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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Formalização de Contratos

Acordo de Cooperação Técnica n.º nº 002/2021  

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2021 , que celebram entre si a SECRETARIA DE
ESTADO ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEEC/DF) e a CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO
FEDERAL (CLDF), para estabelecer critérios, condições e forma de cooperação entre os
Poderes Execu�vo e Legisla�vo conforme Decretos 41.450/2020, 41.451/2020 e 41.748/2021.

 

 

Pelo presente Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram, de um lado, a SECRETARIA DE ESTADO ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, doravante
denominada SEEC/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 003946840001/53, com sede no Anexo do Palácio do Buri� 10º andar - CEP: 70075-900, Brasília/DF,
neste ato representada por ANALICE MARQUES DA SILVA, portadora da cédula de iden�dade RG nº 2075469, expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob
o nº 571.577.665-15, na qualidade de Subsecretária de Compras Governamentais, nos termos das atribuições previstas no ar�go 31 do Decreto nº 32.598,
de 15 de dezembro de 2010 e conforme delegação de competência prevista na Portaria nº 78/2019-SEFP, de 12 de fevereiro de 2019 e Decreto de 23 de
Abril de 2020 - Diário Oficial do Distrito Federal - Edição Extra - pág. 4, e do outro lado, a CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, doravante
denominada CLDF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.963.645/0001-13, com sede na Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Zona Cívico-Administra�va, Brasília -
DF CEP: 70.094-902, neste ato representada por seu Secretário-Geral, o Senhor MARLON CARVALHO CAMBRAIA, portador da cédula de iden�dade RG nº
95002349139, expedida pela SSP/CE, inscrito  no  CPF/MF  sob  o  nº  300.013.663-00,  residente  e  domiciliado  em Brasília/DF, decidem as partes firmar o
presente “TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA”, doravante simplesmente TERMO, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir descritas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO PRESENTE TERMO

O presente TERMO tem por objeto estabelecer os critérios e condições para cumprimento do disposto no Decreto nº 41.748, de 28 de janeiro de 2021, que
autorizou os servidores do Poder Legisla�vo do Distrito Federal a aderirem ao Programa Clube de Desconto do Servidor, ins�tuído pelo Decreto nº 41.450,
de 11 de novembro de 2020 e ao Programa DF Superior, de que trata o Decreto nº 41.451, de 11 de novembro de 2020, na qualidade de beneficiários.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

tel:003946840001
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/66829/Decreto_32598_15_12_2010.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/f11bbb5b376e4498b799ee6e0aabbb8c/Portaria_78_12_02_2019.html
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/04_Abril/DODF%20058%2023-04-2020%20EDICAO%20EXTRA&arquivo=DODF%20058%2023-04-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
tel:95002349139
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2.1 São obrigações da SEEC/DF:

a) Cumprir e fazer cumprir as orientações con�das nos Decretos n. 41.450/2020, 41.451/2020 e 41.748/2021;

b) Dirimir as dúvidas acerca dos disposi�vos con�dos nos Decretos n. 41.450/2020, 41.451/2020 e 41.748/2021 e do Programa DF Superior;

c) Fornecer, em caráter de parceria, meios para divulgação das en�dades par�cipantes do Programa Clube de Desconto do Servidor;

d) Administrar, exclusivamente, o website e o cadastro do Programa Clube de Desconto do Servidor e do Programa DF Superior;

e) Efetuar os cadastros das empresas par�cipantes do programa Clube de Desconto do Servidor e do Programa DF Superior;

f) Fiscalizar o cumprimento, pelas empresas par�cipantes dos Programas Clube de Desconto do Servidor e Programa DF Superior, das normas estabelecidas
pelos Decretos n. 41.450/2020, 41.451/2020 e 41.748/2021.

2.2 São obrigações da CLDF:

a) Cumprir e fazer cumprir as orientações con�das nos Decretos n. 41.450/2020, 41.451/2020 e 41.748/2021;

b) Orientar seus servidores, aposentados e pensionistas quanto à u�lização dos Programas Clube de Desconto do Servidor e DF Superior;

c) Efetuar, por meios próprios, a divulgação do website dos Programas Clube de Desconto do Servidor e DF Superior;

d) Encaminhar para a SEEC/DF propostas de adesão de empresas e/ou en�dades que desejam par�cipar dos Programas Clube de Desconto do Servidor e DF
Superior;

e) Manter o cadastro de servidores/benecifiários atualizado e informar as alterações que impactarem na u�lização dos programas;

f) Manter diálogo constante com a SEEC/DF para resolução de problemas que, porventura, surgirem bem como promover campanhas de conscien�zação
dos beneficiários.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1 O TERMO vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua assinatura. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA  – DA RESCISÃO

4.1 O Termo de Cooperação Técnica poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Acordo.

4.2 A rescisão do TERMO por qualquer das Partes, independentemente da existência ou não de justo mo�vo, não implicará no pagamento de qualquer �po
de multa, penalidade ou mesmo de responsabilização de qualquer uma das Partes perante a outra ou aos BENEFICIÁRIOS.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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5.1 O presente TERMO é celebrado a �tulo gratuito, não gerando ônus ou compromissos financeiros, ou, ainda, transferência de recursos entre os
Par�cipes.

5.2 O presente TERMO poderá ser divulgado por qualquer dos Par�cipes, em conjunto ou isoladamente, devendo ser destacadas, igualitariamente, as
par�cipações de cada um.

5.3 Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre os Par�cipes.

5.4 Os Par�cipes declaram ter ciência de que o presente instrumento não estabelece nenhuma autorização de uso, sob qualquer forma, do nome, razão
social, marca (registrada ou não), conjunto-imagem, imagem ou qualquer sinal iden�ficador do outro Par�cipe, salvo para divulgação interna aos
BENEFICIÁRIOS da existência do beneficio.

5.5 Este instrumento será regido e interpretado de acordo com a legislação brasileira.

5.6 Fica eleita a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Brasília para dirimir todas as questões referentes à execução do presente instrumento, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial que seja.

5.7 Este TERMO entre em vigor na data de sua publicação.

5.8 A SEEC/DF e a CLDF providenciarão a publicação do presente TERMO no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e no Diário da Câmara Legisla�va –
DCL, respec�vamente.

 

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA:

 

 

ANALICE MARQUES DA SILVA 
Subsecretária de Compras Governamentais 

 

PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL:

 

MARLON CARVALHO CAMBRAIA 
Secretário-Geral

 

Documento assinado eletronicamente por Marlon Carvalho Cambraia, Secretário-Geral da
Câmara Legisla�va do Distrito Federal, em 11/05/2021, às 16:15, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ANALICE MARQUES DA SILVA - Matr.0108934-X,
Subsecretário(a) de Compras Governamentais, em 11/05/2021, às 16:25, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 59090667 código CRC= 3E1D64C0.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

 

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Anexo do Palácio do Buri� - 5º Andar - Sala 507 - Bairro Zona Cívico-Administra�va - CEP 70075-900 - DF

3313-8150 
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