
Nº 236, quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 PÁGINA 9Diário Oficial do Distrito Federal

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico h t t p : / / w w w. i n . g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l
pelo código 50012019121200009

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESPECIAIS

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o Edital de Chamamento Público nº 001/2019, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal, de 13 de setembro de 2019, o Decreto nº 39.613, de 03 de janeiro de
2019, e a Ata de Reunião Conjunta do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas e do Grupo de
Deliberação de Concessões, de 11 de abril de 2019, resolve:
Art. 1º Autorizar as empresas abaixo listadas a efetuar os estudos de modelagem técnica, econômico-
financeira e jurídica referentes ao fornecimento de refeições e construção, revitalização/modernização,
manutenção e operação dos restaurantes comunitários do Distrito Federal;
I - AP participações e investimentos S/A;
II - O consórcio GATIZA - SPE, formado pelas seguintes empresas em conjunto: Gávua Restaurante
Corporativo LTDA, Ibiza Construtora LTDA e TRB Construtora EIRELI ME.
III - O grupo empresarial VM, formado pelas seguintes em empresas: Multserv - Segurança e
vigilância Patrimonial LTDA e Vogue - Alimentação e Nutrição LTDA.
Art. 2º Os estudos de que trata o Artigo 1º, detalhados no Termo de Referência, Anexo IV, do Edital
de Chamamento Público nº 001/2019, deverão ser realizados no prazo máximo de 90 (noventa) dias,
a contar da AUTORIZAÇÃO.
Art. 3º As autorizadas serão convocadas para reunião presencial, a fim de definir o Plano de Trabalho
e Cronograma de acompanhamento do PMI, que será faseado.
§ 1º As autorizadas somente poderão avançar no Plano de Trabalho proposto, caso a fase anterior seja
aprovada, fincando sujeitas a cassação conforme disposto no Art. 5º.
Art. 4º A autorização para apresentação dos ESTUDOS é pessoal e intransferível e será conferida sem
exclusividade e:
I - não gera direito de preferência no processo licitatório do empreendimento e não obriga a
administração pública a realizar a licitação;
II - não implica, por si só, no direito a ressarcimento dos valores despendidos na elaboração dos
ESTUDOS, nem tampouco gera responsabilidade da administração pública perante terceiros por atos
praticados por pessoa;
III - não obriga o Poder Público a realizar a licitação;
IV - não cria, por si só, qualquer direito ao ressarcimento dos valores envolvidos na sua
elaboração.
Art. 5º A autorização poderá ser cassada, revogada, anulada ou tornada sem efeito conforme disposto
no Art. 14 do Decreto nº 39.613/ 2019.
Art. 6º A administração pública colocará à disposição das autorizadas, com prioridade, informações,
registros e documentos complementares que estejam em seu poder, relacionados ao objeto do
Chamamento Público e por esta solicitados, observada, no que couber, a Lei Distrital nº 4.990, de 12
de dezembro de 2012.
Art. 7º Será criado uma Comissão Técnica com técnicos da Secretaria de Estado de Projetos Especiais
- SEPE e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES, detentora do conhecimento
técnico da gestão dos restaurantes, que cumprirá a função de Comissão de Avaliação, conforme
disposto no item 11 do Edital de Chamamento Público nº 001/2019, e acompanhará todo
desenvolvimento dos ESTUDOS a serem elaborados no âmbito do PMI.
Art. 8º A Comissão Técnica poderá, a qualquer tempo:
I - solicitar informações adicionais para retificar ou complementar os estudos referentes ao objeto
deste Edital;
II - considerar, excluir ou aceitar, parcial ou totalmente, as informações e sugestões apresentadas;
III - propor, alterar, suspender ou revogar este Edital;
IV - propor e iniciar, em qualquer fase da realização dos estudos, procedimento licitatório relativo ao
seu objeto;
V - propor contratar estudos técnicos alternativos ou complementares.
Art. 9º A avaliação e seleção dos ESTUDOS apresentados serão realizadas conforme os critérios
especificados no item 11 do Edital de Chamamento Público nº 001/2019.
Art. 10. Concluída a avaliação e seleção dos ESTUDOS, os selecionados, no todo ou em parte, terão
seus respectivos valores apurados para ressarcimento, conforme disposto no Art. 25 do Decreto
39.613/2019.
Art. 11. O ressarcimento pela realização dos ESTUDOS será obrigação do futuro parceiro privado
contratado, após o processo licitatório do empreendimento ou projeto sobre o qual versa o Edital de
Chamamento Público nº 001/2019.
Art. 12. Os custos de qualquer natureza serão de inteira e exclusiva responsabilidade dos participantes
deste PMI, e não serão objeto de qualquer espécie de remuneração, ressarcimento ou indenização por
parte do GDF.

Brasília/DF, 11 de dezembro de 2019
EVERARDO GUEIROS

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL

Em 10 de dezembro de 2019 (*)
Despacho nº 710/2019 - Segedam (AP); Processo nº 44/2019-e; Assunto: Reconhecimento de dívida
de exercícios anteriores.
Manifestando-me de acordo com a Informação nº 1.022/2019 - Segep, peça nº 69, e no uso da
competência delegada no inciso V do art. 1º da Portaria TCDF nº 07, de 3 de janeiro de 2017, cuja
vigência restou prorrogada pela Portaria n° 419, de 27 de dezembro de 2018, RECONHEÇO a dívida
por exercícios anteriores, no valor de R$ 66.267,28 (sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e sete
reais e vinte e oito centavos), conforme demonstrativos elaborados pelo Serviço de Pagamento de
Pessoal - Sepag, peças nºs 66 e 68, condicionando o pagamento à existência de recursos na dotação
orçamentária própria, bem como de cotas e disponibilidade financeira.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 235,
de 11 de dezembro de 2019, página nº 09.

§ 2º As diligências reiteradas ou indeferidas poderão ser submetidas para análise e deliberação pelo
Conselho de Administração do FAC - CAFAC, mediante manifestação do interessado.
Art. 6º Para fins de transparência e publicitação, os resultados das solicitações serão divulgados no
site do FAC até no máximo o mês seguinte ao mês de apresentação da solicitação.
§ 1º Na publicação constará o número de processo referente ao registro do agente cultural, nome do/a
agente cultural, número do CEAC em caso de pedido de cadastro deferido ou pedido de renovação,
tipo de solicitação (credenciamento ou renovação), situação (deferido, indeferido, em diligência ou
vencido) e a data da análise.
§ 2º A Diretoria de Implementação de Modalidades de Fomento Cultural da Subsecretaria de Fomento
e Incentivo Cultural é responsável por manter no site do FAC a relação atualizada das solicitações
referentes ao CEAC.
Art. 7º Não são consideradas Pessoas Jurídicas, para fins de cadastro no CEAC, o Empresário
Individual e o Microempreendedor Individual.

CAPÍTULO II
DO CREDENCIAMENTO

Art. 8º Para fins de registro no CEAC será verificada a documentação que comprova atuação em pelo
menos um segmento artístico e cultural e a comprovação de residência/estabelecimento no Distrito
Federal por pelo menos 2 (dois) anos, não sendo analisada a capacidade, competência e habilidade de
atuação do agente cultural.
Art. 9º As solicitações de credenciamento devem ser entregues no Protocolo Geral da Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa, utilizando formulário padrão disponibilizado no site do FAC
e acompanhado dos seguintes documentos:
I - para pessoas físicas:
a) cédula de identidade (ou documento equiparado);
b) CPF ou documento que contenha o CPF;
c) currículo atualizado, com informações mínimas: identificação, formação e experiência profissional
na área artística e cultural;
d) documentos que comprovem atuação em pelo menos uma das áreas e linguagens culturais
relacionadas no art. 2º, como por exemplo, declarações emitidas por terceiros (preferencialmente em
papel timbrado com carimbo do emissor), contratos de prestação de serviços, notas fiscais de serviços
prestados, publicações, reportagens de jornais e revistas, materiais de divulgação e publicações, nos
quais conste o nome do interessado;
e) prova de residência ou domicílio que comprove residir no Distrito Federal, há pelo menos 02 (dois)
anos.
II - para pessoas jurídicas:
a) atos constitutivos registrados em cartório: estatuto ou contrato social atualizado;
b) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
c) cédula de identidade do representante legal da pessoa jurídica;
d) termo de investidura no cargo do representante legal da pessoa jurídica, no caso de associações,
OSCIP, organizações sociais (Ata de eleição da Assembléia);
e) portfólio composto de documentos comprobatórios das atividades artísticas e culturais realizadas no
Distrito Federal pela pessoa jurídica em pelo menos uma das áreas e linguagens culturais relacionadas
no Art. 2º, como por exemplo, cópia de declarações emitidas por terceiros (preferencialmente em
papel timbrado com carimbo do emissor), contratos de prestação de serviços, notas fiscais de serviços
prestados, reportagens de jornais e revistas, materiais de divulgação e publicações, nos quais conste
o nome da Pessoa Jurídica, que comprovem a realização de atividades artísticas e culturais
relacionadas a cada uma das áreas nas quais pretende inscrever-se; prova de estabelecimento ou
funcionamento da pessoa Jurídica no Distrito Federal atual (ano vigente) e de pelo menos 02 (dois)
anos atrás em nome da Pessoa Jurídica.
§ 1º A comprovação de residência ou estabelecimento deve ser feita por documento em nome do
solicitante ou de seu cônjuge ou daqueles de quem seja comprovadamente dependente, devendo ser
apresentado um comprovante recente (três últimos meses do ano vigente), e outro antigo, podendo ser
no máximo de até 05 anos.
§ 2º Será considerado para fins de comprovação de residência ou estabelecimento no DF documento
emitido por órgão da Administração Pública, direta ou indireta, prestadores de serviços públicos, ainda
que pelo regime de concessão, comprovantes emitidos por instituição bancária e contratos de locação
de bem imóvel, como por exemplo, contas de água, luz, telefone, cartão de crédito, notificações
bancárias, multas, contrato de aluguel com firma reconhecida das partes envolvidas.
§ 3º Excepcionalmente, poderá ser aceita, após deliberação por parte do Conselho de Administração
do FAC - CAFAC, declaração de residência ou estabelecimento registrada em cartório ou assinada
perante servidor da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa ou por ele autenticada.
Art. 10. O registro no Cadastro de Ente e Agente Cultural CEAC é válido por dois anos, a contar
da data de seu deferimento, podendo ser renovado por sucessivos períodos.

CAPÍTULO III
DA RENOVAÇÃO

Art. 11. As solicitações de renovação devem ser entregues no Protocolo Geral da Secretaria de Estado
de Cultura e Economia Criativa, utilizando formulário padrão disponibilizado no site do FAC e
acompanhado dos seguintes documentos:
I - para pessoa física:
a) prova de residência ou domicílio no Distrito Federal atual em seu nome.
II - para pessoa jurídica:
a) prova de estabelecimento ou funcionamento no Distrito Federal atual em nome da Pessoa
Jurídica;
b) Contrato Social, Ata, entre outros documentos, em casos de alterações ou atualização em relação
aos apresentados no momento do credenciamento.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. No caso de identificação, a qualquer tempo, de qualquer irregularidade na documentação
apresentada pelo agente cultural, à concessão do registro poderá ser suspensa ou cancelada.
Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADÃO CÂNDIDO LOPES DOS SANTOS
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