto Distrital nº 33.564, de 09 de
março de 2012;
f) Ser capaz de conduzir a FJZB a um novo conceito de zoológicos, estabelecendo um plano
de ação com base no Planejamento Estratégico atual da Fundação e nos critérios esta-
belecidos neste Edital; e,
g) Se comprometer em colaborar ativamente na definição de critérios e nos trabalhos de
seleção de propostas formuladas por pessoa física ou jurídica de direito privado, para o
estabelecimento de parcerias privadas de interesse público e convergentes com a missão e
objetivos da Fundação.
3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão realizadas no período de 05 a 24 de maio de 2016, conforme
ANEXO I e as informações constantes no site da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do
Distrito Federal SEMA/DF e da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.
3.2. Para se inscrever na seleção, o candidato deverá:

Preencher o "FORMULARIO DE INSCRIÇAO" constante do ANEXO II deste
Edital e entregar presencialmente ou encaminhar através do e-mail: selecao-
zoo@zoo.df.gov.br juntamente com o "CADERNO DE APRESENTAÇAO DE DO-
CUMENTOS", cuja capa deve seguir o modelo constante do ANEXO II.

Nas inscrições presenciais o candidato deverá comparecer ao protocolo da sede da
Fundação Jardim Zoológico de Brasília localizada à Avenida das Nações, Via L4 Sul
Brasília-DF, CEP.: 70.610-100, devidamente acompanhados de cópias dos docu-
mentos comprobatórios das informações prestadas, nas datas constantes no ANEXO
I, das 08 às 12 hs e de 14 às 17 hs.

3.2.1. Quando da realização de inscrição presencial os documentos comprobatórios descritos
no item 3.2.6, deverão ser entregues em envelope a ser lacrado.
3.2.2. Documentos apresentados em desconformidade com as exigências deste edital serão
desconsiderados, sem atribuição da nota que lhe corresponderia.
3.2.3. Para fins de comprovação de envio dos documentos via internet considerar-se-á a data
de envio do e-mail, sendo considerado o e-mail encaminhado até o dia previsto no ANEXO
I. Os documentos deverão ser enviados em arquivo único, em formato PDF e na ordem
estabelecida no item 3.2.6.
3.2.4. Nas inscrições realizadas através do e-mail, o candidato deverá colocar no assunto do
e-mail "SELEÇAO PUBLICA FJZB".
3.2.5. As inscrições realizadas através do e-mail serão consideradas válidas quando a Fun-
dação Jardim Zoológico de Brasília acusar o recebimento do mesmo através do retorno:
"INSCRIÇAO CONFIRMADA", sendo de responsabilidade do candidato observar se a sua
inscrição foi validada e confirmada.
3.2.6. Os documentos que obrigatoriamente instruirão o Caderno de Apresentação dos Do-
cumentos (ANEXO III) devem ser apresentados na ordem de precedência a seguir es-
tabelecida:
a) Cópia do Documento de identidade com foto;
b) Cópia do Diploma ou Declaração de conclusão do curso superior, emitida por instituição
reconhecida pelo MEC;
c) Cópia de Comprovação de endereço com documento emitido em seu nome;
d) Curriculum Vi t a e , devidamente comprovado;
e) Declaração de experiência profissional em cargo de gestão, no setor público ou privado,
sendo considerados os seguintes documentos:
- Do ato de nomeação e exoneração do(s) cargos(s) comissionados;
- Da portaria ou outro ato de gestão que comprove a sua designação ou dispensa da(s)
Função (ões) Gratificada(s);
- Caso não tenha havido a exoneração ou dispensa, o candidato deverá apresentar declaração
da instituição que ateste ainda estar no exercício do Cargo Comissionado ou da Função
Gratificada, emitida pela unidade de Recursos Humanos ou equivalente. A declaração re-
ferida deve conter data, nome, assinatura e a matrícula do responsável por sua emissão;
- Cópia das folhas da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ou declaração do
setorial de recursos humanos da empresa contratante, devidamente atestado, que comprovem
a experiência profissional.
f) Plano de Gestão da FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA, de até 30
(trinta) páginas, devendo conter: introdução, justificativa, objetivos, ações a serem desen-
volvidas, formas de operacionalização, avaliação e monitoramento, e bibliografia. Esse plano
deverá ser elaborado levando em consideração o Planejamento Estratégico da Fundação
Jardim Zoológico de Brasília, disponível no endereço http://www.zoo.df.gov.br (aba Carta de
Serviço/Transparência/Relatório de Gestão); a apresentação de um modelo de gestão com-
partilhada com a iniciativa privada, dentro do previsto pela legislação que dispõe sobre as
Parcerias Público Privadas; e, ainda, a proposta de um novo modelo de zoológico, que prime
pela modernização das estruturas e maximização do bem estar e qualidade de vida dos
animais, propondo uso de tecnologias sustentáveis;

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

g) Cópias de todos os certificados, certidões, comprovantes e declarações a serem pontuados
na Avaliação Curricular, conforme ANEXO IV do Edital;
h) As despesas decorrentes da participação neste processo correrão por conta dos can-
didatos.
3.3. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelo
Corpo de Bombeiros Militar e Polícias Militares, carteiras expedidas pelos órgãos fis-
calizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.), passaporte, carteiras funcionais
expedidas por órgão público que, por normatização federal, valham como identidade, carteira
de trabalho, carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto). Para validação
como documento de identidade, o documento deve se encontrar dentro do prazo de va-
lidade.
3.4. A inscrição do candidato implica a sua integral adesão a todas as regras que disciplinam
este Edital.
3.5. Não será aceita inscrição em duplicidade e que não atender, rigorosamente, ao es-
tabelecido neste Edital.
3.6. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato e será excluído do
processo de seleção aquele que não as oferecer de forma completa, correta e legível, não
juntar os documentos comprobatórios exigidos ou fornecer dados comprovadamente in-
verídicos.
3.7. É vedada a inscrição condicional ou extemporânea.
3.8. A descrição sumária das competências do cargo - ANEXO V.
3.9. A presente seleção não gera qualquer direito de contratação/nomeação.
4. DA AVALIAÇÃO

4.1. A seleção será realizada em duas etapas, denominadas: Conferência e análise de do-
cumentação, Avaliação Curricular e Análise do Plano de Gestão (1ª etapa) e Entrevista (2ª
etapa), ambas de caráter classificatório e eliminatório.
4.2. 1ª etapa: Da Avaliação Curricular e Análise do Plano de Gestão
4.2.1. A Avaliação Curricular terá peso "2" e a análise do Plano de Gestão elaborado de
acordo com o item 3.2.6. inciso "h" terá peso "4". A pontuação da titulação (especialização
ou residência, mestrado, doutorado) é cumulativa, sendo considerado um curso de cada
titulação ANEXO IV.
4.2.2. O plano de gestão será avaliado considerando os seguintes itens:
a) coerência e organização lógica do Plano;
b) adequação do conteúdo ao trabalho a ser desenvolvido;
c) adequação metodológica das formas de aplicação do Plano;
d) clareza e coesão na sistematização do Plano.

4.3. Estarão habilitados a participar da 2ª etapa os 9 (nove) primeiros colocados na primeira
etapa, de acordo com a nota obtida nas avaliações anteriores.

4.4. 2ª etapa: Entrevista

4.4.1. A entrevista obedecerá aos critérios estabelecidos no ANEXO IV, e terá peso "4".

4.5. Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios, em ordem decrescente:
a) Maior pontuação no Plano de Gestão;
b) Candidato mais experiente em gestão no setor público;
c) Maior pontuação de qualificação profissional;
d) Servidor público;
e) Pertencer ao quadro de pessoal dos órgãos integrantes da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e suas vinculadas ou do Governo de Brasília.

5. DOS RESULTADOS

5.1. A nota final do candidato será calculada da seguinte forma, onde NF é a nota final, AC
é a nota da Avaliação Curricular, PG é o Plano de Gestão e ENT é a nota da Entrevista.

NF = (AC x 2) + (PG x 4) + (ENT x 4) /1O.

5.2. Estarão classificados os candidatos que obtiverem no mínimo nota final igual 6,0
(seis).

5.3. O Comitê de Busca elaborará lista com os 3 (três) melhores selecionados que será
encaminhada pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente ao Governador do Distrito
Federal,que poderá nomear um dos candidatos para o cargo de Diretor Presidente da FJ-
ZB.

5.4. Caso o candidato nomeado não seja empossado por qualquer motivo, a escolha poderá
ser feita entre os demais, cujos nomes estarão na lista.

5.5. A Fundação Jardim Zoológico de Brasília divulgará o resultado desta seleção nos sites:
www.zoo.df.gov.br, www.sema.df.gov.br e no Diário Oficial do Distrito Federal.

6. DOS RECURSOS

6.1. Cabe recurso contra a avaliação curricular, no prazo fixado no ANEXO I deste Edital,
e para tanto o candidato deverá utilizar o modelo constante no ANEXO IV.

6.2. Os recursos serão dirigidos a Comissão de busca, e deverá ser entregue presencialmente
na sede da Fundação Jardim Zoológico de Brasília situada à Avenida das Nações, Via L4 Sul
Brasília-DF, CEP.: 70.610-100, ou encaminhado através do e-mail selecao-
z o o @ z o o . d f . g o v. b r.

6.3. Os recursos, porventura interpostos, serão julgados e deliberados pela Comissão de
Busca instituída pela Portaria- SEMA nº 17, de 10 de março de 2016.

6.4. Não serão apreciados os recursos interpostos contra avaliação, nota ou resultado de
outro(s) candidato(s).

6.5. O candidato quando da apresentação do recurso deverá atender aos subitens abaixo:

6.5.1. Preencher o recurso com letra legível.

6.5.2. Apresentar argumentações claras e concisas.

6.5.3. Quando a entrega ocorrer na sede Fundação Jardim Zoológico de Brasília, o candidato
deve preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01 (uma) será retida e a outra
permanecerá com o candidato, devidamente atestada.
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7. DA NOMEAÇÃO, POSSE E DEMAIS DISPOSIÇÕES INERENTES AO CARGO

7.1. O prazo para a posse é de 30 (trinta) dias corridos e improrrogáveis, a contar da data
de publicação do Decreto de Nomeação no DODF e o prazo para entrada em exercício de 5
(cinco) dias úteis a contar da data de posse, conforme os artigos 17 e 19 da Lei Com-
plementar Nº 840, de 23 de dezembro de 2011.
a) Atestado Médico de aptidão física e mental;
b) Cópia da Carteira de Identidade;
c) Cópia do Cadastro de Pessoa Física - C.P.F.;
d) Título de Eleitor;
e) Comprovante de Votação ou Declaração de Quitação expedida pelo órgão eleitoral, quando
brasileiro;
f) Cópia do Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (dispensados da apre-
sentação desta os maiores de 45 anos);
g) Número de PIS/PASEP e data de Emissão;
h) Cópia da Certidão de Casamento (se for o caso);
i) Cópia da Certidão Nascimento dos filhos menores de 21 anos (se for o caso);
j) Cópia do comprovante de Residência (água, luz ou telefone FIXO);
k) Cópia do comprovante de Escolaridade;
l) Número da Conta Corrente do Banco de Brasília - BRB (Caso não tenha solicitar ofício
junto a gerência de Gestão de Pessoas - GESPE para apresentar ao Banco);
m) Certidão Negativa da Justiça Federal, Cível e Criminal;

Disponível no site http://www.jf.jus.br/cjf/servico/certidao-negativa
n) Certidão Negativa da Justiça Estadual ou Distrital, Cível e Criminal;
Disponível no site http://www.trf1.jus.br/servicos/certidao
o) Certidão Negativa da Justiça Eleitoral;
Disponível no site http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
p) Certidões Negativas da Justiça Militar Federal e Estadual
Disponível no site http://wwwstm.gov.br/certidao_negativa/sistema/emitir
q) Certidão Negativa expedida pelo Banco Central do Brasil. Solicitar emissão na sede do
órgão localizada no Setor Bancário Sul, Quadra 3 Bloco B - Ed. Sede Bsb- DF.
r) 2 (Duas) fotos 3X4, coloridas;
s) Certidão Negativa de Protestos e Títulos expedida pelo Cartório Rui Barbosa;
t) Em caso de solicitação de Auxílio Creche Pré-Escola, apresentar Declaração do Cônjuge
informando que não recebe o referido benefício;
u) Diploma ou Declaração de conclusão do curso de nível superior, emitido por instituição
reconhecida pelo MEC;
v) Documentos comprobatórios da titulação apresentada.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. O prazo de validade do processo de seleção é de 6 (seis) meses, prorrogável por igual
período, contados da data de publicação da homologação do resultado final.

8.2. Na hipótese de vagar o cargo que tenha sido objeto de processo de seleção ainda válido,
poderá ser escolhido o sucessor entre os constantes da Lista Tríplice.

8.3. O cargo em comissão de Diretor-Presidente da Fundação Jardim Zoológico de Brasília
é de livre provimento e exoneração.

8.4. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas neste Edital.

8.5. O Comitê de Busca poderá solicitar prorrogação de prazo das etapas do cronograma de
execução mediante justificativa a ser encaminhada ao Secretário de Estado do Meio Am-
biente.

8.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do
Distrito Federal, ouvido o Comitê de Busca.

ANDRÉ LIMA

ANEXO I

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

E V E N TO D ATA LOCAL

Inscrição presencial e por e-maiI 05 a 24 de maio de
2016

Sede Fundação Jardim Zoológico de
Brasília situada à Avenida das Nações,
Via L4 Sul Brasília-DF, CEP.: 70.610-
100, ou encaminhado através do e-mail
s e l e c a o z o o @ z o o . d f . g o v. b r

Resultado da Análise Curricular e do
Plano de Gestão

09 de junho de 2016 http://www.sema.df.gov.br ,
http://www.zoo.df.gov.br e no DODF

Prazo para apresentação de Recursos 15 de junho de 2016 Sede Fundação Jardim Zoológico de
Brasília situada à Avenida das Nações,
Via L4 Sul Brasília-DF, CEP.: 70.610-
100, ou encaminhado através do e-mail
s e l e c a o z o o @ z o o . d f . g o v. b r

Resultado dos Recursos e Convoca-
ção para entrevista

20 de junho de 2016 http://www.sema.df.gov.br ,
http://www.zoo.df.gov.br e no DODF

Realização das Entrevistas De 22 a 27 de junho
de 2016

Sede Fundação Jardim Zoológico de
Brasília situada à Avenida das Nações,
Via L4 Sul Brasília-DF

Divulgação do Resultado Final 30 de junho de 2016 http://www.sema.df.gov.br ,
http://www.zoo.df.gov.br e no DODF

ANEXO II

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

1. Nome do Candidato

2. Número do RG (Identidade) 3. Órgão Expedi-
dor 4. UF

5. Nascimento 6. Sexo 7. CPF

8. Endereço Permanente (rua/avenida, n')

9. Bairro 1O. Cidade

11. UF 12. CEP 13. Te-
lefone residencial/celular

14. Profissão 15. Nº da Carteira
do Conselho de Classe

16. Email

18. Área de Atuação

Diretor-Presidente da Fundação Jardim Zoológico de Brasília

DECLARAÇÃO

Declaro que, ao efetivar minha inscrição para o processo de SELEÇAO PÚBLICA SIM-
PLIFICADA DE CURRÍCULOS, realizado pela Fundação Jardim Zoológico de Brasília,
tomei conhecimento das normas deste Processo Seletivo o qual concordo plenamente.

Brasília, --- de ---- de 2016.

____________________________________________

Assinatura

ANEXO III

CAPA DO CADERNO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

NOME:

R E Q U E R I M E N TO

Ao Comitê de Busca

Na condição de candidato ao cargo de Diretor-Presidente da Fundação Jardim Zoológico de
Brasília na Seleção Pública Simplificada de currículos, solicito análise da documentação
anexa, apresentada na seguinte ordem:

Declaro ter conhecimento de que a avaliação curricular será realizada mediante análise dos
documentos acima descritos e apresentados em anexo.

Brasília, ---- de ------- de 2016.

____________________________________________

Assinatura
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ANEXO IV

AVALIAÇÃO CURRICULAR

E N T R E V I S TA

ANEXO V

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

Compete ao Diretor Presidente da Fundação Jardim zoológico de Brasília: representar a
Fundação, ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele; administrar a Fundação, com ob-
servância das resoluções do Conselho Deliberativo, praticando os atos necessários à su-
pervisão da execução das atividades especifica e de administração geral da FJZB; orientar e
supervisionar as atividades operacionais, bem como gerir o patrimônio da Fundação, in-
terpretando e fazendo cumprir os objetivos estabelecidos; assinar acordos, ajustes, contratos,
convênios, termos de compromisso e transferências de recursos; autorizar despesas dentro
das verbas aprovadas e assinar, juntamente com o Superintendente Administrativo-Finan-
ceiro, cheques e outros títulos de crédito; analisar com os demais membros do Conselho
Diretor os relatórios das áreas respectivas, determinando oportunas medidas para corrigir
distorções aos planos traçados; assinar certificados, pareceres, laudos e outros documentos de
natureza técnica, podendo delegar tais atribuições aos membros qualificados do Conselho
Diretor; firmar contratos de permuta, e empréstimos de bens semoventes da Fundação;
elogiar, e aplicar penalidades; assinar atos de dispensa e inexigibilidade de licitação; sub-
meter à apreciação do Conselho Deliberativo: a) até o dia 05 de dezembro de cada ano, o
Plano de Trabalho para o ano seguinte; b) até 30 de Março de cada ano, a prestação de
contas relativa ao exercício anterior; c) outros assuntos votados e/ou encaminhados pelo
Conselho Diretor; e d) convocar o Conselho Deliberativo para a realização de sessão ex-
traordinária do órgão; cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas da Fundação;
designar e dispensar servidores de comissões e grupos de trabalho; homologar e decidir pela
contratação de obras e serviços e pela alienação de bens e serviços; instaurar comissões de
sindicância, de processo disciplinar, de tomada de contas especial e aplicar as penalidades
cabíveis; conceder licenças, autorizações e promover os demais atos administrativos no
âmbito das competências da Fundação; solicitar a realização de certames licitatórios, bem
como dispensar, homologar e adjudicar licitações na forma da legislação vigente; cumprir e
exigir de seus subordinados a observância das atribuições constantes deste regimento; atestar
a freqüência dos servidores lotados no gabinete, bem como dos superintendentes; e, exercer
outras atribuições que lhe forem cometidas pelas instâncias superiores

REMUNERAÇÃO

CNE-01 R$ 13.929,03 (treze mil, novecentos e vinte e nove reais e três centavos)

ANEXO VI

REQUERIMENTO PARA RECURSO

NOME:
Ao Presidente do comitê de busca
Como candidato ao cargo de Diretor-Presidente da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, solicito
revisão da minha avaliação curricular, pelas seguintes razões:

Brasília, de de 2016.

____________________________________________

Assinatura

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO

DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

NOTIFICAÇÃO Nº 100.000.575/2016-PRESI/IBRAM.
O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, por meio de sua
presidente nos termos da Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007, notifica o senhor Hélio
Almeida Brandão, portador do CPF nº 400.102.791-72, a manifestar-se, no prazo de 60
(sessenta) dias, sobre o interesse na continuidade do processo de licenciamento ambiental nº
391.000.866/2009, sob pena de arquivamento dos autos.

JANE MARIA VILAS BOAS
Presidente

NOTIFICAÇÃO Nº 100.000.576/2016-PRESI/IBRAM.
O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, por meio de sua
presidente nos termos da Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007, notifica o senhor Donizete
Elias Barbosa, portador do CPF nº 151.668.051-00, a manifestar-se, no prazo de 60 (ses-
senta) dias, sobre o interesse na continuidade do processo de licenciamento ambiental nº
191.000.609/1998, sob pena de arquivamento dos autos.

JANE MARIA VILAS BOAS
Presidente

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2016.
PROCESSO: 0417.000.950/2016. PARTES: O Distrito Federal, por meio da Secretária de
Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude x Mais Brasília Comunicação e
Eventos Ltda-ME OBJETO: O Contrato tem por objeto a contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços de alimentação, locação de equipamentos, divulgação e
serviços de saúde. VALOR: R$ 39.818,21 (trinta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e
vinte e um centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exer-
cício, nos termos da correspondente lei orçamentária anual. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: a) I - Unidade Orçamentária:
51101; II - Programa de Trabalho: 14.243.6217.3678.0103; III - Natureza da Despesa:
33.90.39; IV - Fonte de Recursos: 100000000; V -Nota de Empenho nº 2016NE00501. DA
VIGÊNCIA: O presente Instrumento vigorará por 90 (noventa) dias. DATA DE ASSI-
NATURA: 28/04/2016. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: AURÉLIO DE PAU-
LA GUEDES ARAÚJO, na qualidade de Secretário de Estado de Políticas para Crianças,
Adolescentes e Juventude. Pela CONTRATADA: RENATA BESERRA LIMA, na qualidade
de Representante Legal.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (*)
Processo: 417.001.121/2014. Interessado: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DO DF. Assunto: Liberação de Recursos do FDCA. RATIFICO, nos
termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade da Licitação para a liberação de
recursos do FDCA em favor do instituto de APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DO DF, bem como os atos praticados pela Subsecretaria de Ad-
ministração Geral desta Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e
Juventude com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, que autorizou a realização da
despesa com vistas a custear a execução do projeto apresentado pela entidade e aprovado
pelo CDCA, conforme a forma proposta: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); Natureza de
Despesa: 44.50.42 - Auxílio Investimento - Unidade: 11901 - 110901; Programa de Trabalho:
14.243.6228.2102.9722, Fonte: 100. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2016, AU-
RÉLIO DE PAULA GUEDES ARAÚJO, Secretário de Estado de Políticas para Crianças,
Adolescentes e Juventude Distrito Federal.
___________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF
nº 81, de 29/04/2016, pág. 86.
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EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2016NE00511
PROCESSO Nº 150.000862/2016. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa PALCO LOCAÇÃO
LTDA. - CNPJ n° 02.486.144/0001-25. Do Objeto: Despesa com a contratação de empresa
para montagem, operação, manutenção e desmontagem de cobertura, estrutura de P.A. e telas
laterais e de fundo, para a realização e execução do evento "REVEZAMENTO DA TOCHA
OLIMPICA E PARALÍMPICA - BRASÍLIA", que será realizada no dia 03/05/2016, no
segundo quadrante da Esplanada dos Ministérios. Lote 1- Estrutura de Palco; Lote 10 -
Estrutura Metálica (diversas); Lote 16 - Estrutura de Stands e Mobiliário e Lote 17 -
Banheiros Químicos, conforme Pregão Eletrônico nº09/2016-SECULT. Do Valor:
R$127.400,00 (cento e vinte e sete mil e quatrocentos reais). Da Classificação Orçamentária:
Programa de Trabalho nº 13.392.6219.2831.0001; Fonte100; Natureza de Despesa 339039;
Modalidade Estimativo. Data da Emissão da Nota de Empenho: 29 de abril de 2016.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2016NE00512
PROCESSO Nº 150.000862/2016. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa MATRIX AUDIO E
ILUMINAÇÃO LTDA. - CNPJ n° 04.223.801/0001-77. Do Objeto: Despesa com a con-
tratação de empresa especializada na montagem, operação, manutenção e desmontagem de
sistema de sonorização e iluminação, para a realização e execução do evento "REVE-
ZAMENTO DA TOCHA OLIMPICA E PARALÍMPICA - BRASÍLIA", que será realizada
no dia 03/05/2016, no segundo quadrante da Esplanada dos Ministérios. Lote 2- Sistema de
Sonorização e Lote 3 - Sistema de iluminação, conforme Pregão Eletrônico nº09/2016-
SECULT. Do Valor: R$32.600,00 (trinta e dois mil e seiscentos reais). Da Classificação
Orçamentária: Programa de Trabalho nº 13.392.6219.2831.0001; Fonte100; Natureza de
Despesa 339039; Modalidade Estimativo. Data da Emissão da Nota de Empenho: 29 de abril
de 2016.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2016NE00513
PROCESSO Nº 150.000862/2016. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa OX PROMOÇÃO R
EVENTOS EIRELI - EP - CNPJ n° 14.188.456/0001-31. Do Objeto: Despesa com a con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de painel de alta
definição, para a realização e execução do evento "REVEZAMENTO DA TOCHA OLIM-
PICA E PARALÍMPICA - BRASÍLIA", que será realizada no dia 03/05/2016, no segundo
quadrante da Esplanada dos Ministérios. Lote 4- Painéis de Led de alta definição e trans-
missão e Lote 5 - Sistema de Projeção, conforme Pregão Eletrônico nº09/2016-SECULT. Do
Valor: R$23.650,00 ( vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais). Da Classificação Or-
çamentária: Programa de Trabalho nº 13.392.6219.2831.0001; Fonte100; Natureza de Des-
pesa 339039; Modalidade Estimativo. Data da Emissão da Nota de Empenho: 29 de abril de
2016.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2016NE00515
PROCESSO Nº 150.000862/2016. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a empresa STAR LOCAÇÃO &
SERVIÇOS GERAIS LTDA. - CNPJ n° 37.131.539/0001-90. Do Objeto: Despesa com a
contratação de empresa especializada para locação, montagem, manutenção e desmontagem
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