
Diário Oficial do Distrito Federal Nº 131, quinta-feira, 12 de julho de 2018PÁGINA 60

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 50012018071200060

c) não incorre nas vedações relativas a nepotismo previstas no art. 8° do Decreto n°
32.751/2011; e
d) não emprega trabalhadores nas situações descritas no inciso XXXIII do caput do art. 7° da
Constituição da República;
X - declaração em que indica os dados da conta bancária em que deve ser depositado o valor
do prêmio.
9.2 As certidões positivas com efeito de negativas servirão como certidões negativas, desde
que não haja referência expressa de impossibilidade de celebrar instrumentos jurídicos com
a administração pública.
9.3 Nos casos de pessoas jurídicas, a declaração de que trata o item IX deve ser assinada
pelo seu representante legal, referindo-se a todos os seus sócios, no caso de sociedades
empresariais, e dirigentes, nos demais tipos de pessoa jurídica.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
10.1 A modalidade de fomento denominada modalidade de premiação da comunidade cul-
tural será implementada pela realização de pagamento direto aos premiados, sem necessidade
de celebração de instrumento jurídico, conforme autoriza o art. 51, § 1°, I, "a", da Lei
Complementar no 934/2017 - Lei Orgânica da Cultura.
10.2 As situações em relação às quais este edital for omisso serão solucionadas pelo
Secretário de Cultura.
10.3 A Secretaria de Cultura - SEC poderá prorrogar, adiar, revogar ou anular o presente
edital, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes qualquer direito a reembolso,
indenização ou compensação.
10.4 Os prazos deste edital serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia de início e
incluindo-se o dia de vencimento.
10.5 Informações e esclarecimentos podem ser solicitados pelo endereço eletrônico pre-
miosfac2018@gmail.comou pelo telefone (61) 3325-6206.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018

Processo SEI nº 020-00019050/2017-42. Objeto: Fornecimento e instalação de 53 (cinquenta
e três) aparelhos de ar condicionado do tipo Split e Janela, com etiqueta de eficiência
energética "A" ou "B", bem como a desmontagem de 50 (cinquenta) aparelhos de ar
condicionado, de acordo com as especificações e condições descritas no Termo de Re-
ferência, Anexo I do edital. Tipo de Licitação: Menor preço. Valor estimado: R$ 191.666,80.
Dotação orçamentária: UG - 120901/12901 - Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Fe-
deral; PT- 03.122.6003.4220.0007; ND-44.90.52; Fonte:100. O respectivo edital poderá ser
retirado no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. Código UASG:
926121. Cadastramento das propostas no citado site até a data e horário fixados para a
abertura da licitação: às 10h30min do dia 27 de julho de 2018, horário de Brasília. In-
formações: (61) 3342-1086.

CLEONICE NERI DOS SANTOS

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

10.6 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital em caso de identificação de
alguma irregularidade.
10.7 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, pelo telefone 0800-6449060.

Brasília/DF, 05 de julho de 2018.
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