
440 Gestão Administrativa: Gerenciamento da Rotina

Incluem-se documentos referentes à estruturação arquivos físicos e digitais, organizados
sistematicamente para manter atualizadas as informações referentes à execução físico-financeira
e administrativa dos programas de obras públicas.

450 Gestão de Contrato: Pagamentos

Incluem-se documentos referentes ao acompanhamento do andamento das medições e dos
pagamentos das faturas relativos aos contratos de execução de obras e serviços, no âmbito dos
instrumentos contratuais de sua competência, bem como adotar providências necessárias para
liberação dos recursos financeiros.

-Criação de ofício para envio ao Agente Financeiro;

460 Gestão de Contrato: Reajuste

Incluem-se documentos referentes ao acompanhamento do andamento das medições e dos
pagamentos das faturas relativos aos reajustamentos dos contratos de execução de obras e
serviços, no âmbito dos instrumentos contratuais de sua competência, bem como adotar
providências necessárias para liberação dos recursos financeiros.

470 Orçamento: Captação de Recursos Nacionais

Incluem-se documentos referentes à celebração de convênios/contratos e demais atos
necessários entre órgãos/ empresas públicas envolvidas na execução dos objetos dos
instrumentos contratuais de financiamento e/ou repasse, convênios e congêneres.

 

Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo da SODF

100 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Código Assunto Prazo corrente
Prazo

intermediário

Destinação

final
Observação

101

Normas,

Regulamentações e

Diretrizes

Enquanto

vigora
5 anos

Guarda

permanente
 

110 Acordo Institucional
Enquanto

vigora
10 anos

Guarda

permanente
 

111 Contratação
Enquanto

vigora
10 anos

Guarda

permanente
 

112 Prestação de Contas
Enquanto

vigora
10 anos

Guarda

permanente
 

120 Medição

Até a

aprovação das

contas

10 anos
Guarda

permanente

A contar do

último ano de

vigência do

contrato

121
Pagamento e

Reajustamento

Até a

aprovação das

contas

10 anos
Guarda

permanente

A contar do

último ano de

vigência do

contrato

130 Vistoria
Enquanto

vigora
10 anos Eliminação  

140 Acervo Técnico
Enquanto

vigora
10 anos

Guarda

permanente
 

200 PROJETOS ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

Código Assunto Prazo corrente
Prazo

intermediário

Destinação

final
Observação

210 Elaboração de Projetos

2 anos, após

aprovação dos

projetos

5 anos
Guarda

permanente
 

220
Elaboração de Termo

de Referência
2 anos 5 anos

Guarda

permanente
 

230 Orçamento e Tributos 2 anos 5 anos
Guarda

permanente
 

240
Emissão de Parecer

Técnico
2 anos 5 anos

Guarda

permanente
 

250

Cooperação Técnica –

Consultas de

Interferências

2 anos 5 anos
Guarda

permanente
 

260

Anotações de

Responsabilidade

Técnica

2 anos 5 anos
Guarda

permanente
 

300 ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E POLÍTICAS DE SANEAMENTO

Código Assunto Prazo corrente
Prazo

intermediário

Destinação

final
Observação

310 Conselhos e GTs 10 anos 10 anos Eliminação  

320
Licenciamento

ambiental

10 anos (ou

enquanto

durarem as

obras)

10 anos
Guarda

permanente
 

330 Autorização Ambiental

3 anos (ou

enquanto

durarem as

obras)

3 anos
Guarda

permanente
 

331
Autorização de Supressão

da Vegetação

10 anos (ou
enquanto

durarem as
obras)

10 anos Eliminação  

340
Acompanhamento

Ambiental

10 anos (ou
enquanto

durarem as
obras)

10 anos
Guarda

permanente
 

350
Outorga de Uso de
Recursos Hídricos

6 anos (ou
enquanto

durarem as
obras)

8 anos
Guarda

permanente
 

400 GERENCIAMENTO DE RECURSOS EXTERNOS

Código Assunto Prazo corrente
Prazo

intermediário
Destinação

final
Observação

410 Captação de Recursos 5 dias 10 anos
Guarda

permanente
 

420
Formalização de Acordos

Institucionais
10 dias 10 anos

Guarda
permanente

 

430
Gestão Administrativa:

Planos, Programas e
Projetos de Trabalho

10 dias 10 anos
Guarda

permanente
 

440
Gestão Administrativa:

Gerenciamento da Rotina
10 dias 10 anos

Guarda
permanente

 

450
Gestão de Contrato:

Pagamentos
20 dias 10 anos

Guarda
permanente

 

460
Gestão de Contrato:

Reajuste
90 dias 10 anos

Guarda
permanente

 

470
Orçamento: Captação de

Recursos Nacionais
30 dias 10 anos

Guarda
permanente

 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

DECISÃO Nº 27, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021
Processo: 00070-00002627/2020-04. Interessada: Natural Carnes Eireli. Assunto: Auto de
Infração. Recurso Administrativo.
Considerando a Nota Jurídica nº 417/2021, da douta Assessoria Jurídico-Legislativa desta Pasta
e considerando Relatório Técnico da Gerência de Segurança e Qualidade Alimentar e da
Gerência de Inspeção, cujos argumentos estão amparados pela Lei nº 5.800/2017 e pelo Decreto
nº 38.981/2018., ACOLHO as razões apresentadas pelas áreas técnicas, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir para RECEBER o recurso
interposto pelo interessado, por meio do processo 00070-00002627/2020-04, haja vista sua
tempestividade.
Quanto ao mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, uma vez que as alegações do autuado não são
suficientes para desconstituir a aplicação da referida penalidade. Publique-se. Encaminhe-se à
SDA/SEAGRI-DF para que notifique o interessado quanto a presente decisão.

CANDIDO TELES DE ARAÚJO
Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

PORTARIA Nº 190, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
Torna sem efeito a Portaria nº 175, de 13 de outubro de 2021.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso III do artigo 105
da Lei Orgânica do Distrito Federal c/c o Decreto nº 39.805, de 06 de maio de 2019 e o
constante no processo 00150-00005738/2021-73, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 175, de 13 de outubro de 2021, publicada no DODF
de 15 de outubro de 2021, página 16, o ato instaurava Tomada de Contas Especial para
apurar os fatos relacionados ao processo 0150-00007833/2019-97.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA

PORTARIA Nº 200, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2021
Regulamenta o teletrabalho no âmbito da Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa do Distrito Federal e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do parágrafo
único, do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, c/c parágrafo único, do Art. 4º do
Decreto nº 42.462, de 30 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO a importância de promover na Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa do Distrito Federal o alinhamento contínuo de seus servidores, de forma a direcionar e
integrar os esforços, comportamentos e atividades para o alcance dos objetivos estratégicos;
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CONSIDERANDO as vantagens e os benefícios diretos e indiretos advindos do
teletrabalho para o servidor, para a administração e para a sociedade, bem como a
necessidade de aumento da produtividade e da qualidade das atividades;
CONSIDERANDO a instituição do teletrabalho por meio do Decreto nº 42.462, de 30
de agosto de 2021;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a aplicação do teletrabalho no
âmbito da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal,
resolve:
Art. 1º Instituir o regime de teletrabalho na Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa do Distrito Federal de acordo com as regras definidas no Decreto nº
42.462, de 30 de agosto de 2021 e pelos termos e condições desta Portaria.
Art. 2º Fica autorizada a realização do teletrabalho nas modalidades integral e parcial,
devendo ser garantido o mínimo de cinquenta por cento dos servidores da lotação de
cada setor em trabalho presencial.
Parágrafo único. A realização do teletrabalho é facultativa, a critério das chefias
imediatas das unidades organizacionais, e restrita às atribuições em que seja possível
mensurar objetivamente o desempenho, não se constituindo, portanto, direito ou dever
do servidor.
Art. 3º As chefias imediatas que pretenderem implementar o teletrabalho deverão
iniciar processo eletrônico com o Plano de Trabalho, nos termos do art. 7º do Decreto
nº 42.462, de 2021.
§1º A elaboração do Plano de Trabalho é de responsabilidade da chefia imediata que,
nos termos do art. 3º, inciso V, do Decreto nº 42.462, de 2021 é o servidor ocupante de
cargo em comissão, função comissionada ou similar, ao qual se reportam diretamente
servidores com vínculo de subordinação.
§2º A aprovação do Plano de Trabalho é de responsabilidade da chefia mediata que,
nos termos do art. 3º, inciso VI, do Decreto nº 42.462, de 2021, é o titular de função de
confiança, de cargo em comissão ou similar, responsável pelo conjunto de unidades
organizacionais.
Art. 4º Após a aprovação do Plano de Trabalho, o processo deverá ser encaminhado à
Diretoria de Gestão de Pessoas com Despacho proferido pela chefia imediata indicando
os nomes e matrículas dos servidores autorizados ao teletrabalho, para fins de
elaboração de ato junto ao setor competente visando a publicação no Diário Oficial e
posterior registro nos assentos funcionais do servidor.
Art. 5º A unidade organizacional que tiver seu Plano de Trabalho aprovado deverá
autuar um novo processo no SEI para cada servidor que atuar no regime de teletrabalho.
§ 1º O processo por servidor deverá ser instruído com o Formulário de Pactuação de
Atividades e Metas.
§ 2º O servidor deverá apresentar declaração de que cumpre todos os requisitos para
realizar o teletrabalho, nos termos do art. 10 do Decreto nº 42.462, de 2021.
§ 3º Os processos de cada servidor deverão estar correlacionados ao processo do Plano
de Trabalho da unidade.
§ 4º As atividades desenvolvidas em regime de teletrabalho serão monitoradas pela
chefia imediata por meio do Formulário de Aferição e Atesto de Metas, que deverá ser
apresentado mensalmente, inserido no processo individual do servidor, demonstrando
de forma clara e precisa a produtividade e o cumprimento das metas pactuadas.
§ 5º Os Formulários de Aferição e Atesto de Metas devem ser anexados em sequência
possibilitando análise histórica do trabalho realizado pelo servidor.
§ 6º O Formulário de Pactuação de Atividades e Metas e o Formulário de Aferição e
Atesto de Metas estão disponíveis nos documentos do Sistema Eletrônico de
Informações – SEI.
Art. 6º O teletrabalho integral ou parcial será permitido a todos os servidores, no
interesse da Administração, e serão indicados pela chefia imediata, desde que não
incidam em alguma das seguintes vedações:
I - estejam em estágio probatório;
II - trabalhem em escala de revezamento ou plantão; e
III - desempenhem suas atividades no atendimento ao público externo.
Art. 7º Fica mantida a folha de frequência no âmbito da Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, para o teletrabalho na modalidade
parcial.
§1º Em caso de teletrabalho na modalidade parcial, a folha de frequência deverá ser
preenchida com as informações referentes a jornada em trabalho presencial com o
devido apontamento do horário de entrada e saída, bem como deverá ser assinalada a
informação do teletrabalho nos dias ou períodos em que este ocorrer.
§2º O servidor em teletrabalho parcial deverá preencher a folha de frequência
informando no campo "observações" o número do processo SEI em que é realizado o
acompanhamento do teletrabalho e o número identificador do Formulário Mensal de
Aferição e Atesto de Metas.
§3º A homologação da folha de frequência do servidor compete à chefia imediata e ao
superior hierárquico.
§4º As folhas de frequência deverão ser entregues na Gerência de Pessoal Ativo, da
Diretoria de Gestão de Pessoas, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao trabalho
realizado no mês anterior, com as informações descritas nos parágrafos anteriores.
§5º Em caso de teletrabalho na modalidade integral, o controle de frequência do
servidor será aferido considerando o Formulário de Aferição e Atesto de Metas.
§6º O servidor em teletrabalho na modalidade integral deverá preencher o Formulário de
Aferição e Atesto de Metas e enviá-lo à chefia imediata para homologação via SEI, com
encaminhamento à Gerência de Pessoal Ativo – GEPA até o 5º (quinto) dia do mês
subsequente ao trabalho realizado no mês anterior.

§7º Os servidores que percebem Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE
incluem-se na modalidade de teletrabalho em regime parcial, devendo ser mantida a folha de
frequência com o apontamento do trabalho realizado em horário diferenciado.
Art. 8º São responsabilidades na execução do regime de teletrabalho:
I - dos servidores participantes do teletrabalho:
a) as elencadas no art. 13 do Decreto nº 42.462, de 2021;
b) estabelecer as metas mensais a serem alcançadas, definidas em consenso com a chefia
imediata, observando o Formulário de Pactuação de Atividades;
c) a disponibilidade própria, e à suas custas, de infraestrutura tecnológica e de comunicação
adequada à execução das atividades fora das dependências da Secretaria de Estado de Cultura
e Economia Criativa do Distrito Federal, sendo vedado ao órgão qualquer tipo de
ressarcimento; e
d) o preenchimento da folha de frequência nos termos do art. 7º desta Portaria.
II - das chefias imediatas:
a) indicar os servidores que atuarão em regime de teletrabalho, observadas as condições
estabelecidas no art. 7º do Decreto nº 42.462, de 2021;
b) elaborar o Plano de Trabalho;
c) estabelecer as metas mensais a serem alcançadas, definidas em consenso com o servidor,
observando o Formulário de Pactuação de Atividades e Metas;
d) indicar à Diretoria de Gestão de Pessoas os nomes e matrículas dos servidores autorizados
ao teletrabalho, nos termos do art. 4º desta Portaria, para fins de elaboração do ato junto ao
setor competente visando a publicação e posterior registro nos assentos funcionais;
e) acompanhar o trabalho dos servidores em teletrabalho;
f) monitorar o cumprimento das metas estabelecidas;
g) avaliar a qualidade do trabalho apresentado;
h) encaminhar mensalmente à Gerência de Pessoal Ativo, unidade vinculada à Diretoria de
Gestão de Pessoas, as folhas de frequência dos servidores, observando os termos do art. 7º
desta Portaria; e
i) comunicar a chefia mediata o descumprimento das disposições do Decreto nº 42.462, de
2021 e desta Portaria.
III - das chefias mediatas:
a) aprovar o Plano de Trabalho;
b) comunicar formalmente a Diretoria de Gestão de Pessoas o descumprimento das
disposições do Decreto nº 42.462, de 2021 e desta Portaria; e
c) desligar o servidor público participante do regime de teletrabalho nas hipóteses previstas
no art. 12 do Decreto nº 42.462, de 2021, observando a comunicação com o prazo mínimo de
30 (trinta) dias de antecedência.
IV - da Diretoria de Gestão de Pessoas e unidades vinculadas, as elencadas no art. 16 do
Decreto nº 42.462, de 2021.
V - da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação:
a) viabilizar o acesso remoto dos servidores públicos em regime de teletrabalho ao Sistema
Eletrônico de Informações - SEI; aos demais sistemas utilizados pela Pasta; ao e-mail
institucional; e
b) divulgar os requisitos tecnológicos mínimos para a realização do teletrabalho.
Art. 9º Deverá ser mantida a capacidade plena de funcionamento dos setores em que haja
atendimento ao público externo ou interno.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Fica revogada a Portaria nº 454, de 18 de novembro de 2019, e demais disposições
em contrário.

BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 
ATOS DA DIRETORIA COLEGIADA

SESSÃO: 3571ª. Realizada em: 28/10/2021. Relator: LEONARDO HENRIQUE
MUNDIM MORAES OLIVEIRA - Processo 0160-001284/2000. Interessado:
FRANCISCO DE ASSIS FELIX AUTO MECÂNICA - ME - Decisão nº: 618/2021. A
Diretoria, acolhendo o voto do relator, decide: a) autorizar a celebração de Escritura
Pública de Compra e Venda (Definitiva) entre esta Companhia e a empresa Francisco de
Assis Felix Auto Mecânica - ME, CNPJ nº 01.335.642/0001-04, visando à aquisição do
imóvel nº 475103-5, denominado Lote 36, Conjunto 12, Área de Desenvolvimento
Econômico, Águas Claras - Taguatinga/DF, no âmbito do PRÓ-DF II, sem desconto sobre
o valor do imóvel, conforme estabelecido no Atestado de Implantação Definitivo PRÓ/DF
II nº 01/2021, no Relatório Técnico da Gerência de Implantação e Acompanhamento de
Projetos da então Secretaria de Estado do Empreendedorismo do Distrito Federal, e
previsão contida no Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra
nº 140/2007, no disposto no art. 1º, Parágrafo único da Resolução Normativa nº 01N -
COPEP/DF, de 11 de junho de 2019, na Lei Distrital nº 3.196/2003, de 29 de setembro de
2003, Lei Distrital nº 3.266/2003, de 30 de dezembro de 2003, no art. 9º, Caput e
Parágrafo Único da Lei Distrital nº 6.035/2017, de 21 de dezembro de 2017, e nos
precisos termos da Resolução nº 241 - CONAD, de 25 de outubro de 2016, e de acordo

PÁGINA 33 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 206, QUINTA-FEIRA, 04 DE NOVEMBRO DE 2021

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br



fornecimento dos aparelhos (decodificadores, receptores) para cada ponto individual, com

a instalação, assistência técnica e fornecimento de todos os equipamentos necessários para

pontos de acesso para Secretaria de Comunicação do Distrito Federal, conforme Termo de

Referência, de modo a atender às necessidades da SECOM.

Art. 2º Os executores designados no artigo 1° desta Portaria deverão: receber, conferir,

fiscalizar, acompanhar a execução, em todos os itens, fazer juntada da documentação

comprobatória, emitir o relatório detalhado dos serviços, atestar nota fiscal, de acordo com

o disposto nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 67, da Lei 8.666/1993, bem como no artigo 41,

do Decreto nº 32.598/2010 e demais legislações vigentes.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

WELIGTON LUIZ MORAES

SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

PORTARIA Nº 201, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021

Institui a Comissão de Seleção para avaliação das propostas do Edital de Chamamento
Público nº 38/2021.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO
DISTRITO FEDERAL, Substituto, no uso das atribuições previstas no inciso III do
parágrafo único do artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e no Decreto nº 39.805,
de 6 de maio de 2019, resolve:
Art. 1º Fica instituída a Comissão de Seleção dos projetos inscritos no Edital de
Chamamento Público para celebração de Termo de Colaboração com Organização da
Sociedade Civil, para a execução do projeto CULTURA NAS CIDADES, referente ao
processo nº 00150-00006157/2021-59.
Art. 2º A Comissão de Seleção será composta pelos seguintes integrantes:
I - SOLISÂNGELA ROCHA DOS MONTES, matrícula 242.459-2;
II - DANILO REBOUÇAS DOS REIS, matrícula 240.508-3;
III - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA, matrícula 247.149-3;
IV - JOÃO ARTUR GOMES PINHEIRO, matrícula 244.324-4;
V - MARCO ANTONIO GOMES, CPF nº 477.***.311-49.
Art. 3º A Subsecretária de Difusão e Diversidade Cultural, da Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, é a responsável pela Coordenação da
Comissão.
Art. 4º A critério da Coordenadora e a qualquer tempo, os membros da Comissão do
CULTURA NAS CIDADES, designados pelo Art. 2º desta Portaria podem ser divididos,
de acordo com as necessidades previstas pelo Edital.
Art. 5º A participação na Comissão de seleção do CULTURA NAS CIDADES é
considerada serviço público relevante e não enseja remuneração.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JÚNIOR

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 425, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE

ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no

uso das competências que lhe são delegadas por meio da Portaria nº 106, de 24 de abril de

2020, publicada no DODF nº 78, de 27 de abril de 2020, página 08, resolve: CONCEDER

Auxílio Natalidade a JOAREZ RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, matrícula 128.342-

1, pelo nascimento de seu filho Noah Castro de Oliveira, ocorrido em 08.05.2021,

conforme documentação apresentada nos autos do processo 00150-00005960/2021-76,

com base no artigo 96 § 2º da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011.

TIAGO RODRIGO GONÇALVES

ORDEM DE SERVIÇO Nº 426, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE

ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no

uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 332, de 26 de agosto de 2019, publicada

no DODF nº 165, de 30 de agosto de 2019, página 13, alterada pela Portaria nº 106, de 24

de abril de 2020, publicada no DODF Nº 78, de 27 de abril de 2020, página 08, e o

Decreto nº 32.587, de 13 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto no art. 2º,

inciso VIII do Decreto nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016, resolve:

Art. 1º Designar FLORISVAL FERREIRA DE SOUSA - matrícula 242.681-1 - Gerente

de Almoxarifado, como Executor para acompanhamento da aquisição de materiais de

consumo para atender as necessidades desta SECEC-DF, conforme processo 00150-

00005968/2021-32, competindo-lhe acompanhar e fiscalizar a presente aquisição em todas

as fases, conforme parágrafos 1º e 2º do artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de

1993, combinando com artigo 41, parágrafo 5º, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro

de 2010, bem como responsabilizar-se pelo cumprimento da Lei Distrital nº 5.163/2013,se

for o caso.

Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

TIAGO RODRIGO GONÇALVES

ORDEM DE SERVIÇO Nº 427, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no
uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 332, de 26 de agosto de 2019, publicada
no DODF nº 165, de 30 de agosto de 2019, página 13, alterada pela Portaria nº 106, de 24
de abril de 2020, publicada no DODF Nº 78, de 27 de abril de 2020, página 08, e o
Decreto nº 32.587, de 13 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto no art. 2º,
inciso VIII do Decreto nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016, resolve:
Art. 1º Designar BEATRIZ DINA WANDERLEY – matrícula 247.310-0, Assessora,
como Executora para acompanhamento da contratação de profissional na área consultoria
em coaching, afim de palestrar em Homenagem ao Dia do Servidor, conforme processo
SEI nº 00150-00005840/2021-79, competindo-lhe acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços em todas as fases, conforme parágrafos 1º e 2º do artigo 67, da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, combinando com artigo 41, parágrafo 5º, do Decreto nº 32.598, de
15 de dezembro de 2010, bem como responsabilizar-se pelo cumprimento do Decreto
Distrital nº 39.437/2018, que regulamenta a Lei Distrital nº 5.163/2013, fazendo juntar no
Relatório fotografias e/ou vídeos da placa informativa contendo as informações
necessárias do projeto/evento, tais como valor do recursos públicos, o órgão responsável
pela contratação e a pessoa física ou jurídica contratada.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

TIAGO RODRIGO GONÇALVES

ORDEM DE SERVIÇO Nº 428, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO
DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere a Portaria nº 332, de 26 de agosto de 2019, publicada no DODF
nº 165, de 30 de agosto de 2019, página 13, alterada pela Portaria nº 106, de 24 de abril de
2020, publicada no DODF Nº 78, de 27 de abril de 2020, página 08, e o Decreto nº 32.587,
de 13 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto no art. 2º, inciso VIII do Decreto nº
37.843, de 13 de dezembro de 2016, resolve:
Art. 1º Designar AILTON ALBUQUERQUE DE MENEZES - matrícula 244.443-7, Gerente
de Serviços Gerais, como Executor para acompanhamento da prestação de serviços de
26/2021, conforme processo 00150-00004045/2020-82, competindo-lhe acompanhar e
fiscalizar a execução dos serviços em todas as fases, conforme parágrafos 1º e 2º do artigo
67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinando com artigo 41, parágrafo 5º, do
Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, bem como responsabilizar-se pelo
cumprimento do Decreto Distrital nº 39.437/2018, que regulamenta a Lei Distrital nº
5.163/2013, fazendo juntar no Relatório fotografias e/ou vídeos da placa informativa
contendo as informações necessárias do projeto/evento, tais como valor do recursos públicos,
o órgão responsável pela contratação e a pessoa física ou jurídica contratada.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

TIAGO RODRIGO GONÇALVES

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PORTARIA Nº 36, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 39.133, de 15
de junho de 2018, e considerando a instrução do processo 00370-00001740/2021-14,
resolve: DESIGNAR LUCIANA LACERDA BEZERRA DA NÓBREGA, matrícula
0174.845-9, para substituir CRISTIANE SILVA SIQUEIRA, matrícula 0174.606-5,
Coordenadora, Símbolo CPE-06, da Coordenação de Apoio ao Simplifica, da
Subsecretaria de Micro e Pequenas Empresas, da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, no período de 03/11/2021 a 12/11/2021,
por motivo de férias regulamentares do titular.

MÁRCIO FARIA JÚNIOR

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 278, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA
EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA SECRETARIA DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 6º, inciso II, alínea c, da Portaria nº 08, de 18 de janeiro de 2021,
publicada no DODF nº 12, de 19 de janeiro de 2021, e com base no art. 96, da Lei
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, resolve: CONCEDER AUXÍLIO
NATALIDADE a servidora: MILENA ALMEIDA FALCAO TAVARES, matrícula
279079-3, dependente: Manuela Falcao Tavares, nascida em: 27 de setembro de 2021,
processo 00431-00019809/2021-22.

RAFAEL TOMAZ DE MAGALHÃES SAUD
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SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00977
Processo: 00150-00000151/2021-78. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº
03.658.028/0001-09 e a empresa AIRES TURISMO LTDA EPP, CNPJ nº
06.064.175/0001-49. Do Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de
agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e
cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) e terrestres
(nacionais apenas). Item 1 - aquisição de passagens aéreas nacionais, descrição:
fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional. - unidade: cota. Prazo: 240 dias. Do
Valor: R$ 13.000,00 (treze mil reais). Da Classificação Orçamentária: UO 16101; Gestão:
00001. Programa de Trabalho nº 13392621928310001, Fonte 100000000, Natureza de
Despesa 339033; Modalidade: Global. Data da Emissão da Nota de Empenho: 29 de
outubro de 2021.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00978
Processo: 00150-00005830/2021-33. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº
03.658.028/0001-09 e a empresa COTAEVENTO E ALIMENTAÇÃO UNIPESSOAL
LTDA. CNPJ nº22.421.884/0001-90. Do Objeto: Contratação de serviço de coffee
break em homenagem ao dia do servidor, a ser realizado no Setor Cultural da
República, área cívica, Edíficio da Biblioteca Nacional, Praça da Língua Portuguesa.
Item 1 - coffee break para 200 (duzentas) pessoas, incluindo cardápio variado com café
com e sem açúcar, sucos (pelo menos dois sabores diferentes), refrigerantes com e sem
açúcar (pelo menos dois sabores diferentes), leite integral e iogurte. Prazo: 01 dias. Do
Valor: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). Da Classificação Orçamentária: UO
16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº 13392621928310001, Fonte
100000000, Natureza de Despesa 339039; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da
Nota de Empenho: 29 de outubro de 2021.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00979
Processo: 00150-00005423/2021-26. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº
03.658.028/0001-09 e MABEL CHRISTINA CARVALHO SOARES, CNPJ Nº 029.***.461-
09.Do Objeto: CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DIRETA DO DUO ELETRÔNICO 2LIVE,
PARA APRESENTAÇÃO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA
DO SERVIDOR, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021, NO SETOR
CULTURAL DA REPÚBLICA, EDÍFICIO DA BIBLIOTECA NACIONAL, PRAÇA DA
LÍNGUA PORTUGUESA. Prazo: 001 dia. Do Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Da
Classificação Orçamentária: UO 16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº
13.392.6219.2831.0001, Fonte 100000000, Natureza de Despesa 339036; Modalidade:
Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 29 de outubro de 2021.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00980
Processo: 00150-00005840/2021-79. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº
03.658.028/0001-09 e INSTITUTO BRASÍLIA COACHING EIRELI - ME -
BRASÍLIA,CNPJ Nº 26.090.644/0001-01. Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAL NA ÁREA CONSULTORIA EM COACHING, AFIM DE
PALESTRAR EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR, A SER REALIZADO NO
SETOR CULTURAL DA REPÚBLICA, ÁREA CÍVICA EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA
NACIONAL, PRAÇA DA LÍNGUA PORTUGUESA, CONFORME CONDIÇÕES E
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Prazo: 001 dias.
Do Valor: R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais). Da Classificação Orçamentária: UO
16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº 13.392.6219.2831.0001, Fonte
100000000, Natureza de Despesa 339035; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da
Nota de Empenho: 29 de outubro de 2021.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00981
Processo: 00150-00005967/2021-98. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº
03.658.028/0001-09 e a empresa PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA - EPP. CNPJ nº 01.299.218/0001-51. Do Objeto: Aquisição de materiais de consumo,
para atender as necessidades desta SECEC-DF e os seus próprios culturais. Item 7 - colher de
café, descrição: em aço inox, com espessura mínima de 0,8mm e 9 cm de comprimento. -
unidade: unidade e item 13 - faca serrilhada, descrição: em aço inox, para corte de pães e
outros, cabo em polipropileno, medindo no mínimo 30 cm. unidade: unidade. Prazo: 15 dias.
Do Valor: R$ 347,05 (Trezentos e quarenta e sete reais e cinco centavos). Da Classificação
Orçamentária: UO 16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº 13122821985179634,
Fonte 100000000, Natureza de Despesa 339030; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da
Nota de Empenho: 29 de outubro de 2021.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00982
Processo: 00150-00005967/2021-98. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº
03.658.028/0001-09 e a empresa SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI. CNPJ nº

10.614.788/0001-80. Do Objeto: Aquisição de materiais de consumo, para atender as
necessidades desta SECEC-DF e os seus Próprios Culturais. Item 3 - chaleira, descrição: em
aço inox, com alça em polipropileno, com tampa, capacidade de 2 litros. - unidade: unidade.
Prazo: 15 dias. Do Valor: R$ 554,55 (Quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e
cinco centavos). Da Classificação Orçamentária: UO 16101; Gestão: 00001. Programa de
Trabalho nº 13122821985179634, Fonte 100000000, Natureza de Despesa 339030;
Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 29 de outubro de 2021.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00983
Processo: 00150-00005967/2021-98. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº
03.658.028/0001-09 e a empresa COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME.
CNPJ nº 11.186.469/0001-83. Do Objeto: Aquisição de materiais de consumo, para
atender as necessidades desta SECEC-DF e os seus Próprios Culturais. Item 1 - caneca,
descrição: de alumínio, para fazer café, tipo caldeirão, com alça de madeira, capacidade
mínima de 4,5 litros. - unidade: unidade; Item 8 - colher de chá, descrição: em aço
inox. - unidade: unidade; Item 10 - colher, descrição: em polipropileno, inquebrável,
resistente a altas temperaturas, cor à escolher, volume de 10ml, medindo 164mm de
comprimento. - unidade: unidade; Item 16 - garfo de sobremesa, descrição: em aço
inox. - unidade: unidade; Item 21 - prato de sobremesa, descrição: de vidro temperado
branco, de 1º qualidade, medindo 19cm de diâmetro. - unidade: unidade e Item 22 -
prato fundo, descrição: de vidro temperado branco, medindo no mínimo 22cm de
diâmetro. - unidade: unidade. Prazo: 15 dias. Do Valor: R$ 2.609,96 (dois mil,
seiscentos e nove reais e noventa e seis centavos). Da Classificação Orçamentária: UO
16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº 13122821985179634, Fonte
100000000, Natureza de Despesa 339030; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da
Nota de Empenho: 29 de outubro de 2021.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00984
Processo: 00150-00005967/2021-98. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº
03.658.028/0001-09 e a empresa COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI. CNPJ nº
18.768.894/0001-20. Do Objeto: Aquisição de materiais de consumo, para atender as
necessidades desta SECEC-DF e os seus Próprios Culturais. Item 2 - caneca, descrição:
confeccionada em polipropileno atóxico, resistente a altas temperaturas, com alça,
capacidade mínima de 250 ml. - unidade: unidade; Item 11 - ebulidor de água, descrição:
tipo mergulhão, tamanho médio, com no mínimo 28cm de comprimento, tensão 220v,
potência mínima de 2000w, fio plástico paralelo com plug modelo padrão. - unidade:
unidade e item 23 - prato raso, descrição: de vidro temperado branco, medindo no mínimo
26cm de diâmetro. - unidade: unidade. Prazo: 15 dias. Do Valor: R$ 1.428,30 (um mil,
quatrocentos s vinte e oito reais e trinta centavos). Da Classificação Orçamentária: UO
16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº 13122821985179634, Fonte 100000000,
Natureza de Despesa 339030; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de
Empenho: 29 de outubro de 2021.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00985
Processo: 00150-00005967/2021-98. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº
03.658.028/0001-09 e a empresa MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ
nº03.298.936/0001-39. Do Objeto: Aquisição de materiais de consumo, para atender as
necessidades desta SECEC-DF e os seus Próprios Culturais. Item 2 - caixa plástica,
descrição: tipo vazada, para hortifruti, com ombreira, capacidade de 52 litros, medindo
externamente 310x360x556mm, características adicionais: demais especificações
conforme termo de referência. - unidade: unidade cota. Prazo: 15 dias. Do Valor: R$
2.232,75 (dois mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos). Da
Classificação Orçamentária: UO 16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº
13122821985179634, Fonte 100000000, Natureza de Despesa 339030; Modalidade:
Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 29 de outubro de 2021.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00986
Processo: 00150-00005968/2021-32. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº
03.658.028/0001-09 e NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ Nº
36.782.020/0001-09. Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA
CONSULTORIA EM COACHING, A FIM DE PALESTRAR EM HOMENAGEM AO
DIA DO SERVIDOR, A SER REALIZADO NO SETOR CULTURAL DA REPÚBLICA,
ÁREA CÍVICA EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA NACIONAL, PRAÇA DA LÍNGUA
PORTUGUESA, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO
TERMO DE REFERÊNCIA. Prazo: 015 dias. Do Valor: R$ 2.088,00 (dois mil oitenta e oito
reais). Da Classificação Orçamentária: UO 16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº
13.122.8219.8517.9634, Fonte 100000000, Natureza de Despesa 339030; Modalidade:
Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 29 de outubro de 2021.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 26/2021, NOS TERMOS DO
PADRÃO Nº 04/2002 COM ALTERAÇÕES

Processo: 00150-00004045/2020-82.
O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA, representada por BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA,
na qualidade de Secretário de Estado, com delegação de competência prevista nas Normas
de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e COPIADORA
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UNIVERSITARIA LTDA ME, doravante denominada Contratada, CNPJ sob o nº
03.462.349/0001-33, representada por MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA, na
qualidade de representante legal. Cláusula Terceira – Do Objeto: O Contrato tem por
objeto a prestação de serviços de impressão (plotagem monocromática e colorida) e
digitalização de plantas dos projetos arquitetônicos e executivos nos formatos A1 e A0,
com serviço de entrega no Edifício Sede da Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa do Distrito Federal (Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro), consoante
especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 11/2021, e a Proposta, que passam
a integrar o presente Termo. Cláusula Quinta – Do Valor: 5.1 - O valor total do Contrato é
de R$ 91.100,00 (noventa e um mil e cem reais), devendo a importância de R$ 91.100,00
(noventa e um mil e cem reais) ser atendida à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.778, de 06.01.2021, enquanto
a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s)
orçamento(s) seguinte(s). 5.2 – Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a
doze meses, terão seus valores, anualmente, reajustados por índice adotado em lei, ou na
falta de previsão específica, pelo– IPCA. Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária: 6.1
– A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária:
16101; II – Programa de Trabalho: 13122821985179634; III – Natureza da Despesa:
339039; IV – Fonte de Recursos: 100; 6.2 – O empenho inicial é de R$ 91.100,00
(noventa e um mil e cem reais), conforme Nota de Empenho nº 2021NE00965, emitida em
29/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Global. Cláusula Nona – Das
garantias: A garantia para a execução do Contrato será prestada na forma de: I - caução
em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (redação dada pela Lei nº 11.079/2004); II
- seguro-garantia ou, III- fiança bancária, no percentual de 2% (dois por cento) do valor do
contrato, conforme previsão constante do Edital. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do
Executor: O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado e Cultura e Economia
Criativa, designará Executor para o Contrato que desempenhará as atribuições previstas
nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. Data da Assinatura: 29 de
outubro de 2021. P/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa:
BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA. Pela Contratada: MIGUEL FERREIRA DE
OLIVEIRA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 27/2021, NOS TERMOS DO
PADRÃO Nº 03/2002

Processo: 00150-00005423/2021-26.
O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA, representado por BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA,
na qualidade de Secretário de Estado, com delegação de competência prevista nas Normas
de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, doravante
denominada simplesmente SECRETARIA e MABEL CHRISTINA CARVALHO
SOARES, doravante denominada Contratada, CPF nº 029.***.461-09. CLÁUSULA
TERCEIRA - DO OBJETO: O Contrato tem por a prestação de serviços de contratação do
duo eletrônico “2Live” para compor a programação em Homenagem ao Dia do Servidor, a
ser realizado no Setor Cultural da República, Área Cívica, Lote s/n Edifício da Biblioteca
Nacional, Praça da Língua Portuguesa, no dia 29/10/2021, consoante especifica a
Justificativa de Inexigibilidade de Licitação e a Proposta que passam a integrar o presente
Termo. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR: O valor total do Contrato é de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), procedentes do orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício,
nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. CLÁUSULA SEXTA – DA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.1 - A despesa correrá à conta da seguinte Dotação
Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 16101; II - Programa de Trabalho:
13.392.6219.2831.0001; III - Natureza de Despesa: 339036; IV - Fonte de Recursos: 100;
6.2 O empenho inicial é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme Nota de Empenho nº
2021NE00979, emitida em 29/10/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário.
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência desde a
sua assinatura até 31/12/2021. CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS: A garantia
para a execução do contrato será prestada conforme previsão na Justificativa de Dispensa
de Licitação e na Proposta de Preços. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO
EXECUTOR: O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa designará executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas
nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. Data da Assinatura: 29 de
outubro de 2021. P/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa:
BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA e P/Contratada: MABEL CHRISTINA
CARVALHO SOARES.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 38/2021
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE
COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA-SECEC/DF, cuja delegação de competência foi outorgada pela
publicação no Diário Oficial nº 238, em 16 de dezembro de 2010 pelo Decreto nº 32.598,
capítulo VII, e atualizada pelo art. 39 do Decreto nº 39.610/2019, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 03.658.028/0001-09, com sede Setor Cultural
Sul, lote 2, Edifício da Biblioteca Nacional, lote 2 , Asa Sul, 70070-150, Brasília, DF,
doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, torna público EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO visando celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO com

organização da sociedade civil, de iniciativa da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, regendo-
se pelo disposto na Lei Nacional Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nas leis
orçamentárias do Distrito Federal, na Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no
Decreto Distrital 37.843, de 13 de Dezembro de 2016, no ato normativo da Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa, Portaria nº 21 de 23 de janeiro de 2020, bem
como, nos demais atos normativos aplicáveis conforme condições e procedimentos a
seguir descritos.

PARTE I - DO OBJETO

1. OBJETO

1.1 O presente Edital tem por objeto chamamento público de Organizações da Sociedade
Civil (OSC) para, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa executar o projeto: CULTURA NAS CIDADES.

1.2 O projeto Cultura nas Cidades tem por objetivo: ampliar o alcance do acesso às
políticas públicas culturais por meio de ações de democratização, descentralização e
difusão cultural em todo o Distrito Federal. Tendo como principais finalidades:

1.2.1 Ofertar capacitação para o mercado da Economia da Cultura;

1.2.2 Descentralizar os serviços e recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa;

1.2.3 Apoiar as atividades culturais das Gerências de Cultura e fomentar os artistas das
Regiões Administrativas.

1.3 A parceria será formalizada mediante assinatura de TERMO DE COLABORAÇÃO
cuja minuta está no Anexo IV deste Edital, regida pelo disposto na Lei Nacional nº
13.019, de 2014, no Decreto Distrital nº 37.843, de 13 de Dezembro de 2016, e no ato
normativo Portaria nº 21, de 23 de janeiro de 2020.

2. RECURSOS PÚBLICOS

2.1 O valor de referência ou de teto estimado para a realização do objeto é de até R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), previsto na Lei Orçamentária Anual
do exercício de 2021.
2.2 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I - Unidade Orçamentária: 16101
II - Programa de trabalho: 13.392.6219.9075.0004;
III - Natureza da despesa: 33.50.41;
IV - Fonte dos recursos: 100.
3. REPASSES
3.1 Os recursos da parceria serão repassados em uma única parcela no valor de R$
3.600.000,00 (três milhões e seicentos mil reais), a ser paga após a assinatura do Termo
de Colaboração conforme cronograma de desembolso do plano de trabalho aprovado
pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, observados os procedimentos de acompanhamento
quanto ao cumprimento das etapas propostas.
4. CONTRAPARTIDA
4.1 Não será exigida contrapartida da Organização da Sociedade Civil.
5. ATUAÇÃO EM REDE
5.1 A execução da parceria poderá se dar por atuação em rede, composta por:I - uma
organização da sociedade civil celebrante da parceria com a administração pública, que
ficará responsável pela rede e atuará como sua supervisora, podendo participar
diretamente ou não da execução do objeto; e
II - uma ou mais organizações da sociedade civil executantes, não celebrantes da
parceria com a administração pública, que executarão ações definidas no Termo de
Atuação em Rede que firmarem com a organização da sociedade civil celebrante.
5.2 A organização da sociedade civil celebrante deverá, antes da formalização dos
Termos de Atuação em Rede, comprovar à administração que cumpre os requisitos
exigidos no Decreto Distrital 37.843/2016.
5.3 A organização da sociedade civil celebrante deverá comunicar à administração
pública a assinatura ou a rescisão do Termo de Atuação em Rede no prazo de sessenta
dias.

PARTE II - FASE DE SELEÇÃO DA PROPOSTA
6. ETAPAS
6.1 A fase de seleção da proposta observará as seguintes etapas:
6.1.1 Envio da Ficha de Inscrição (Anexo I deste Edital) e da Proposta (conforme o
Anexo II deste Edital) em formato PDF, para o endereço eletrônico:
protocolo@cultura.df.gov.br, devidamente identificado com o assunto "Seleção do
Chamamento Público para realização do objeto: “CULTURA NAS CIDADES "no
período de 05 de novembro a 05 de dezembro de 2021;
6.1.2 Fase de avaliação quanto a classificação das propostas apresentadas: Até 7 (sete)
dias corridos após o encerramento das inscrições;
6.1.3 Divulgação do resultado provisório de classificação das propostas: Até 08 (oito)
dias corridos após a conclusão das avaliações das propostas;
6.1.4 Fase recursal quanto ao resultado provisório de classificação das propostas: Até 05
(cinco) dias corridos após a divulgação;
6.1.5 Análise e divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo da
classificação das propostas: Até 08 (oito) dias corridos após a fase recursal.
7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
7.1 A Comissão de Seleção verificará se a proposta atende aos elementos mínimos
previstos no Anexo II e realizará a classificação conforme os critérios estabelecidos no
Anexo III deste Edital.
7.2 Serão desclassificadas as propostas que:
7.2.1 Não apresentarem a Ficha de Inscrição prevista no Anexo I;
7.2.2 Não atenderem aos elementos mínimos previstos no Anexo II;
7.2.3 Não atingirem a pontuação mínima dos Critérios de Seleção, previsto no Anexo III.
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8. COMISSÃO DE SELEÇÃO
8.1 A Comissão de Seleção será formada por 05 (cinco) membros, designados por ato
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, sendo pelo menos um servidor
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente na administração pública.
8.2 O membro da Comissão de Seleção se declarará impedido de participar do processo
quando:
8.2.1 Tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente,
conselheiro ou empregado de qualquer organização da sociedade civil participante do
chamamento público; ou
8.2.2 Sua atuação no processo de seleção configurar conflito de interesse, entendido
como a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa
comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho
da função pública.
8.3 O membro impedido deverá ser imediatamente substituído, a fim de viabilizar a
realização ou continuidade do processo de seleção.
8.4 Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá contratar
assessoramento técnico de especialista integrante dos quadros da administração pública
ou terceiro contratado na forma da Lei Nacional nº 8.666/1993.
8.5 A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar
a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades
concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões.

PARTE III - FASE DE HABILITAÇÃO E CELEBRAÇÃO DA PARCERIA
9. ETAPAS
9.1 A fase de habilitação e celebração da parceria observará as seguintes etapas:
9.1.1 Convocação da OSC selecionada para apresentar a documentação de habilitação
no prazo de até 7 (sete) dias corridos após o recebimento da convocatória;
9.1.2 Conferência da documentação de Habilitação: Até 7 (sete) dias corridos após a
apresentação da documentação;
9.1.3 Somente em caso de decisão por inabilitação será divulgado o resultado
provisório de habilitação.
9.1.4 A fase recursal quanto ao resultado provisório de habilitação, se houver, dar-se-á
até 5 (cinco) dias corridos após a divulgação do resultado provisório de habilitação.
9.1.5 A divulgação do julgamento do recurso e do resultado definitivo de habilitação:
Até 7 (sete) dias corridos após a fase recursal.
9.1.6 Homologação do resultado final da seleção;
9.1.7 Indicação de dotação orçamentária;
9.1.8 Convocação da organização selecionada para apresentar o plano de trabalho, no
prazo de até 7 (sete) dias corridos após o recebimento da convocatória, observadas as
orientações fornecidas pela administração pública quanto à estrutura e ao conteúdo do
documento;
9.1.9 Análise e aprovação do plano de trabalho, com possibilidade de realização de
ajustes: até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do Plano de Trabalho;
9.1.10 Emissão de parecer técnico;
9.1.11 Designação do gestor da parceria e da comissão de monitoramento e avaliação;
9.1.12 Emissão de parecer jurídico;
9.1.13 Assinatura do instrumento de parceria.
10. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
10.1 Para habilitação, a OSC deverá apresentar os seguintes documentos:
10.1.1 Cópia do Estatuto registrado e suas alterações;
10.1.2 Na avaliação do estatuto, será verificado se há disposições que prevejam:
I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e
social, salvo nos casos de organizações religiosas e sociedades cooperativas;
II - no caso de dissolução, a transferência do respectivo patrimônio líquido a outra
pessoa jurídica de igual natureza, salvo nos casos de organizações religiosas e
sociedades cooperativas ou de celebração de acordo de cooperação; e
III - escrituração de acordo com os princípios de contabilidade e as normas brasileiras
de contabilidade, salvo nos casos de celebração de acordo de cooperação.
10.2 Comprovante de que possui, no mínimo, 02 (dois) anos de cadastro ativo no
CNPJ, emitido do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ressalvada a
possibilidade de essa exigência ser reduzida, mediante autorização específica do
administrador público, na hipótese de nenhuma organização atingir o mínimo;
10.3 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União;
10.4 Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa do Distrito Federal;
10.5 Certificado de Regularidade do CRF/FGTS;
10.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
10.7 Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual da OSC ou documento
equivalente;
10.8 Relação nominal atualizada dos dirigentes, com endereço, número e órgão
expedidor da carteira de identidade e CPF;
10.9 Declaração do representante legal informando que a OSC e seus dirigentes não
incorrem em qualquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Nacional nº
13.019/2014, no art. 8º do Decreto Distrital nº 32.751/2011, nem se enquadram na
existência de administrador, dirigente ou associado da organização da sociedade civil
com poder de direção que seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de agente público:
I - Com cargo em comissão ou função de confiança lotado na unidade responsável
pela realização da seleção promovida pelo órgão ou entidade da administração
pública distrital; ou

II - Cuja posição no órgão ou entidade da administração pública distrital seja
hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção;
10.10 Comprovação de que a organização funciona no endereço declarado;
10.11 Documentos que comprovem experiência mínima de um ano ou de realização de
três projetos ou atividades culturais, com objeto idêntico ou similar;
I - Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública,
organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;
II - Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
III - Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela
organização da sociedade civil ou a respeito dela;
IV - Currículos profissionais da organização da sociedade civil, sejam dirigentes,
conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;
V - Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de
atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante,
emitidas por órgãos públicos, membros do Poder Judiciário, Defensoria Pública ou
Ministério Público, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil,
movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de
políticas públicas; ou
VI - Prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização.
10.12 Declaração do representante legal da organização sobre as instalações e condições
materiais, inclusive quanto a salubridade e segurança, ou informe de que apresentará
essa declaração até sessenta dias após a celebração da parceria;
10.13 Prova da propriedade ou posse legítima do imóvel cujas instalações serão
necessárias à execução da parceria, como escritura, matrícula do imóvel, contrato de
locação, comodato, outorga ou outro tipo de relação jurídica regular, ou informe de que
apresentará esse documento até sessenta dias após a celebração da parceria;
10.14 Em caso de opção por Atuação em Rede a entidade prevista como celebrante
também deve atender os requisitos contidos no art. 56 do Decreto 37.843/2019.
10.15 Declaração de Ciência e Concordância com as disposições previstas neste Edital,
conforme o Anexo I.
11. IMPEDIMENTOS E INABILITAÇÃO
11.1 A administração pública consultará o SIGGO e o CEPIM para verificar se há
ocorrência impeditiva em relação à OSC selecionada.
11.2 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos ou quando as certidões não
estiverem disponíveis eletronicamente, a organização será notificada para regularizar a
documentação em até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de inabilitação.
11.3 Em caso de omissão ou não atendimento do requisito, haverá decisão de
inabilitação e será convocada a próxima OSC, em ordem decrescente de classificação.
12. RECURSOS
12.1 As organizações da sociedade civil poderão interpor recursos no prazo de até 05
(cinco) dias corridos, contados após da data de publicação no sítio eletrônico oficial dos
seguintes atos:
12.1.1 Resultado provisório da classificação das propostas; ou
12.1.2 Resultado provisório da habilitação; ou
12.1.3 Decisão pela reprovação de plano de trabalho; ou
12.1.4 Decisão pela inviabilidade técnica ou jurídica de celebração da parceria,
fundamentada no parecer técnico ou no parecer jurídico que precederiam a assinatura do
instrumento.
12.2 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio do colegiado que
proferiu a decisão, o qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de cinco dias ou,
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devendo a decisão final ser proferida no prazo de
cinco dias.
12.3 O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo em casos excepcionais,
mediante decisão motivada do administrador público.
13. PRAZO DE VALIDADE DO RESULTADO
13.1 O resultado do chamamento público regido por este Edital terá validade até 28 de
dezembro de 2022.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 A Administração Pública poderá alterar, revogar ou anular o presente Edital, sem
que caiba aos participantes direito a reembolso, indenização ou compensação.
14.2 A homologação do resultado final da seleção não gera direito à celebração da
parceria, mas obriga a administração pública a respeitar o resultado definitivo caso
celebre a parceria.
14.3 Dúvidas e situações problemáticas em relação às quais este Edital seja omisso serão
solucionadas pelo administrador público ou, se ocorridas na fase de seleção, pela
Comissão de Seleção.
14.4 Nos casos em que não for possível solução administrativa em negociação de que
participe o órgão de assessoramento jurídico da administração pública, fica eleito o Foro
de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes da
parceria.
14.5 Qualquer pessoa poderá apresentar impugnação a este Edital, que será decidida pela
Comissão de Seleção, com possibilidade de recurso ao administrador público.
14.6 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800.6449060 (Decreto nº 34.031/2012).
14.7 Para elucidação de qualquer dúvida, as OSCs deverão entrar em contato com a
Subsecretaria de Difusão e Diversidade Cultural, por meio e-mail:
sddc@cultura.df.gov.br.
14.8 Os Anexos serão disponibilizados no site da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Distrito Federal (www.cultura.df.gov.br):
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I - Anexo I - Ficha de Inscrição;
II - Anexo II - Roteiro de Elaboração de Proposta;
III - Anexo III - Critérios de Seleção;
IV - Anexo IV - Termo de Colaboração.

Brasília/DF, 03 de novembro de 2021
CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JÚNIOR

Secretário de Estado, Substituto

SECRETARIA EXECUTIVA
 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Considerando a instrução contida no processo 00150-00005479/2021-81, com fulcro no
artigo 24, XIII, da Lei 8.666/1993, reconheço e ratifico a inexigibilidade de licitação
visando à contratação da prestadora de serviços empresa FUNDAÇÃO DE AMPARO
AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL, representado por
DEUSELITA PEREIRA MARTINS na qualidade de Diretora Executiva, inscrita no
CNPJ sob o número 03.495.108/0001-90, para o fornecimento de mão de obra de até 20
(vinte) sentenciados, nível III, em regime semiaberto, aberto e livramento condicional
do Sistema Penitenciário do Distrito Federal - SECEC/DF, obedecendo a qualificação e
aptidão de cada reeducando e visando atender às necessidades da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do DF, conforme condições e especificações constantes no Termo
de Referência (71381226), conforme Programa de Trabalho 13.421.6217.2426.8389 –
Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família, Natureza de Despesa
33.91.39, Fonte 100, no valor de R$ 54.726,70 (cinquenta e quatro mil setecentos e
vinte e seis reais e setenta centavos) para os meses de novembro e dezembro do
exercício em curso, e R$ 477.749,30 (quatrocentos e setenta e sete mil setecentos e
quarenta e nove reais e trinta centavos), para o período de 12 (doze) meses, totalizando
R$ 532.476,00 (quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e setenta e seis reais)
anuais. Determino o encaminhamento à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG
para os demais procedimentos necessários. Em 29 de outubro de 2021. CARLOS
ALBERTO BATISTA DA SILVA JÚNIOR – Secretário Executivo.

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

 
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo: 0080-010927/2010. Espécie: Termo de Cessão de Uso 66314541. CEDENTE:
Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP. Cessionário: DISTRITO FEDERAL.
OBJETO: Termo de Cessão de Uso com destinação ao uso exclusivo da Secretaria de Estado
de Educação - SEDF/DF; EMBASAMENTO LEGAL: Decisão nº 179 da Diretoria
Colegiada da TERRACAP em sua 3223ª Sessão realizada em 25/03/2020; DESPESAS DE
PUBLICAÇÃO: Correrão a expensas da Terracap. DATA DE ASSINATURA: 21/07/2021;
P/CEDENTE: IZIDIO SANTOS JUNIOR e JÚLIO CÉSAR DE AZEVEDO REIS;
P/CESSIONÁRIA: GUSTAVO DO VALE ROCHA; TESTEMUNHAS: ALÍPIO
VALADARES FERNANDES e RALFEN A. DE M. GONÇALVES.

EDITAL Nº 43, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021
CONCURSO PÚBLICO

O Presidente da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, no uso de suas
atribuições legais, considerando o interesse público na publicidade dos atos
administrativos de sua discricionariedade, resolve: PRORROGAR o prazo de validade do
Concurso Público (Edital nº 20, de 06 de novembro de 2017) até o dia 21/03/2023.

IZIDIO SANTOS JUNIOR
Presidente

DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE CONCESSIONÁRIO

A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, em sua 3571ª
sessão, realizada em 28/10/2021, decidiu, com fundamento na Lei Complementar nº 806,
de 12 de junho de 2009, Lei Complementar nº 985, de 30 de março de 2021 e suas
alterações posteriores; Decreto Distrital nº 35.738, de 18 de agosto de 2014; Portaria
SEDHAB nº 69, de 03 de outubro de 2014; Resolução nº 238-CONAD, de 20 de maio de
2016; Lei Federal nº 12.996, de 18 de junho de 2014, artigo 8º; e Parecer Jurídico nº
214/2016-ACJUR, constante do Processo nº 390.000.386/2015, ao qual a Decisão-Diret nº
311/2016, 3078ª Sessão, atribuiu-lhe efeito normativo, HOMOLOGAR a celebração de
Contrato de Direito Real de Uso com Opção de Compra, com a taxa mensal no valor de
R$ 253,04 (duzentos cinquenta três reais e quatro centavos) até 31/12/2021, por ocasião
da lavratura da escritura pública do seguinte imóvel urbano LOTE "D", QUADRA 05,
QNQ, Q/NORTE - CEILÂNDIA/DF (Item nº 05, Anexo II da LC 806/2009) -
Concessionário: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA - PARÓQUIA SÃO JOSÉ
OPERÁRIO - CNPJ 00.108.217/0145-01 - Processo nº 0390-000542/2016 - Com base no
valor de R$ 168.695,81 (cento e sessenta e oito mil seiscentos e noventa e cinco reais e

oitenta e um centavos) - Decisão-Diret nº 619/2021, a ser atualizado na forma do artigo
10, § 6º da Lei Complementar nº 806, de 12 de junho de 2009. Com a possibilidade de
retribuição em moeda social, desde que atendidos os requisitos da legislação. Na
oportunidade, fica o concessionário convocado a comparecer à Terracap e apresentar, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal da
homologação pela Diretoria Colegiada, via protocolo, cópias autenticadas em cartório dos
documentos citados no artigo 30 da Resolução-Conad/Terracap nº 238.

Brasília/DF, 29 de outubro de 2021
LEONARDO MUNDIM

Diretor

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PARA VENDA DE IMÓVEIS

 
AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE LICITANTE REFERENTE

AO EDITAL Nº 11/2021 - IMÓVEIS
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Venda de Imóveis - COPLI, da
Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, no uso das atribuições estabelecidas no
Edital nº 11/2021 - Imóveis, torna público o pedido de desistência e a consequente
desclassificação do licitante preliminarmente classificado ENIVALDO PEREIRA DA
MATA (Proposta de Compra nº 10049303 - ITEM 72), ficando o subsequente licitante
interessado convocado, nos termos do Tópico 77.6.1, CAPÍTULO X - DAS
PENALIDADES, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação no
DODF do presente aviso, manifeste, formalmente, interesse na compra do imóvel e
concordância com o preço oferecido pelo primeiro colocado, juntamente com a
documentação exigida no Capítulo V - B) DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA
QUALQUER MODALIDADE DE PAGAMENTO, condicionando-se a homologação ao
atendimento dos demais requisitos contidos no Edital.

Brasília/DF, 03 de novembro de 2021
BRUNO CÉSAR SANTANA DE MENESES

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SECRETARIA EXECUTIVA
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43185/2021

Processo: 00431-00021368/2020-48. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL x TREND ESPORTES E
ALIMENTOS LTDA. DO OBJETO: 1) O presente Termo Aditivo objetiva alterar o
contrato nos termos do art. 65, inciso I, alínea "b", c/c §1º da Lei nº 8.666/93, consoante
informações apresentadas na Nota Técnica nº 09/2021 - SEDES/SEEDS/SUBSAN/CSAN
(67379171) para acrescer em 25% o quantitativo inicial, correspondente à 525 (quinhentos
e vinte e cinco) cestas, perfazendo o total de R$ 118.896,75 (cento e dezoito mil
oitocentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos). 2) O valor global do contrato
passará de R$ 475.587,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil quinhentos e oitenta e sete
reais) para R$ 594.483,75 (quinhentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta e três
reais e setenta e cinco centavos). DO VALOR: O valor global do contrato é de 594.483,75
(quinhentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco
centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1) UO: 17.101; PT:
08.306.6228.4173.0003, ND 33.90.32; Fonte: 100, conforme Nota de Empenho nº
2021NE00574, no valor de R$ 118.896,75 (cento e dezoito mil oitocentos e noventa e seis
reais e setenta e cinco centavos), na modalidade 02-Estimativo, emitida em 06/10/2021.
DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir de sua assinatura.
DATA DE ASSINATURA: 18/10/2021. SIGNATÁRIOS: Pela CONTRATANTE:
THIAGO VINÍCIUS PINHEIRO DA SILVA, na qualidade de Secretário Executivo de
Desenvolvimento Social, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito
Federal, e pela CONTRATADA: RUBENS CARLOS DA SILVA FILHO, na qualidade
de Representante Legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS Nº 15/2021
Processo: 00390-00004783/2020-98. ESPÉCIE: Contrato de Aquisição de Bens nº
15/2021 (SIGGO nº 44772). PARTES: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano
e Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF e a empresa HYPER TECHNOLOGIES
COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº
40.689.972/0001-50. DO OBJETO: aquisição de Equipamentos de Plotagem e
Digitalização em grandes formatos, com garantia mínima de 24 (vinte quatro) meses na
modalidade "on-site", conforme condições e especificações constantes no Edital do
Pregão Eletrônico SRP nº 02/2021 - COLICI/SUAG/SEDUH-DF, de modo a atender as
necessidades desta Pasta. DO VALOR: R$ 118.958,00 (cento e dezoito mil, novecentos e
cinquenta e oito reais), conforme Nota de Empenho 2021NE0265, emitida em
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