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COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 19/2019

No dia 25/07/2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente Sr. Johnni Hunter Nogueira, HOMOLOGA a adjudicação referente
ao processo 011/2019, pregão eletrônico 19/2019, pelo menor preço global, àlicitante Link Card Administradora de Benefícios Eireli, CNPJ nº 12.039.966/0001-11, pelo valor de
R$202.709,37.

MARIA VALDIRENE R S CARLOS
Pregoeira

(SIDEC - 25/07/2019) 225001-99999-2019NE999999

Ministério da Cidadania

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 2/2019

PROCESSO Nº 71000.006555/2018-41.
Homologo as seguintes postulantes ao credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para a prestação de serviços com a finalidade de manter uma lista de profissionais

comprovadamente habilitados no trabalho de tradução (tradução e versão de texto, tradução juramentada, interpretação simultânea móvel e com cabine), com base no preço de
mercado, visando atender as demandas desta Pasta que surgirem no decorrer de cada ano, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos:

. SOLICITANTE Data e horário de recebimento IDIOMAS HABILITADOS

. GRÉGORY BOLE - RICHARD 23/05/2019 - 08:02h TRADUÇÃO, VERSÃO, INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA MÓVEL E INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA COM CABINE:
F R A N C ÊS

. LAMARCA CONSULTORIA LTDA 24/05/2019 - 10:26h TRADUÇÃO, VERSÃO, INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA MÓVEL E INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA COM CABINE: INGLÊS

. EDUARDO LASOTA 30/05/2019 - 15:52h TRADUÇÃO: ESPANHOL

. DAVID HAXTON JR 31/05/2019 - 11:33h VERSÃO: ESPANHOL E INGLÊS, TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA MÓVEL E INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA
COM CABINE: INGLÊS

. BELÉN YAMILA 31/05/2019 - 15:58h VERSÃO: ESPANHOL

. PAULA VIRREIRA 03/06/2019 - 12:11h TRADUÇÃO, VERSÃO, INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA MÓVEL E INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA COM CABINE: ES-
PANHOL

. DE LETRA TRADUÇÃO 26/06/2019 - 12:46h TRADUÇÃO E VERSÃO: ESPANHOL E INGLÊS

. FELIPE PAVESI 27/06/2019 - 16:37h TRADUÇÃO, VERSÃO, INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA MÓVEL E INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA COM CABINE: INGLÊS

PAULO ROBERTO DE MENDONÇA E PAULA
Subsecretário

SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA
SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 883062/2019, Nº Processo: 01400003118201968, Concedente:
MINISTERIO DA CIDADANIA, Convenente: MUNICIPIO DO CORREGO DO OURO CNPJ nº
02321115000103, Objeto: Encontro de Carreiros de Córrego do Ouro-GO, Valor Total: R$
121.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado
por exercício: 2019 - R$ 120.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800024,
Valor: R$ 120.000,00, PTRES: 162102, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 33404115, Vigência:
24/07/2019 a 21/12/2019, Data de Assinatura: 24/07/2019, Signatários: Concedente: JOSE
PAULO SOARES MARTINS CPF nº 197.910.460-34, Convenente: MURILO CESAR DA SILV A
CPF nº 307.103.831-34.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, em cumprimento ao disposto no art. 28 da Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999, e na forma determinada no art. 26, § 4º, do mesmo
diploma legal, faz saber a todos quantos virem o presente edital, ou dele tiverem
conhecimento, que, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, fica(m)
notificado(s) o(s) proponente(s) Ingo Penz (309.133.309-49) para, no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias contados da publicação desta notificação, manifestar-
se sobre o Pronac 10-3490, projeto NOVA TRENTO: UM NOVO OLHAR SOBRE A
CULTURA ITALIANA, reprovado em razão do descumprimento do objeto, no valor
nominal de R$ 58.951,19, que atualizado pelo Sistema de Atualização de Débitos do
Tribunal de Contas da União, para fins de encaminhamento à tomada de contas
especial ou inscrição no Cadin no caso de débito inferior ao valor de alçada para
tomada de contas especial, perfaz o montante de R$ 100.287,90 (cem mil , duzentos
e oitenta e sete reais e noventa centavos).

Todavia, caso o proponente faça a opção por quitar o débito pela via
administrativa no âmbito da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania,
o valor atualizado segundo a Instrução Normativa SECULT nº 2/2019, conforme artigos
54 e 56, com a possibilidade de parcelamento em até 60 parcelas, é R$ 82.787,54
(oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos),
nos seguintes contatos: Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, Coordenação-Geral
de Avaliação de Resultados, Esplanada dos Ministérios, bloco B, 1º andar, CEP 70.068-
900, Brasília-DF. E-mail: prestacaodecontas.incentivo@cultura.gov.br. Telefones: (61)
2024-2090 ou 2024-2128.

Caso não haja manifestação sobre o recolhimento do valor impugnado aos
cofres públicos no prazo supracitado, será instaurada Tomada de Contas Especial na
forma do art. 3º da Instrução Normativa TCU nº 71, de 28 de novembro 2012,
conforme determina o art. 8º da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. Ademais, o
proponente e demais responsáveis poderão ser inscritos no Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), conforme dispõe o parágrafo 2º
do art. 2º da Lei 10.522/2002 e os incisos I e III do art. 15 da IN/TCU nº 71/2012.

O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, em cumprimento ao disposto no art. 28 da Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999, e na forma determinada no art. 26, § 4º, do mesmo
diploma legal, faz saber a todos quantos virem o presente edital, ou dele tiverem
conhecimento, que, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, fica(m)
notificado(s) o(s) proponente(s) Tô Ligado Eventos e Produções Ltda. (03.653.074/0001-
15), Albry Alves da Anunciação (497.735.345-53), Alcindo da Anunciação Júnior
(684.265.695-87) para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias contados da
publicação desta notificação, manifestar-se sobre o Pronac 13-2668, projeto Namíbia,
Não! em Porto Alegre-RS, reprovado em razão da omissão no dever de prestar contas,
no valor nominal de R$ 74.436,00, que atualizado pelo Sistema de Atualização de
Débitos do Tribunal de Contas da União, para fins de encaminhamento à tomada de
contas especial ou inscrição no Cadin no caso de débito inferior ao valor de alçada para
tomada de contas especial, perfaz o montante de R$ 100.163,68 (cem mil, cento e
sessenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Todavia, caso o proponente faça a opção por quitar o débito pela via
administrativa no âmbito da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania,
o valor atualizado segundo a Instrução Normativa SECULT nº 2/2019, conforme artigos
54 e 56, com a possibilidade de parcelamento em até 60 parcelas, é R$ 78.759,91
(setenta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), nos

seguintes contatos: Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, Coordenação-Geral de
Avaliação de Resultados, Esplanada dos Ministérios, bloco B, 1º andar, CEP 70.068-900,
Brasília-DF. E-mail: prestacaodecontas.incentivo@cultura.gov.br. Telefones: (61) 2024-
2090 ou 2024-2128.

Caso não haja manifestação sobre o recolhimento do valor impugnado aos
cofres públicos no prazo supracitado, será instaurada Tomada de Contas Especial na
forma do art. 3º da Instrução Normativa TCU nº 71, de 28 de novembro 2012,
conforme determina o art. 8º da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. Ademais, o
proponente e demais responsáveis poderão ser inscritos no Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), conforme dispõe o parágrafo 2º
do art. 2º da Lei 10.522/2002 e os incisos I e III do art. 15 da IN/TCU nº 71/2012.

O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, em cumprimento ao disposto no art. 28 da Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999, e na forma determinada no art. 26, § 4º, do mesmo
diploma legal, faz saber a todos quantos virem o presente edital, ou dele tiverem
conhecimento, que, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, fica(m)
notificado(s) o(s) proponente(s) INSTITUTO DE APOIO AOS JOVENS DO RIO DE JANEIRO
(07.526.797/0001-04) e Glória Maria Ventapane dos Santos (660.729.567-34) para, no
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias contados da publicação desta notificação,
manifestar-se sobre o Pronac 14-10747, projeto Projeto KIZOMBINHA, reprovado em
razão da omissão no dever de prestar contas, no valor captado de R$ 84.104,00, com
valor nominal após recolhimento de saldo de R$ 44.536,11, que atualizado pelo Sistema
de Atualização de Débitos do Tribunal de Contas da União, para fins de
encaminhamento à tomada de contas especial ou inscrição no Cadin no caso de débito
inferior ao valor de alçada para tomada de contas especial, perfaz o montante de R$
73.674,85 (setenta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco
centavos).

Todavia, caso o proponente faça a opção por quitar o débito pela via
administrativa no âmbito da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania,
o valor atualizado segundo a Instrução Normativa SECULT nº 2/2019, conforme artigos
54 e 56, com a possibilidade de parcelamento em até 60 parcelas, é R$ 55.879,55
(cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos),
nos seguintes contatos: Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, Coordenação-Geral
de Avaliação de Resultados, Esplanada dos Ministérios, bloco B, 1º andar, CEP 70.068-
900, Brasília-DF. E-mail: prestacaodecontas.incentivo@cultura.gov.br. Telefones: (61)
2024-2090 ou 2024-2128.

Caso não haja manifestação sobre o recolhimento do valor impugnado aos
cofres públicos no prazo supracitado, será instaurada Tomada de Contas Especial na
forma do art. 3º da Instrução Normativa TCU nº 71, de 28 de novembro 2012,
conforme determina o art. 8º da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. Ademais, o
proponente e demais responsáveis poderão ser inscritos no Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), conforme dispõe o parágrafo 2º
do art. 2º da Lei 10.522/2002 e os incisos I e III do art. 15 da IN/TCU nº 71/2012.

O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, em cumprimento ao disposto no art. 28 da Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999, e na forma determinada no art. 26, § 4º, do mesmo
diploma legal, faz saber a todos quantos virem o presente edital, ou dele tiverem
conhecimento, que, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, fica(m)
notificado(s) o(s) proponente(s) DAIANE APARECIDA REINAUER (047.527.939-54) para, no
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias contados da publicação desta notificação,
manifestar-se sobre o Pronac 13-1268, projeto PIANO BRASILEIRO - ERNESTO NAZARETH
150 ANOS, reprovado em razão da omissão no dever de prestar contas, no valor
nominal de R$ 30.500,00, que atualizado pelo Sistema de Atualização de Débitos do
Tribunal de Contas da União, para fins de encaminhamento à tomada de contas
especial ou inscrição no Cadin no caso de débito inferior ao valor de alçada para
tomada de contas especial, perfaz o montante de R$ 48.291,25 (quarenta e oito mil,
duzentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos).

Todavia, caso o proponente faça a opção por quitar o débito pela via
administrativa no âmbito da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania,
o valor atualizado segundo a Instrução Normativa SECULT nº 2/2019, conforme artigos
54 e 56, com a possibilidade de parcelamento em até 60 parcelas, é R$ 44.350,52
(quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), nos
seguintes contatos: Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, Coordenação-Geral de
Avaliação de Resultados, Esplanada dos Ministérios, bloco B, 1º andar, CEP 70.068-900,
Brasília-DF. E-mail: prestacaodecontas.incentivo@cultura.gov.br. Telefones: (61) 2024-
2090 ou 2024-2128.

Caso não haja manifestação sobre o recolhimento do valor impugnado aos
cofres públicos no prazo supracitado, será instaurada Tomada de Contas Especial na
forma do art. 3º da Instrução Normativa TCU nº 71, de 28 de novembro 2012,
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