
SEÇÃO III

PODER EXECUTIVO

EXTRATO AO 1º TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Processo: 00002-00000091/2019-45. Partes: Casa Civil do Distrito Federal e ESTADO
DO CEARÁ. Objeto: Prorrogar a vigência do presente Acordo por mais 24 (vinte e
quatro) meses, com base no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993 e Cláusula Quarta
do Acordo de Cooperação Técnica, para o período compreendido de 14/05/2021 a
13/05/2023. Dos Fundamentos: Inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993 e Cláusula
Quarta do Acordo de Cooperação Técnica. Da Vigência: A partir da data de sua
assinatura. Data de Assinatura: 14/05/2021. Signatários: Pelo DISTRITO FEDERAL:
IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, na qualidade de Governador do Distrito Federal.
Pelo ESTADO DO CEARÁ: CAMILO SOBREIRA DE SANTANA, na qualidade de
Governador do Ceará.

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

SECRETARIA EXECUTIVA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2021

1. PREÂMBULO

O Distrito Federal, por intermédio da Administração Regional de Brazlândia - RA
BRAZ, situada na Área Especial nº 4, Lote 1, Setor Tradicional, CEP 72.720-640,
Brazlândia/DF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 38.094,
de 28 de março de 2017 e no artigo 1º, inciso III, do Decreto nº 37.986, de 1º de
fevereiro de 2017, torna público o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO,
para realização de cadastro de empresas do ramo de hotéis, pousadas, restaurantes e
empreendimentos turísticos rurais e ecológicos, estabelecidos na região administrativa
de Brazlândia/DF, para oferta de cursos de capacitação, ações e atividades com vistas
ao desenvolvimento do turismo sustentável e fortalecimento de vínculos do setor,
dentro do Projeto: BRAZLÂNDIA NA ROTA DO TURISMO.
2. SOBRE O PROGRAMA
A Administração Regional criou o Projeto: BRAZLÂNDIA NA ROTA DO TURISMO,
que tem como uma de suas metas desenvolver o trabalho dos empresários no ramo de
hotéis, pousadas, restaurantes e empreendimentos turísticos rurais e ecológicos da
região administrativa de Brazlândia. Com o fortalecimento dessa classe empresarial,
será possível criar atrativos ao turismo rural, ecológico e religioso, de forma que
possam se desenvolver como produto, aumentando a sustentabilidade econômica na
cidade. O projeto também vai trabalhar pontos importantes como o fortalecimento dos
vínculos entre os proprietários do setor, a implementação de um “marketing” específico
para a região.
3. PÚBLICO-ALVO
Empresários no ramo de hotéis, pousadas, restaurantes, pesque e pague e
empreendimentos turísticos rurais e ecológicos estabelecidos em Brazlândia/DF.
4. DO OBJETO
O presente Edital tem por objeto a realização de cadastramento de empresários
interessados em participar de cursos de capacitação, ações e atividades dentro do
Projeto: BRAZLÂNDIA NA ROTA DO TURISMO, com vistas ao desenvolvimento do
turismo sustentável na região administrativa de Brazlândia.
5. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO/INSCRIÇÃO
5.1 Os empresários interessados em participar dos cursos de capacitação, ações e
atividades voltadas ao fomento do turismo local, deverão comparecer na Gerência de
Desenvolvimento Econômico da Administração Regional da Brazlândia, localizada na
Área Especial nº 04, Lote 1, Setor Tradicional, Brazlândia/DF, no período de 28 de
Junho de 2021 a 05 de Julho de 2021, das 9h às 12h e das 14h às 17h, portando a
documentação descrita no item 07, para preenchimento de formulário de cadastro.
5.2 Os empresários cadastrados, poderão participar dos projetos voltados para o
desenvolvimento do turismo sustentável que surgirem no decorrer de 2021.
6. DOS PRAZOS
Os prazos para a realização do objeto deste Edital serão executados conforme tabela abaixo:

Data Atividade Local Horário

28/06/2021 a

05/07/2021

Cadastramento dos empresários do

ramo de hotéis, pousadas, restaurantes

e empreendimentos turísticos, rurais e

ecológicos da região.

Gerencia de

Desenvolvimento

Econômico.

09 às 12h

e 14 às

17h.

09/07/2021
Resultado dos empreendedores

cadastrados.

Mural da Administração

Regional de Brazlândia.

A partir

das 14h.

7. DA DOCUMENTAÇÃO
7.1 Os interessados devem apresentar os seguintes documentos, conforme cronograma.
Documentos Obrigatórios Descrição

Foto/Banner/Flyer do empreendimento. Formação de banco de dados.

Comprovante de endereço Preferencialmente no nome do proprietário.

RG Registro Geral.

CPF Cadastro de pessoa física.

CNPJ Certificado de empreendedor.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1 As ações previstas neste Edital não implicam em qualquer ônus financeiro para o
Distrito Federal ou para o participante.
8.2 Os empresários cadastrados que participarem dos cursos de capacitação serão
certificados pelos parceiros ou pela Administração Regional de Brazlândia.
8.3 Os empresários selecionados deverão respeitar o local e horário de funcionamento
dos cursos, ações e atividades.
8.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Administração Regional de Brazlândia.

JESIEL COSTA ROSA
Administrador Regional

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2021

1. PREÂMBULO

O Distrito Federal, por intermédio da Administração Regional de Brazlândia - RA BRAZ,
situada na Área Especial nº 4, Lote 1, Setor Tradicional, CEP 72.720-640, Brazlândia/DF,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 38.094, de 28 de março de
2017 e no artigo 1º, inciso III, do Decreto nº 37.986, de 1º de fevereiro de 2017, torna
público o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, para realização de cadastro
de interessados em participar de ações relacionadas ao fomento da economia local, através
da capacitação de jovens de 18 a 30 voltado ao segmento turístico, estabelecidos na região
administrativa de Brazlândia/DF, com vistas ao desenvolvimento do turismo sustentável e
fortalecimento de vínculos do setor, dentro do Projeto: BRAZLÂNDIA NA ROTA DO
TURISMO.

2. SOBRE O PROGRAMA

A Administração Regional criou o projeto BRAZLÂNDIA NA ROTA DO TURISMO,
que tem como uma de suas metas capacitar jovens para exercerem atividades remuneradas
como MEI no ramo do turismo. Com a capacitação de jovens que hoje estão em busca de
colocação ou recolocação no mercado econômico, será possível suprir as necessidades do
turismo rural e ecológico da região. Também será possível desenvolver produtos e
serviços ligados ao setor, aumentando a sustentabilidade econômica na cidade e
garantindo renda para mais famílias.
3. PÚBLICO-ALVO
Jovens de 18 a 30 anos, moradores de Brazlândia.
4. DO OBJETO
O presente Edital tem por objeto a realização de cadastramento de jovens interessados de
18 a 30 anos para participarem de cursos de capacitação, ações e atividades dentro do
Projeto: BRAZLÂNDIA NA ROTA DO TURISMO, com vistas ao desenvolvimento do
turismo sustentável na região administrativa de Brazlândia.
5. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO/INSCRIÇÃO
5.1 Os jovens empreendedores interessados em participar dos cursos de capacitação, ações
e atividades voltadas ao fomento do turismo local, deverão comparecer na Gerência de
Desenvolvimento Econômico da Administração Regional da Brazlândia, localizada na
Área Especial nº 04, Lote 01, Setor Tradicional, Brazlândia/DF, no período de 28 de
Junho de 2021 a 05 de Julho de 2021, das 9h às 12h e das 14h às 17h, portando a
documentação descrita no item 07, para preenchimento de formulário de cadastro.
5.2 Os empresários cadastrados, poderão participar dos projetos voltados para o
desenvolvimento do turismo sustentável que surgirem no decorrer de 2021.
6. DOS PRAZOS
Os prazos para a realização do objeto deste Edital serão executados conforme tabela
abaixo:
Data Atividade Local Horário

28/06/2021 a

05/07/2021

Cadastramento de jovens

empreendedores.

Gerencia de Desenvolvimento

Econômico.

09 às 12h e

14 às 17h.

09/07/2021
Resultado dos

empreendedores cadastrados.

Mural da Administração

Regional de Brazlândia.

A partir das

14h.

7. DA DOCUMENTAÇÃO
7.1 Os interessados devem apresentar os seguintes documentos, conforme cronograma.
Documentos Obrigatórios Descrição

Foto 3X4 recente Formação de banco de dados.

Comprovante de endereço Preferencialmente no nome do interessado.

RG Registro Geral.

CPF Cadastro de pessoa física.

CNPJ Certificado de empreendedor.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1 As ações previstas neste Edital não implicam em qualquer ônus financeiro para o
Distrito Federal ou para o participante.
8.2 Os jovens cadastrados que participarem dos cursos de capacitação serão certificados
pelos parceiros ou pela Administração Regional de Brazlândia.
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8.3 Os jovens selecionados deverão respeitar o local e horário de funcionamento dos
cursos, ações e atividades.
8.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Administração Regional de
Brazlândia.

JESIEL COSTA ROSA
Administrador Regional

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2021

1. PREÂMBULO

O Distrito Federal, por intermédio da Administração Regional de Brazlândia - RA BRAZ,
situada na Área Especial nº 4, Lote 1, Setor Tradicional, CEP 72.720-640, Brazlândia/DF,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 38.094, de 28 de março de
2017 e no artigo 1º, inciso III, do Decreto nº 37.986, de 1º de fevereiro de 2017, torna
público o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, para realização de cadastro
de interessados que estejam em estado de vulnerabilidade econômica e social na região de
Brazlândia, para oferta de cursos de capacitação, ações e atividades com vistas ao
desenvolvimento do turismo sustentável, dentro do Projeto: BRAZLÂNDIA NA ROTA
DO TURISMO.

2. SOBRE O PROGRAMA

A Administração Regional criou o Projeto: BRAZLÂNDIA NA ROTA DO TURISMO,
que tem como uma de suas metas capacitar pessoas para exercerem atividades
remuneradas como MEI no ramo do turismo. Com o fortalecimento desse setor, será
possível criar atrativos ao turismo rural, ecológico e religioso, de forma que possam se
desenvolver como produto, aumentando a sustentabilidade econômica na cidade. O
projeto também vai trabalhar pontos importantes como o fortalecimento dos vínculos entre
os proprietários do setor, a implementação de um “marketing” específico para atuação no
ramo levando em consideração o momento atual da pandemia.

3. PÚBLICO-ALVO

Pessoas em situação de vulnerabilidade social (maiores de idade), que estão sem renda ou
com renda inferior a um salário mínimo.

4. DO OBJETO

O presente Edital tem por objeto a realização de cadastramento de pessoas em situação de
vulnerabilidade social, que estão sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo,
interessadas em participar de cursos de capacitação, ações e atividades dentro do Projeto:
BRAZLÂNDIA NA ROTA DO TURISMO, com vistas ao desenvolvimento do turismo
sustentável na região administrativa de Brazlândia.

5. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO/INSCRIÇÃO
5.1 As pessoas interessadas em participar dos cursos de capacitação, ações e atividades
voltadas ao fomento do turismo local, deverão comparecer na Gerência de
Desenvolvimento Econômico da Administração Regional da Brazlândia, localizada na
Área Especial nº 04, Lote 01, Setor Tradicional, Brazlândia/DF, no período de 28 de
Junho de 2021 a 05 de Julho de 2021, das 9h às 12h e das 14h às 17h, portando a
documentação descrita no item 07, para preenchimento de formulário de cadastro.
5.2 As pessoas cadastradas, poderão participar dos projetos voltados para o
desenvolvimento do turismo sustentável que surgirem no decorrer de 2021.
6. DOS PRAZOS
Os prazos para a realização do objeto deste Edital serão executados conforme tabela
abaixo:

Data Atividade Local Horário

28/06/2021 a
05/07/2021

Cadastramento das pessoas
interessadas que estão em
situação de vulnerabilidade
social na região.

Gerencia de
Desenvolvimento
Econômico.

09 às 12h
e 14 às
17h.

09/07/2021
Resultado das pessoas
cadastradas.

Mural da Administração
Regional de Brazlândia.

A partir
das 14h.

7. DA DOCUMENTAÇÃO
7.1 Os interessados devem apresentar os seguintes documentos, conforme cronograma.

Documentos Obrigatórios Descrição

Foto 3X4 recente Formação de banco de dados.

Comprovante de endereço Preferencialmente no nome do interessado.

RG Registro Geral.

CPF Cadastro de pessoa física.

CNPJ Certificado de empreendedor.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1 As ações previstas neste Edital não implicam em qualquer ônus financeiro para o
Distrito Federal ou para o participante.
8.2 As pessoas cadastradas que participarem dos cursos de capacitação serão certificadas
pelos parceiros ou pela Administração Regional de Brazlândia.
8.3 Os selecionados deverão respeitar o local e horário de funcionamento dos cursos,
ações e atividades.
8.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Administração Regional de
Brazlândia.

JESIEL COSTA ROSA
Administrador Regional

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

 
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2018

Processo: 00040-00062027/2017-01.
A SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
(SEEC/DF), na qualidade de CONTRATANTE e a empresa VISAN SERVIÇOS
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS LTDA, na qualidade de
CONTRATADA. DO OBJETO: a) prorrogar o prazo de vigência do contrato por 12
(doze) meses, a partir 05/07/2021 a 04/07/2022, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, se impondo resilição unilateral do contrato por parte do
CONTRATANTE, tão logo seja concluído o procedimento licitatório autuado sob o
processo 00040-00009714/2021-77; b) repactuar o Contrato, conforme previsão na
Cláusula Quinta do Contrato nos termos do artigo 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93, e da
Instrução Normativa nº 02/2008 – SLTI/MPOG, recepcionada pelo Decreto nº
36.063/2014, nos limites estritos da Convenção Coletiva de Trabalho/2021 celebrada entre
o Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalhos Temporários e Serviços
Terceirizáveis do DF (SEAC/DF) e o Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio,
Conservação, Trabalhos Temporários, Prestação de Serviços e Serviços Terceirizáveis do
DF (SINDISERVIÇOS/DF), registrada no Ministério do Trabalho e Emprego, em
22/01/2021, sob o número DF000038/2021, para os postos de Copeira e Recepcionista; e
da Convenção Coletiva de Trabalho 2021 celebrada entre Sindicato das Empresas de
Asseio, Conservação, Trabalhos Temporário e Serviços Terceirizáveis do DF (SEAC/DF)
e o Sindicato dos Trabalhadores em E de T T de P U I E E T E de T Cargas DF
(SINTRATER/DF), registrada no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) sob o número
de registro DF000262/2021, em 07/05/2021, para o posto de Motorista Executivo,
conforme previsão na Cláusula Quinta do Contrato nos termos do artigo 40, inciso XI, da
Lei nº 8666/93, da Instrução Normativa nº 02/2008 – SLTI/MPOG, recepcionada pelo
Decreto nº 36.063/2014 e conforme planilhas anexas ao presente termo, passando o valor
anual do contrato de R$ 1.233.043,29 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, quarenta e
três reais e vinte e nove centavos) para o montante de R$ 1.280.430,56 (um milhão,
duzentos e oitenta mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos),
correspondente ao acréscimo de aproximadamente 3,84%, no valor anual contratado. DO
VALOR: R$ 1.280.430,56 (um milhão, duzentos e oitenta mil quatrocentos e trinta reais e
cinquenta e seis centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a) I – Unidade
Orçamentária: 19.101; II – Programa de Trabalho: 04.122.8203.8517.0051; III – Natureza
da Despesa: 3.3.90.37; IV – Fonte de Recursos: 100. O empenho é de R$ 12.295,49 (doze
mil duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), conforme Nota de
Empenho nº 2021NE05463, emitida em 17/05/2021, sob o evento nº 400092, na
modalidade Estimativo; b) I – Unidade Orçamentária: 19.101; II – Programa de Trabalho:
04.122.8203.8517.0051; III – Natureza da Despesa: 3.3.90.37; IV – Fonte de Recursos:
100. O empenho é de R$ 11.924,67 (onze mil novecentos e vinte e quatro reais e sessenta
e sete centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE05909, emitida em 08/06/2021,
sob o evento nº 400092, na modalidade Estimativo; e c) I – Unidade Orçamentária:
19.101; II – Programa de Trabalho: 04.122.8203.8517.0051; III – Natureza da Despesa:
3.3.90.37; IV – Fonte de Recursos: 100. O empenho é de R$ 625.988,27 (seiscentos e
vinte e cinco mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), conforme Nota
de Empenho nº 2021NE06285, emitida em 16/06/2021, sob o evento nº 400092, na
modalidade Estimativo. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em
vigência a partir de 05/07/2021 a 04/07/2022. Porém, os efeitos financeiros da repactuação
retroagem à 01/01/2021, nos termos da Instrução Normativa nº 02/2008 – SLTI/MPOG,
recepcionada pelo Decreto nº 36.063/2014. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEEC, ANALICE
MARQUES DA SILVA, Subsecretária de Compras Governamentais e pela
CONTRATADA, POLYANA MEDINA BORGES, na qualidade de Sócia
Administradora da Empresa.

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2021 - UASG 974002

A Pregoeira comunica aos interessados que dando continuidade ao PE 30/2021, que teve
anulada a fase externa em decorrência da Decisão nº 957/2021, agora com nova
numeração, tendo em vista a impossibilidade no Comprasnet de manter o mesmo número.
Conforme Decisão 2.265/2021, foi processado os devidos ajustes no novo instrumento
convocatório, visando por meio de sistema de registro de preços a contratação de empresa
para modernização e expansão da plataforma de Business Intelligence – Qlik, incluindo o
fornecimento de licenças e serviços de implantação, suporte técnico, atualização e
treinamento, conforme condições constantes do Edital e seus Anexos. Valor total
estimado: R$ 11.036.360,21. Tipo de Licitação: Menor Preço por Grupo. Elemento de
despesa: 33.90.39. Abertura das propostas dia 05/07/2021 às 9h30min. Prazo de vigência
da Ata: 12 meses. Processo 00040-00023083/2020-18. O edital poderá ser retirado no
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelo e-mail:
pregoeirosulog05@economia.df.gov.br.

Brasília/DF, 22 de junho de 2021
KARLA REGINA DA SILVA ROCHA
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