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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Convênios e Congêneres

Acordo de Cooperação Técnica n.º Nº 05/2021  
                                                                              

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

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO
FEDERAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO
FEDERAL E O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL DO
DISTRITO FEDERAL – SESI-DR/DF.

Processo nº: 00040-00029872/2021-43

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, com sede nesta capital, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.394.684/0001-
53, neste ato representado por ANDERSON FABRÍCIO DE ALCÂNTARA, portador da cédula de iden�dade RG nº 1442162, expedida pela SSP/DF, inscrito no
CPF/MF sob o nº 806.190.611-20, na qualidade de Subsecretário de Compras Governamentais - Subs�tuto, nos termos das atribuições previstas no ar�go 31
do Decreto n.º 32.598, de 15 de dezembro de 2010, nos termos de autorização prevista no ar�go 1º do Decreto Nº 42.489, de 09 de setembro de 2021 e
conforme delegação de competência prevista na Portaria Nº 235, de 30 de Agosto de 2021 e o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO
REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.803.317/0001-54, doravante denominado SESI-DR/DF com sede no SIA Trecho 03, Lote
225, Edi�cio FIBRA, Brasília/DF, neste ato representado por MARCO ANTONIO AREIAS SECCO, portador do RG nº 2.076.720-9 - SSP/PR e inscrito no CPF nº
530.159.949-00, na qualidade de seu Superintendente, resolvem celebrar o presente Acordo de Cooperação, na forma do art. 116, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - O presente Termo de Cooperação obje�va a promoção do bem-estar social e a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários, os servidores a�vos e
aposentados e os pensionistas da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, bem como seus dependentes, pela conjugação de
esforços das partes acordadas, sem qualquer ônus para o Governo do Distrito Federal, para facilitar a adesão voluntária dos citados servidores e pensionista
como usuários dos serviços assistências a serem executados pelo SESI-DR/DF, por meio da promoção de saúde e bem-estar, promovendo o atendimento

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/66829/exec_dec_32598_2010.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/a1cdd118589a44b0a69e560cd8c69906/Decreto_42489_09_09_2021.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/f75fecfe9fe349a3b489f2a6f41cfc23/Portaria_235_30_08_2021.html
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médico, o�almológico e laboratorial, de forma a disponibilizar espaços des�nados à Vida Saudável, ao esporte, à cultura e ao lazer, além de oferecer
a�vidades na área de educação.

2.2 - Passam a fazer parte integrante deste Termo de Cooperação, como anexo, o Manual de Orientação do Beneficiário (Anexo I), Termo de Adesão (Anexo
II), Termo de Renovação (Anexo III) e Termo de Desligamento (Anexo IV), elaborado em conjunto pela SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO
FEDERAL - SEEC e o SESI-DR/DF.

2.3 - Este acordo se dará por TERMO DE ADESÃO (Anexo II) firmado entre o SERVIDOR (A�vo e Aposentado) ou PENSIONISTA da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional do Distrito Federal e o SESI-DR/DF.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS BENEFÍCIOS

Os conveniados terão os bene�cios de saúde, educação e vida saudável -  esporte, cultura e lazer nas mesmas condições pra�cadas para os industriários e
usuários da FIBRA, conforme descritos a seguir:

3.1 - Na área de saúde:

3.1.1 - Atendimento médico: Consultas médicas ambulatoriais nas especialidades de clínica médica, o�almologia e audiometria. Os atendimentos poderão
ser ofertados in company, se houver demanda do Distrito Federal e disponibilidade de atendimento do SESI/DF;

3.1.2 - Atendimento Laboratorial: Realização de exames e testes em laboratórios de análises clínicas para fins de diagnós�cos, confirmação de uma patologia
ou exames de ro�na.

3.2 -  Na área de educação:

3.2.1 - Ensino fundamental I: Em período parcial, com o desenvolvimento de diversos projetos educacionais;

3.2.2 -  Ensino Fundamental II: Em período parcial; com o desenvolvimento de diversos projetos educacionais;

3.2.3 - Ensino Médio: Em período parcial;

3.2.4 - Educação de Jovens e Adultos – (EJA): Desenvolvidas no modo semipresencial, com aulas presenciais e a�vidades à distância. Ofertada também, para
turmas in company, se houver demanda do órgão com no mínimo 25 colaboradores por turma, o espaço �sico será de responsabilidade da empresa que
deverá disponibilizar um laboratório de informá�ca com no mínimo 06 (seis) computadores. O curso é 80% em EAD e 20% presencial com um encontro
semanal. A metodologia u�lizada é denominada conhecimento de saberes o qual reaproveita os conhecimentos que o aluno já tem e permite eliminar
disciplinas.

3.2.5 - Educação Con�nuada (ECO): Cursos de cargas horárias dis�ntas, em modos presenciais, semipresenciais e à distância, podendo ser customizados de
acordo com a necessidade do órgão. Ofertada, apenas, para turmas in company, se houver demanda do órgão com no mínimo 20 colaboradores por turma.

3.3 - Na área de Vida Saudável - Cultura, Esporte e Lazer:

3.3.1 - Programa de Formação, Inclusão e Assessoria Espor�va: Desenvolvidos nas Unidades Operacionais do SESI Gama, SESI Sobradinho e SESI
Tagua�nga este programa tem por escopo integrar ações espor�vas voltadas à saúde e à melhoria da qualidade de vida dos conveniados, tais como:
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natação, hidroginás�ca, futebol e futsal;

3.3.2 - Eventos e demais a�vidades: Assessoria no desenvolvimento de eventos espor�vos e culturais, além de eventos temá�cos solicitados pelo Distrito
Federal, tais como: SIPAT, Dia da Família, Semana da Saúde, Semana de Qualidade de Vida, ou atendimento sob demanda.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA ADESÃO DOS SERVIDORES

4.1 -  A adesão dos servidores e pensionistas à condição de beneficiários dos serviços assistenciais do SESI-DR/DF é livre e espontânea, devendo, para tanto,
o usuário manifestar, expressamente, sua vontade por meio do TERMO DE ADESÃO (Anexo II), que é parte integrante do presente Termo de Cooperação. No
respec�vo Termo, devem ser declaradas as categorias de beneficiário �tular e dependentes.

4.2 - Para fins deste Termo, entendem-se por dependentes os considerados para feito de Declaração Anual de Imposto de Renda. Assim, serão considerados
dependentes os indivíduos enquadrados nas seguintes situações:

a) Filho (a) ou enteado (a), até 21 anos de idade;

b) Filho (a) ou enteado (a), em qualquer idade, quando incapacitado �sica ou mentalmente para o trabalho;

c) Filho (a) ou enteado (a) universitário ou cursando escola técnica de segundo grau, até 24 anos;

d) Irmão (ã), neto (a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o usuário detenha a guarda judicial, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando
incapacitado �sica ou mentalmente para o trabalho;

e) Irmão (ã), neto (a) ou bisneto (a), sem arrimo dos pais, com idade de 21 anos até 24 anos, se ainda es�ver cursando estabelecimento de ensino superior
ou escola técnica de segundo grau, desde que o usuário tenha de�do sua guarda judicial até os 21 anos;

f) Menor pobre até 21 anos que o usuário crie e eduque e de quem detenha a guarda judicial;

g) Pessoa absolutamente incapaz, da qual o usuário seja tutor ou curador;

h) No caso de pais separados, é considerado dependente o filho que fica com o pai ou a mãe, em decorrência de cumprimento judicial;

i) Companheiro (a) com quem o usuário tenha filho em comum;

j) Companheiro (a) com quem o usuário viva há mais de cinco anos;

k) Cônjuge;

l) Pai, idade acima de 60 (sessenta anos);

m) Mãe, idade acima de 55 (cinquenta e cinco anos).

 

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRIBUIÇÃO E CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA
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5.1 - Para par�cipar dos bene�cios previstos neste Termo de Cooperação, o BENEFICIÁRIO que aderir à condição de usuário deverá pagar, mensalmente,
ao SESI-DR/DF o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), por grupo familiar, a ser descontado de seus vencimentos mediante consignação na Folha de
Pagamento.

5.2 - Ao aderir, o beneficiário deste Termo de Cooperação autorizará a consignação em seu contracheque à anuidade equivalente a R$ 10,00 (dez reais), por
grupo familiar, correspondente à confecção da carteira de iden�ficação dos usuários.

5.3 - O valor de contribuição mensal somente poderá ser modificado mediante acerto entre os par�cipes.

5.4 - O DISTRITO FEDERAL, neste termo representado pela SEEC, não se responsabilizará pela diminuição do número de usuários em razão das alterações
feitas, nem por qualquer equívoco na margem consignável da folha de pagamento dos beneficiários deste Termo de Cooperação, que, em caso ocorrência,
deverá ser resolvido entre o servidor ou o pensionista beneficiário e o SESI-DR/DF.

5.5 - Além da contribuição mensal, o servidor ou o pensionista que passar à qualidade de usuário deverá responsabilizar-se pelo pagamento dos serviços
assistenciais prestados pelo SESI-DR/DF, mencionados na Cláusula Terceira deste Termo de Cooperação, segundo os procedimentos e tabelas de valores
estabelecidos e em vigência.

5.6 - Será assegurado o desconto na folha de pagamento do servidor ou pensionista, observada a margem consignável, das despesas de custeio que não
puderem ser quitadas diretamente pelo usuário junto ao SESI-DR/DF, cumpridas as exigências e limites legais para os citados descontos, de acordo com o
estabelecido no art. 10, do Decreto nº 28.195/2007.

5.7 - Para fins de atualização da Contribuição Mensal, fica estabelecido o reajuste anual por meio da aplicação do Índice Geral de Preços IGP-M ou outro que
o subs�tua ou, ainda, consoante acordo entre os convenentes.

5.8 - Será considerada a data de assinatura do Termo de Cooperação como data base para aplicação do índice de reajuste.

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

6.1 - COMPETÊNCIAS DA SEEC/DF e das UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS/ÓRGÃO:

a) Divulgar no Portal do Servidor, no sí�o oficial do Distrito federal, o presente Termo de Cooperação para os servidores ou pensionistas do Governo do
Distrito Federal, a fim de que esses possam ter conhecimento sobre os serviços oferecidos pelo SESI-DR/DF;

b) Adotar os procedimentos necessários relacionados a preencher, carimbar, datar e assinar o Termo de Adesão (Anexo II), Renovação e Desligamento dos
BENEFICIÁRIOS, descritos no item 06 do Manual de Orientações do Beneficiário (Anexo I);

c) Conceder rubrica específica para consignação em folha de pagamento para fins de recolhimento das importâncias devidas pelos BENEFICIÁRIOS deste
Termo de Cooperação;

d) Colocar à disposição do SESI-DR/DF informações e dados que possibilitem o bom andamento dos serviços evidenciando o item 7 do Manual de
Orientações do Beneficiário (Anexo I);

e) Proceder ao débito mensal do valor correspondente à MENSALIDADE do SESI-DR/DF nos contracheques dos servidores e pensionistas do DISTRITO
FEDERAL que aderirem ao presente termo, providenciando o repasse do valor da consignação ao SESI-DR/DF, no Banco BRB, Agência 100, c/c 600.654-8, na
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forma do disposto no art. 4º, parágrafo 4º, do Decreto nº 28.195, de 16 de agosto de 2007.

6.1.1 - Caberá à Secretaria Execu�va de Valorização e Qualidade de Vida acompanhar a execução do presente Termo de Cooperação e propor os ajustes
julgados per�nentes à boa prestação dos serviços. 

6.2 - COMPETÊNCIAS DO SESI-DR/DF:

a) Prestar assistência prevista neste Termo de Cooperação com pron�dão, nos mesmos níveis de atendimento e vantagens concedidas para os seus demais
Associados;

b) Orientar o usuário para o atendimento das normas do SESI-DR/DF;

c) Excluir deste Termo de Cooperação o usuário que deixar de atender ou descumprir as suas normas e regulamentos;

d) Fornecer à UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS/ÓRGÃO  os valores, a �tulo de custeio, das despesas do BENEFICIÁRIO, para fins de consignação em folha de
pagamento, de acordo com o estabelecido no art. 10 do Decreto nº 28.195/2007;

e) Divulgar aos BENEFICIÁRIOS as suas tabelas de preços e de normas de assistência, de acordo com os seus procedimentos internos;

f) Cobrar dos BENEFICIÁRIOS valores de serviços de acordo com a tabela em vigor;

g) Expedir ao BENEFICIÁRIO, mediante pagamento de taxa de emissão e renovação, ao preço de R$ 10,00 (dez reais), a ser pago uma vez ao ano, por grupo
de família, na respec�va categoria de enquadramento, a Carteira de Iden�ficação que dará direito ao atendimento, conforme a relação dos servidores e
pensionistas que manifestarem sua adesão;

6.3 - Perderá imediatamente a qualidade de BENEFICIÁRIO aquele servidor ou pensionista que perder o vínculo com o DISTRITO FEDERAL, cessando, em
consequência, os seus direitos e de seus dependentes, se houver.

6.4 - É proibido ao SESI-DR/DF, conforme estabelece o art. 14 do Decreto nº 28.195/2007:

a) U�lizar rubrica concedida, nos termos deste Decreto, para modalidade diversa daquela que foi autorizada pela UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS/ÓRGÃO 
;

b) Cobrar valor não autorizado pelo consignado;

c) Cobrar valor em prazos ou/em condições não pactuadas com o consignado; e

d) Condicionar o fornecimento de serviço ou produto a outro serviço ou produto.

6.5 - Devem ser observados os limites traçados no Decreto 28.195/2007, sendo que:

a) O valor mínimo mensal para descontos decorrentes de consignação faculta�va é de 1% (um por cento) do menor vencimento básico fixado no âmbito da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, conforme o que estabelece o art. 9 do referido diploma legal;

b) A soma mensal das consignações faculta�vas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a
remuneração e as consignações compulsórias, de acordo com o estabelecido no art. 10 do referido Decreto;

c) As consignações compulsórias têm prioridade sobre as faculta�vas, segundo o que dispõe o art. 11 do Decreto em referência.



24/01/2022 12:39 SEI/GDF - 75127872 - Acordo de Cooperação Técnica

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=85313271&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031876&infra_hash=9f78d4… 6/20

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO ACORDO

O Termo de Cooperação terá vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

Os par�cipes poderão, na forma do Art. 65 da Lei 8.666/93, promover alterações nas cláusulas acordadas, exceto quanto ao seu objeto, mediante Termo
Adi�vo, desde que tal interesse seja manifestado por um dos par�cipes, formalmente, em tempo hábil para a sua tramitação dentro do prazo de vigência.

 

CLÁUSULA NONA – DAS AÇÕES CONJUNTAS

Os par�cipes pra�carão por intermédio de seus representantes ou de pessoas regularmente indicadas, todos os atos que se tornem necessários à efe�va
execução das disposições do presente Termo de Cooperação.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROMOÇÃO

Em qualquer a�vidade promocional relacionada às a�vidades do presente Termo de Cooperação deverá, obrigatoriamente, fazer constar referência aos
par�cipes.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –  DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido por qualquer dos par�cipes, em qualquer tempo, desde que haja comunicação expressa, com antecedência
de 60 (sessenta dias).

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, fará a publicação deste Termo de Cooperação, mediante
extrato, no Diário Oficial do Distrito Federal, até o 5º dia ú�l do mês subsequente ao de sua assinatura.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Os casos omissos, no que couber, serão resolvidos pelos par�cipes ou seus representantes legais.

13.2 - Fica eleito o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões
oriundas do presente instrumento e que não possam ser solucionadas no âmbito administra�vo.
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Pela CESSIONÁRIA:

MARCO ANTONIO AREIAS SECCO 
Superintendente

 

Pela CEDENTE:

ANDERSON FABRÍCIO DE ALCÂNTARA 
Subsecretário de Compras Governamentais - Subs�tuto

 

 

 

 

 

ANEXO I

MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

                    

1 – DA ADESÃO

 

1.1 - Para aderir à condição de beneficiário, o Associado manifestará o interesse mediante o preenchimento do Termo de Adesão (Anexo II), que deverá
conter o carimbo, a data e a assinatura do responsável legal da UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS/ÓRGÃO.

1.2 - Se es�ver rasurado, ilegível ou incompleto, o Termo de Adesão (Anexo II) será devolvido ao Associado para que proceda às correções necessárias.

1.3 - O beneficiário, de posse do Termo de Adesão (Anexo II) e da documentação necessária, conforme item 1.4, procurará o Setor de Emissão de Carteiras,
das Unidades Operacionais: SESI Brasília – SESI Gama – SESI Sobradinho – SESI Tagua�nga, para efetuar o cadastro e obter a carteira de iden�ficação de
usuário, nas categorias de Usuário e Dependente.

1.4 - Para a confecção das carteiras, será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
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1.4.1 - Termo de Adesão original devidamente preenchido, carimbado, datado e assinado (Anexo II);

1.4.2 - Carteira de Iden�dade do Titular;

1.4.3 - CPF;

1.4.4 - Comprovante de residência;

1.4.5 - Cer�dão de casamento ou Escritura pública declaratória de convivência em comum;

1.4.6 - Carteira de Iden�dade ou Cer�dão de nascimento dos filhos e filhas menores de 18 (dezoito) anos ou documento comprobatório de tutela, curatela
ou guarda, fornecido pelo Juizado Especial da Infância e da Juventude;

1.4.7 - Documento comprobatório de matrícula regular em curso de nível superior, no caso de filho(a), enteado(a), solteiro(a), com idade até 25 (vinte e
cinco) anos incompletos;

1.4.8 - 01 (uma) foto 3x4 colorida e atualizada do Associado e de cada dependente;

1.4.9 - Atestado de invalidez fornecido pelo INSS, quando se tratar de dependentes deficientes;

1.4.10 - Pagamento de taxa de emissão de carteira, conforme disposto no item 03 desse Manual.

 

2 – DOS BENEFICIÁRIOS

2.1 - São beneficiários dos serviços oferecidos pelo Termo de Cooperação os servidores a�vos e aposentados e os pensionistas da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, bem com seus dependentes que aderirem ao instrumento.

2.2 - São considerados, ainda, dependentes, desde que comprovado estar sob a dependência econômica do �tular:

2.2.1 - Pai acima de 60 (sessenta) anos;

2.2.2 - Mãe acima de 55 (cinquenta e cinco) anos.

 

3 – DO CUSTEIO E DA AUTORIZAÇÃO DE ATENDIMENTO

3.1 - Ao aderir, o Associado pagará nas Unidades Operacionais: SESI Brasília – SESI Gama – SESI Sobradinho – SESI Tagua�nga que lhe for mais conveniente
à anuidade equivalente a R$ 10,00 (dez reais), por grupo familiar, correspondente à confecção de carteira de iden�ficação de usuário.

3.2 - Além desta taxa, o Associado na condição de usuário estará autorizando, a par�r da data de assinatura do Termo de Adesão (Anexo II), a ser
descontado de seus vencimentos mediante consignação na folha de pagamento ou débito em conta corrente a contribuição mensal de R$ 25,00 (vinte reais
e cinco reais). Caberá à UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS/ÓRGÃO incluir os valores a serem descontados nos vencimentos do servidor mediante
consignação em folha de pagamento.
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4 – DA RENOVAÇÃO

4.1 - Para renovação da carteira, o Associado deverá apresentar o Termo de Renovação (Anexo III), devidamente preenchido, carimbado, datado e assinado
pelo responsável legal da UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS/ÓRGÃO.

4.2 - Se es�ver rasurado, ilegível ou incompleto, será devolvido ao Associado para que proceda às correções necessárias.

4.3 - O Termo de Renovação (Anexo III) somente atualiza o cadastro do Associado para que novas carteiras de usuário e dependentes sejam confeccionadas,
uma vez que a validade expira em 12 (doze) meses.

4.4 -  O valor da anuidade, no caso de renovação, é equivalente ao valor de R$ 10,00 (dez reais), por grupo familiar.

4.5 -  Mediante a apresentação do úl�mo contracheque, a taxa de renovação deverá ser paga diretamente na Unidade Operacional, à qual o Associado se
dirigir.

4.6 -  O não preenchimento do Termo de Renovação (Anexo III) não pressupõe desvinculação do Acordo. O desligamento somente ocorrerá após o
recebimento formal do Termo de Desligamento (Anexo IV) pelo SESI/DR/DF, conforme estabelecido no item 5 deste manual.

 

5 – DO DESLIGAMENTO

5.1  - Os serviços do Termo de Adesão (Anexo II) serão considerados cancelados quando o Associado:

5.1.1 - Desis�r dos serviços, mediante preenchimento do Termo de Desligamento (Anexo IV);

5.1.2 - Houver dado causa a desvirtuamento na u�lização do Acordo;

5.2 - Para o desligamento, o Associado entregará ao SESI/DR/DF e à UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS/ÓRGÃO o Termo de Desligamento (Anexo IV),
devidamente preenchido, carimbado, datado e assinado.

5.3 - O Associado deverá, também, entregar ao SESI/DR/DF, no momento da assinatura do Termo de Desligamento (Anexo IV), as carteiras de iden�ficação,
nas categorias de Usuário e Dependente.

5.3.1 - Em caso de perda ou extravio da carteira de iden�ficação, o Associado deverá comunicar de imediato ao SESI/DR/DF, sob pena de responsabilizar-se
pelo uso indevido das carteiras de iden�ficação de usuário.

5.4  - O Associado formalizará, junto ao SESI/DR/DF, o Termo de Desligamento (Anexo IV) e devolverá as carteiras de iden�ficação de usuário do Associado,
para as providências de baixa de sua adesão ao Termo de Cooperação.

5.5 - O Associado se responsabilizará em no�ficar a UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS/ÓRGÃO com o obje�vo de cancelar o desconto de seus vencimentos
mediante consignação na folha de pagamento.

5.6 - Deixar de renovar a carteira não pressupõe desligamento.

 

6 – COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA e da UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS/ÓRGÃO
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6.1 - Preencher, carimbar, datar e assinar o Termo de Adesão (Anexo II) e proceder ao lançamento dos valores a serem descontados nos vencimentos do
Associado;

6.2 - Preencher, carimbar e assinar o Termo de Renovação (Anexo III) e entregar ao Associado para que este se dirija a uma das Unidades Operacionais: SESI
Brasília, SESI Gama, SESI Sobradinho ou SESI Tagua�nga para revalidar as carteiras de �tular e dependentes;

6.3 - Preencher, carimbar, datar e assinar o Termo de Desligamento (Anexo IV) e encaminhá-lo à Gerência de Administração para as devidas providências. O
Termo poderá ser enviado para o e-mail: gizele.araujo@sistemafibra.org.br.

6.4 - Informar ao SESI/DR/DF, quando solicitados, os dados que possibilitem o bom andamento dos serviços e acompanhamento do Acordo firmado.

 

7 – COMPETÊNCIAS DO SESI/DR/DF

7.1 - Do Setor de Emissão de Carteiras

7.1.1 - Receber do Associado, o Termo de Adesão (Anexo II) e Termo de Renovação (Anexo III), devidamente preenchido, carimbado, datado e assinado pelo
responsável legal, bem como as documentações para emissão da carteira de iden�ficação de usuário, nas categorias de Usuário e Dependentes;

7.1.2 - Solicitar ao Associado complementar as informações, para confecção das carteiras, cuja documentação não es�ver completa;

7.1.3 - Devolver para as correções, pelo Associado, o Termo de Adesão ou Renovação, cujo preenchimento es�ver incorreto;

7.1.4 - Emi�r a carteira de iden�ficação de usuário, nas categorias de �tular e dependente e entregá-las ao Associado para u�lização dos serviços
do SESI/DR/DF pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Termo de Adesão;

7.1.5 - Encaminhar via original do Termo de Adesão ou de Renovação à Gerência de Administração/Supervisão de Contratos e Convênios, por meio de
Comunicação Interna firmada pelo Diretor da Unidade Operacional. Se for cópia, esta deverá conter o carimbo “Confere com o Original”;

7.1.6 - Informar ao Setor de Faturamento do SESI/DR/DF, os quan�ta�vos de carteiras de iden�ficação de usuários, pagas diretamente no caixa das
Unidades, formalizados por meio de Comunicação Interna, juntando os comprovantes de pagamentos;

7.1.7 - Cadastrar os dados dos Associados, no Sistema de Acompanhamento do Acordo de Cooperação, denominado Integrator;

7.1.8 - Responsabilizar-se pelos Termos de Adesão e de Renovação, cujos dados forem recebidos e cadastrados sem a conferência ou as providências
necessárias para que esteja de acordo com o es�pulado.

7.2 - Da Gerência de Administração/ Supervisão de Contratos e Convênios

7.2.1 - Receber das Unidades Operacionais: SESI Brasília - SESI Gama - SESI Sobradinho - SESI Tagua�nga os Termos de Adesão, Renovação e Desligamento,
procedendo ao lançamento dos dados no sistema de acompanhamento do Acordo, Integrator;

7.2.2 - Devolver às Unidades Operacionais SESI/DR/DF que proceder ao cadastramento de quaisquer documentos preenchidos indevidamente pelo
Associado. A par�r do recebimento, torna-se responsabilidade das Unidades Operacionais verificar a veracidade dos dados e adotar as providências para
correção, se necessário for.

mailto:gizele.araujo@sistemafibra.org.br
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7.2.3 - Encaminhar os relatórios recebidos ao Setor de Faturamento, para adoção das providências de lançamento dos créditos no Sistema,
denominado Integrator;

7.2.4 - Realizar o acompanhamento da execução do Acordo celebrado com órgãos, en�dades, empresas e associações;

7.2.5 - Assessorar as Unidades Operacionais: SESI Brasília - SESI Gama - SESI Sobradinho, as empresas, en�dades, associações e os órgãos para o melhor
andamento dos processos referentes aos Acordos assinados;

7.2.6 - Realizar visitas à UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS/ÓRGÃO para par�cipar de reuniões integradas e para divulgação dos produtos e serviços
do SESI/DF;

7.2.7 - Realizar reuniões de trabalho nas Unidades Operacionais do SESI/DF para repassar orientações e informações inerentes ao Acordo, quando
necessário.

7.3 - Da Área de Saúde – Médica

7.3.1 - A marcação de consulta poderá ser realizada por telefone.

7.3.2 - Os valores referentes aos serviços de saúde realizados poderão ser pagos diretamente no caixa da Unidade Operacional: SESI Brasília, no ato do
atendimento, podendo ser parcelados em até 04 (quatro) vezes.

7.3.3 - O Associado (�tular e dependente) deverá comparecer à consulta, munido da carteira de iden�ficação de usuário.

7.3.4 - Os serviços da área de saúde somente poderão ser divididos em 04 (quatro) parcelas, no máximo.

7.4 - Do Laboratório e Postos de Coleta

7.4.1 - O Associado, que necessitar realizar exames de análises clínicas, deverá se dirigir ao balcão de atendimento da Unidade Operacional: SESI Brasília,
para orçamento e coleta.

7.4.2 - Os valores rela�vos aos exames laboratoriais realizados serão pagos diretamente no caixa da Unidade Operacional: SESI Brasília, no ato do
atendimento.

7.4.3 - O laboratório enviará o resultado do exame do Associado em que foi atendido no posto de coleta da Unidade Operacional: SESI Brasília.

7.5 - Da Área de Educação

7.5.1 - Os custos dos serviços educacionais prestados pelo SESI/DF serão pagos diretamente no caixa da Unidade Operacional em que o Associado for
atendido.

7.6 - Da Área de Lazer

7.6.1 - Os custos dos serviços de lazer prestados pelo SESI/DF serão pagos diretamente no caixa da Unidade Operacional em que o Associado for atendido.

7.7 - Da Área de Alimentação

7.7.1 - Para se beneficiar deste serviço, o Associado deverá adquirir o �cket na entrada de um dos refeitórios do SESI/DF, mediante a apresentação da
carteira de iden�ficação de usuário.



24/01/2022 12:39 SEI/GDF - 75127872 - Acordo de Cooperação Técnica

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=85313271&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031876&infra_hash=9f78d… 12/20

 

8 – DA TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DO SESI/DF

8.1 - Os preços pra�cados pelas en�dades estão discriminados nas Tabelas de Preços, disponíveis nas Unidades Operacionais: SESI Brasília - SESI Gama
- SESI Sobradinho - SESI Tagua�nga.

8.2 - Os valores da Tabela de Preços poderão sofrer reajuste anual ou em periodicidade inferior, em função de registros de aumento nos custos operacionais
ou da variação de preço dos insumos.

 

9 – CONTATOS DA GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM MERCADO

Sandro Bassani

sandro.bassani@sistemafibra.org.br

(61) 99557-0404

 

Gizele Ba�sta de Araújo

Gizele.araujo@sistemafibra.org.br

(61) 3462-7144 / (61) 99307-5248

 

10 – SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DO SESI/DF

SESI Brasília

Endereço: SIA trecho 02 - Lote 1.125 - CEP: 71200-030

Funcionamento: 2ª a 6ª, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30

E-mail: sac@sistemafibra.org.br

Fone: (61) 4042-6565.

 

11 – UNIDADES OPERACIONAIS DO SESI/DF

SESI Gama

Endereço: Área Especial 1/8 Setor Central - Gama - DF - CEP 72.405-000

Funcionamento: 2ª a 6ª, das 7h às 22h

mailto:sandro.bassani@sistemafibra.org.br
mailto:Gizele.araujo@sistemafibra.org.br
mailto:sac@sistemafibra.org.br
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E-mail: sac@sistemafibra.org.br

Fone: (61) 4042-6565.

 

SESI Tagua�nga

Endereço: St. F Norte QNF 24 - Tagua�nga, Brasília - DF, 72125-740

Funcionamento: 2ª: 8 as 17h30 / 3ª a 6ª: 6h30 às 22h

E-mail: sac@sistemafibra.org.br

Fone: (61) 4042-6565.

 

SESI Sobradinho

Endereço: QD 13 Área Especial Nº 03 Lotes A/F - Sobradinho-DF - CEP 73040-130

Funcionamento: 2ª: 8 as 17h30 / 3ª a 6ª: 6h30 às 22h

E-mail: sac@sistemafibra.org.br

Fone: (61) 4042-6565.

 

SESI Guará

Atendimento ao público: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30

Endereço: QE 23 Lote E Guará II Área Especial - DF - CEP: 71050-230

E-mail: sac@sistemafibra.org.br

Fone: (61) 4042-6565.

 

SESI Brasília

Endereço: SIA trecho 02 - Lote 1.125 - CEP: 71200-030

Funcionamento: 2ª a 6ª, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30

E-mail: sac@sistemafibra.org.br

Fone: (61) 4042-6565.

mailto:sac@sistemafibra.org.br
mailto:sac@sistemafibra.org.br
mailto:sac@sistemafibra.org.br
mailto:sac@sistemafibra.org.br
mailto:sac@sistemafibra.org.br
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ANEXO II

TERMO DE ADESÃO

NOME DO TITULAR:

MATRÍCULA:  DATA DE NASCIMENTO: 

NOME DO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO:

ENDEREÇO DO TRABALHO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

TELEFONE DO TRABALHO:  TELEFONE RESIDENCIAL: 

FUNÇÃO/LOTAÇÃO:

CPF: RG:

NOME DO DEPENDENTE DATA DE
NASCIMENTO PARENTESCO Nº CART. USUÁRIO SESI 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Venho, pelo presente termo, AUTORIZAR minha adesão ao Termo de Cooperação nº _____/2021 que entre si celebram o Distrito Federal, por
meio da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e o Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Distrito Federal -

SESI/DR/DF.

O Associado autoriza a UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS/ÓRGÃO, a par�r desta data, proceder a consignação em folha de pagamento, referente
à contribuição mensal de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), bem como se responsabiliza pelo pagamento da taxa única anual de emissão de carteira(s)
no valor de R$ 10,00 (dez reais), por grupo familiar no ato do atendimento.

LOCAL E DATA:  

 

______________________________________________________

ASSINATURA DO TITULAR

Averbado em folha de pagamento a contar do mês de ___________________ de ________.

LOCAL E DATA:

 

 

_______________________________________________________

ASSINATURA E CARIMBO DO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO

UNIDADE OPERACIONAL DO SESI LOCAL E DATA
__________________________________________

ASSINATURA E CARIMBO DO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO
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ANEXO III

TERMO DE RENOVAÇÃO

NOME DO TITULAR:

MATRÍCULA: DATA DE NASCIMENTO: 

NOME DO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO:

ENDEREÇO DO TRABALHO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

TELEFONE DO TRABALHO:  TELEFONE RESIDENCIAL: 

FUNÇÃO/LOTAÇÃO:

CPF: RG:

NOME DO DEPENDENTE DATA DE
NASCIMENTO PARENTESCO Nº CART. USUÁRIO SESI 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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7.    

8.    

9.    

10.    

Venho, pelo presente termo, autorizar a RENOVAÇÃO da minha adesão ao Termo de Cooperação nº _____/2021 que entre si celebram o Distrito
Federal, por meio da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e o Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Distrito

Federal - SESI/DR/DF.

LOCAL E DATA:

__________________________________________________________

ASSINATURA DO TITULAR

LOCAL E DATA:

__________________________________________________________

ASSINATURA E CARIMBO DO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO

UNIDADE OPERACIONAL DO
SESI/DF

 

 

LOCAL E DATA
_________________________________________

ASSINATURA E CARIMBO DO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO

 

 

ANEXO IV

TERMO DE DESLIGAMENTO
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NOME DO TITULAR: 

MATRÍCULA: DATA DE NASCIMENTO: 

NOME DO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO:

ENDEREÇO DO TRABALHO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

TELEFONE DO TRABALHO: TELEFONE RESIDENCIAL: 

FUNÇÃO/LOTAÇÃO:

Venho, pelo presente termo, solicitar o DESLIGAMENTO da minha adesão ao Termo de Cooperação nº _____/2021, comprometendo-me, nesta data,
a entregar minha carteira de iden�ficação de usuário e de meus dependentes, bem como autorizar o desconto em conta corrente  de qualquer

despesa a �tulo de custeio, que por ventura se encontre pendente até esta data.

NOME DO DEPENDENTE DATA DE
NASCIMENTO PARENTESCO Nº CART. USUÁRIO SESI 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    
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9.    

10.    

LOCAL E DATA:

 

__________________________________________________________

ASSINATURA DO TITULAR

Desaverbado em folha de pagamento a contar do mês de ___________________ de _________.

LOCAL E DATA:

 

__________________________________________________________

ASSINATURA E CARIMBO DO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO

UNIDADE OPERACIONAL DO SESI/DF

 

 

LOCAL E DATA

 

 

 

_________________________________________

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELO CADASTRO DO
ASSOCIADO NO SESI/DF 

(Nome/Matrícula)

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marco Antonio Areias Secco, Usuário Externo, em
09/12/2021, às 12:20, 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 ANDERSON FABRÍCIO DE ALCÂNTARA -
Matr.0127076-1, Subsecretário(a) de Compras Governamentais subs�tuto(a), em 09/12/2021,
às 14:52, 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= 75127872 código CRC= 4B9E066F.

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