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SEÇÃO III Fonte: 100, com fulcro nos incisos I e II do Art. 30 e Art. 47 do Decreto nº 32.598, de
15/12/2010 e determinei a sua publicação no DODF para que adquirisse a necessária efi-
cácia. Brasília, 22 de fevereiro de 2016. IVONE REZENDE DINIZ, Diretora Presidente.

A Superintendente da Unidade de Administração Geral desta Fundação, tendo em vista a
documentação constante no processo nº. 193.000.023/2016, e o parecer favorável da Pro-
curadoria Jurídica nº 001/2016/PROJUR/FAPDF, reconheceu a situação de inexigibilidade de
licitação, de acordo com o disposto no "Caput" do Artigo 25, da Lei 8.666, de 21/06/93,
referente ao pagamento de apoio financeiro a pesquisador contemplada no edital nº 01/2016.
RATIFICO ato nos termos do artigo 26, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. AUTORIZO
a realização da despesa com emissão de Nota de Empenho, em favor de CAMILA GOMES
SANT'ANNA, conforme resultado final publicado no DODF nº 30, de 12/02/2016, página
39, para participar no evento, "Visita Técnica à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo -
Politécnico di Torino", no valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), no PT:
19.573.6207.4090.5974, ND: 33.90.20, Fonte: 100, com fulcro nos incisos I e II do Art. 30
e Art. 47 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010 e determinei a sua publicação no DODF para
que adquirisse a necessária eficácia. Brasília, 22 de fevereiro de 2016. IVONE REZENDE
DINIZ, Diretora Presidente.

A Superintendente da Unidade de Administração Geral desta Fundação, tendo em vista a
documentação constante no processo nº. 193.000.024/2016, e o parecer favorável da Pro-
curadoria Jurídica nº 001/2016/PROJUR/FAPDF, reconheceu a situação de inexigibilidade de
licitação, de acordo com o disposto no "Caput" do Artigo 25, da Lei 8.666, de 21/06/93,
referente ao pagamento de apoio financeiro a pesquisador contemplada no edital nº 01/2016.
RATIFICO ato nos termos do artigo 26, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. AUTORIZO
a realização da despesa com emissão de Nota de Empenho, em favor de FERNANDA
CASAGRANDE MARTINELLI LIMA GRANJA XAVIER DA SILVA, conforme resultado
final publicado no DODF nº 30, de 12/02/2016, página 39, para participar no evento, "XIII
Congresso BRASA", no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no PT:
19.573.6207.4090.5974, ND: 33.90.20, Fonte: 100, com fulcro nos incisos I e II do Art. 30
e Art. 47 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010 e determinei a sua publicação no DODF para
que adquirisse a necessária eficácia. Brasília, 22 de fevereiro de 2016. IVONE REZENDE
DINIZ, Diretora Presidente.

A Superintendente da Unidade de Administração Geral desta Fundação, tendo em vista a
documentação constante no processo nº. 193.000.025/2016, e o parecer favorável da Pro-
curadoria Jurídica nº 001/2016/PROJUR/FAPDF, reconheceu a situação de inexigibilidade de
licitação, de acordo com o disposto no "Caput" do Artigo 25, da Lei 8.666, de 21/06/93,
referente ao pagamento de apoio financeiro a pesquisador contemplada no edital nº 01/2016.
RATIFICO ato nos termos do artigo 26, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. AUTORIZO
a realização da despesa com emissão de Nota de Empenho, em favor de GABRIELE
CORNELLI, conforme resultado final publicado no DODF nº 30, de 12/02/2016, página 39,
para participar no evento, "III International Congress of Greek Philosophy", no valor de R$
7.202,78 (sete mil, duzentos e dois reais e setenta e oito centavos), no PT:
19.573.6207.4090.5974, ND: 33.90.20, Fonte: 100, com fulcro nos incisos I e II do Art. 30
e Art. 47 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010 e determinei a sua publicação no DODF para
que adquirisse a necessária eficácia. Brasília, 22 de fevereiro de 2016. IVONE REZENDE
DINIZ, Diretora Presidente.

A Superintendente da Unidade de Administração Geral desta Fundação, tendo em vista a
documentação constante no processo nº. 193.000.026/2016, e o parecer favorável da Pro-
curadoria Jurídica nº 001/2016/PROJUR/FAPDF, reconheceu a situação de inexigibilidade de
licitação, de acordo com o disposto no "Caput" do Artigo 25, da Lei 8.666, de 21/06/93,
referente ao pagamento de apoio financeiro a pesquisador contemplada no edital nº 01/2016.
RATIFICO ato nos termos do artigo 26, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. AUTORIZO
a realização da despesa com emissão de Nota de Empenho, em favor de INEZ LOPES
MATOS CARNEIRO DE FARIAS, conforme resultado final publicado no DODF nº 30, de
12/02/2016, página 39, para participar no evento, "X Seminário Internacional de Derecho
Internacional Privado", no valor de R$9.999,60 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais
e sessenta centavos), no PT: 19.573.6207.4090.5974, ND: 33.90.20, Fonte: 100, com fulcro
nos incisos I e II do Art. 30 e Art. 47 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010 e determinei a
sua publicação no DODF para que adquirisse a necessária eficácia. Brasília, 22 de fevereiro
de 2016. IVONE REZENDE DINIZ, Diretora Presidente.

A Superintendente da Unidade de Administração Geral desta Fundação, tendo em vista a
documentação constante no processo nº. 193.000.027/2016, e o parecer favorável da Pro-
curadoria Jurídica nº 001/2016/PROJUR/FAPDF, reconheceu a situação de inexigibilidade de
licitação, de acordo com o disposto no "Caput" do Artigo 25, da Lei 8.666, de 21/06/93,
referente ao pagamento de apoio financeiro a pesquisador contemplada no edital nº 01/2016.
RATIFICO ato nos termos do artigo 26, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. AUTORIZO
a realização da despesa com emissão de Nota de Empenho, em favor de JOÃO GUI-
LHERME CASAGRANDE MARTINELLI LIMA GRANJA XAVIER DA SILVA, conforme
resultado final publicado no DODF nº 30, de 12/02/2016, página 39, para participar no
evento, "XIII BRASA International Conference", no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
no PT: 19.573.6207.4090.5974, ND: 33.90.20, Fonte: 100, com fulcro nos incisos I e II do
Art. 30 e Art. 47 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010 e determinei a sua publicação no
DODF para que adquirisse a necessária eficácia. Brasília, 22 de fevereiro de 2016. IVONE
REZENDE DINIZ, Diretora Presidente.

A Superintendente da Unidade de Administração Geral desta Fundação, tendo em vista a
documentação constante no processo nº. 193.000.028/2016, e o parecer favorável da Pro-
curadoria Jurídica nº 001/2016/PROJUR/FAPDF, reconheceu a situação de inexigibilidade de
licitação, de acordo com o disposto no "Caput" do Artigo 25, da Lei 8.666, de 21/06/93,
referente ao pagamento de apoio financeiro a pesquisador contemplada no edital nº 01/2016.
RATIFICO ato nos termos do artigo 26, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. AUTORIZO
a realização da despesa com emissão de Nota de Empenho, em favor de JULIANA BRAZ
DIAS, conforme resultado final publicado no DODF nº 30, de 12/02/2016, página 39, para
participar no evento, "Visita Técnica à Universidade de Michigan", no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), no PT: 19.573.6207.4090.5974, ND: 33.90.20, Fonte: 100, com fulcro nos
incisos I e II do Art. 30 e Art. 47 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010 e determinei a sua
publicação no DODF para que adquirisse a necessária eficácia. Brasília, 22 de fevereiro de
2016. IVONE REZENDE DINIZ, Diretora Presidente.

A Superintendente da Unidade de Administração Geral desta Fundação, tendo em vista a
documentação constante no processo nº. 193.000.029/2016, e o parecer favorável da Pro-
curadoria Jurídica nº 001/2016/PROJUR/FAPDF, reconheceu a situação de inexigibilidade de
licitação, de acordo com o disposto no "Caput" do Artigo 25, da Lei 8.666, de 21/06/93,
referente ao pagamento de apoio financeiro a pesquisador contemplada no edital nº 01/2016.
RATIFICO ato nos termos do artigo 26, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. AUTORIZO
a realização da despesa com emissão de Nota de Empenho, em favor de JULIANO ZAIDEN

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 03/2016-CACI
PROCESSO: 003.000.132/2015. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL,
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS X IMPRENSA NACIONAL. PROCEDIMEN-
TO: Inexigibilidade de licitação, realizada com fundamento no Caput do Artigo 25, da Lei nº
8.666/1993. OBJETO: A contratação da Imprensa Nacional, órgão impressor exclusivo do
Diário Oficial da União - DOU, visando o envio de matérias de interesse do Governo do
Distrito Federal para publicação no referido periódico, via sistema eletrônico, conforme
estabelecido no Projeto Básico. DO VALOR: O valor total estimado do contrato é de R$
180.033,36 (cento e oitenta mil, trinta e três reais e trinta e seis centavos). DA VIGÊNCIA:
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, que poderá
ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses.
DATA DE ASSINATURA: 10/02/2016. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: SÉR-
GIO SAMPAIO, na qualidade de Secretário de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais
e Sociais; Pela CONTRATADA: CRISTINA ACIOLI DE FIGUEIREDO, na qualidade de
Coordenadora-Geral de Publicação e Divulgação da Imprensa Nacional, Substituta.

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
A Superintendente da Unidade de Administração Geral desta Fundação, tendo em vista a
documentação constante no processo nº. 193.000.018/2016, e o parecer favorável da Pro-
curadoria Jurídica nº 001/2016/PROJUR/FAPDF, reconheceu a situação de inexigibilidade de
licitação, de acordo com o disposto no "Caput" do Artigo 25, da Lei 8.666, de 21/06/93,
referente ao pagamento de apoio financeiro a pesquisador contemplada no edital nº 01/2016.
RATIFICO ato nos termos do artigo 26, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. AUTORIZO
a realização da despesa com emissão de Nota de Empenho, em favor de ALAN RICARDO
DA SILVA, conforme resultado final publicado no DODF nº 30, de 12/02/2016, página 39,
para participar no evento, "SAS Global Forum 2016", no valor de R$ 5.602,92 (cinco mil,
seiscentos e dois reais e noventa e dois centavos), no PT: 19.573.6207.4090.5974, ND:
33.90.20, Fonte: 100, com fulcro nos incisos I e II do Art. 30 e Art. 47 do Decreto nº 32.598,
de 15/12/2010 e determinei a sua publicação no DODF para que adquirisse a necessária
eficácia. Brasília, 22 de fevereiro de 2016. IVONE REZENDE DINIZ, Diretora Presi-
dente.

A Superintendente da Unidade de Administração Geral desta Fundação, tendo em vista a
documentação constante no processo nº. 193.000.019/2016, e o parecer favorável da Pro-
curadoria Jurídica nº 001/2016/PROJUR/FAPDF, reconheceu a situação de inexigibilidade de
licitação, de acordo com o disposto no "Caput" do Artigo 25, da Lei 8.666, de 21/06/93,
referente ao pagamento de apoio financeiro a pesquisador contemplada no edital nº 01/2016.
RATIFICO ato nos termos do artigo 26, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. AUTORIZO
a realização da despesa com emissão de Nota de Empenho, em favor de ANDRÉ GUSTAV O
DE MELO ARAÚJO, conforme resultado final publicado no DODF nº 30, de 12/02/2016,
página 39, para participar no evento, "The 47th Annual Meeting of the American Society for
Eighteenth-Century Studies and The Eighteenth-Century Scottish Studies Society", no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no PT: 19.573.6207.4090.5974, ND: 33.90.20, Fonte: 100,
com fulcro nos incisos I e II do Art. 30 e Art. 47 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010 e
determinei a sua publicação no DODF para que adquirisse a necessária eficácia. Brasília, 22
de fevereiro de 2016. IVONE REZENDE DINIZ, Diretora Presidente.

A Superintendente da Unidade de Administração Geral desta Fundação, tendo em vista a
documentação constante no processo nº. 193.000.020/2016, e o parecer favorável da Pro-
curadoria Jurídica nº 001/2016/PROJUR/FAPDF, reconheceu a situação de inexigibilidade de
licitação, de acordo com o disposto no "Caput" do Artigo 25, da Lei 8.666, de 21/06/93,
referente ao pagamento de apoio financeiro a pesquisador contemplada no edital nº 01/2016.
RATIFICO ato nos termos do artigo 26, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. AUTORIZO
a realização da despesa com emissão de Nota de Empenho, em favor de ANDRESSA
REGINA VASQUES MENDONÇA, conforme resultado final publicado no DODF nº 30, de
12/02/2016, página 39, para participar no evento, "EBA 11 - Encontro Brasileiro sobre
Adsorção - ITP", no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no PT: 19.573.6207.4090.5974,
ND: 33.90.20, Fonte: 100, com fulcro nos incisos I e II do Art. 30 e Art. 47 do Decreto nº
32.598, de 15/12/2010 e determinei a sua publicação no DODF para que adquirisse a
necessária eficácia. Brasília, 22 de fevereiro de 2016. IVONE REZENDE DINIZ, Diretora
Presidente.

A Superintendente da Unidade de Administração Geral desta Fundação, tendo em vista a
documentação constante no processo nº. 193.000.021/2016, e o parecer favorável da Pro-
curadoria Jurídica nº 001/2016/PROJUR/FAPDF, reconheceu a situação de inexigibilidade de
licitação, de acordo com o disposto no "Caput" do Artigo 25, da Lei 8.666, de 21/06/93,
referente ao pagamento de apoio financeiro a pesquisador contemplada no edital nº 01/2016.
RATIFICO ato nos termos do artigo 26, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. AUTORIZO
a realização da despesa com emissão de Nota de Empenho, em favor de ANGÉLICA
AMORIM AMATOCO, conforme resultado final publicado no DODF nº 30, de 12/02/2016,
página 39, para participar no evento "98th Meeting and Expo of the Endocrine Society", no
valor de R$9.978,00 (nove mil novecentos e setenta e oito reais), no PT:
19.573.6207.4090.5974, ND: 33.90.20, Fonte: 100, com fulcro nos incisos I e II do Art. 30
e Art. 47 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010 e determinei a sua publicação no DODF para
que adquirisse a necessária eficácia. Brasília, 22 de fevereiro de 2016. IVONE REZENDE
DINIZ, Diretora Presidente.

A Superintendente da Unidade de Administração Geral desta Fundação, tendo em vista a
documentação constante no processo nº. 193.000.022/2016, e o parecer favorável da Pro-
curadoria Jurídica nº 001/2016/PROJUR/FAPDF, reconheceu a situação de inexigibilidade de
licitação, de acordo com o disposto no "Caput" do Artigo 25, da Lei 8.666, de 21/06/93,
referente ao pagamento de apoio financeiro a pesquisador contemplada no edital nº 01/2016.
RATIFICO ato nos termos do artigo 26, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. AUTORIZO
a realização da despesa com emissão de Nota de Empenho, em favor de ANGELO APA-
RECIDO BARBOSA SUSSEL, conforme resultado final publicado no DODF nº 30, de
12/02/2016, página 39, para participar no evento, "5TH International Symposium on Fu-
sarium head blight and 2nd International Workshop on wheat blast", no valor de R$ 2.995,00
(dois mil, novecentos e noventa e cinco reais), no PT: 19.573.6207.4090.5974, ND: 33.90.20,
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