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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Formalização de Contratos 
Núcleo de Instrução Contratual

 

Termo de Compromisso - SEEC/COGEC/DIAC/GEFOR/NUINC  

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

 
 

TERMO DE COMPROMISSO Nº  04/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL – SEEC E A SOCIEDADE
EDUCACIONAL TECS CCI EIRELI.

PROCESSO SEI nº: 00040-00024197/2021-66

 

 

 

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEEC, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 003946840001/53, com sede no Anexo do Palácio do Buri�, 10º andar - CEP: 70075-900, Brasília/DF, ANALICE MARQUES DA SILVA, portadora da
Cédula de Iden�dade nº 2075469 – SSP/DF, inscrita no CPF 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, em conformidade com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do
Distrito Federal e a SOCIEDADE EDUCACIONAL TECS CCI EIRELI (FACULDADE CCI), CNPJ: 36.168.916/0001-00, com sede na QN 401, conjunto D, lote 3,
Samambaia Norte-DF, CEP: 72.319.504, Telefone: (61) 30488212, e-mail: faculdade@faculdadecci.com.br, neste ato representado por CLAYTON DA SILVA
BRAGA, na qualidade de Diretor Geral, brasileiro, portador da CI nº 1233135 - SSP/DF e do CPF: 494.675.491-15, resolvem firmar o presente Termo de
Compromisso, conforme as cláusulas especificadas neste instrumento.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Compromisso tem por objeto a adesão da SOCIEDADE EDUCACIONAL TECS CCI EIRELI ao Programa DF-Superior, para oferecimento de
desconto em matrículas e mensalidades em cursos de graduação, pós-graduação e tecnólogos, nos termos do Decreto nº 41.451, de 11 de novembro de

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
mailto:faculdade@faculdadecci.com.br
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2020.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS OBJETIVOS

O presente compromisso visa à capacitação de servidores a�vos ou ina�vos e empregados públicos, da administração direta e indireta do Distrito Federal,
bem como seus respec�vos dependentes, ascendentes ou descendentes até o 3º grau, além de a�vidades de interesse comum, no sen�do de contribuir
para o aperfeiçoamento da gestão pública ao mesmo tempo que promove a valorização do servidor, nos termos das disposições constantes da Polí�ca de
Valorização do Servidor, aprovada por meio do Decreto nº 37.648, de 22 de setembro de 2016.

Parágrafo único. Visando contribuir com o aperfeiçoamento da gestão pública, os par�cipes firmarão termo adi�vo para a execução ou implementação de:

a) Estágio Supervisionado Curricular para os servidores e empregados públicos acadêmicos, bem como para os respec�vos dependentes, em órgãos e
en�dades da administração pública do Distrito Federal;

b) Projetos de inovação, focando temas de interesse de órgãos e en�dades da administração pública do Distrito Federal;

c) Par�cipação acadêmica de docentes, pesquisadores e discentes na consecução de projetos de desenvolvimento da Região Integrada de Desenvolvimento
Econômico e de interesse entre as partes envolvidas.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA MODALIDADE DE DESCONTOS

Para os fins do Art. 3º, § 1º, do Decreto nº 41.451, de 11 de novembro de 2020, a FACULDADE CCI opta pela(s) seguinte(es) modalidade(s) de
processamento do desconto:

Emissão de boleto bancário ou outra forma de pagamento oferecida pela ins�tuição de ensino, em nome do beneficiário do programa, com desconto
mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor de matrículas e mensalidades.

Parágrafo único. Observadas as disposições constantes do art. 9º da Portaria nº 08 de 13 de janeiro de 2021, descontos diferenciados poderão ser
negociados junto ao servidor ou empregado público.

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS CURSOS E PERCENTUAIS DE DESCONTO

Os cursos disponibilizados ao Programa DF Superior e respec�vos percentuais de desconto estão relacionados no quadro a seguir:

Nº MEC Curso Modalidade Percentual de Desconto

 201706049  Administração  Presencial 30% de desconto nas parcelas até o penúl�mo
semestre

 201709314  Pedagogia  Presencial 30% de desconto nas parcelas até o penúl�mo



24/01/2022 12:26 SEI/GDF - 65830171 - Termo de Compromisso

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=75041344&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031876&infra_hash=551132… 3/7

semestre

 201813150  Enfermagem  Presencial 30% de desconto nas parcelas até o penúl�mo
semestre

 201807409  Radiologia  Presencial 30% de desconto nas parcelas até o penúl�mo
semestre

 

§ 1º Após a aprovação nas disciplinas do semestre, os descontos acima serão renovados automa�camente para o semestre seguinte até o penúl�mo
semestre.

§ 2º Ao par�cipar do concurso de bolsas na matrícula inicial do 1º semestre, o acadêmico poderá obter descontos superiores aos percentuais acima
estabelecidos.

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

São atribuições dos par�cipes:

I – Da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC:

a) fornecer as informações e orientações necessárias ao melhor desenvolvimento e ao cumprimento deste Termo de Compromisso e à eventual
formalização de instrumentos adicionais necessários à sua execução;

b) publicar no Diário Oficial do Distrito Federal, mediante extrato, o presente Termo de Compromisso e o ato de credenciamento da ins�tuição de ensino
superior como consignatária faculta�va, com indicação do nome fantasia, a razão social, o CNPJ, e o percentual de desconto oferecido;

c) autorizar a divulgação dos cursos e outras informações, quando houver interesse comum, por meio de instrumentos e canais dos par�cipes, observado o
sigilo, as disposições legais e a polí�ca de comunicação de cada órgão ou en�dade.

d) informar à SEEC, com antecedência ao início do semestre, os valores de mensalidades que serão pra�cados pela ins�tuição, por curso e campus, quando
for o caso.

Parágrafo único. Nos termos do ar�go 1° do Decreto nº 41.451 de 11 de novembro de 2020 e do ar�go 10, inciso IV, da Portaria nº 08 de 13 de janeiro de
2021, para fins de comprovação do rol de dependentes legais, o servidor poderá apresentar junto a Ins�tuição de Ensino, declaração funcional a ser
expedida pelo competente órgão de gestão de pessoas e/ou recursos humanos do qual es�ver vinculado.

II – Da ins�tuição de ensino superior:

a) proceder ao desconto em matrículas e mensalidades em favor do público alvo de que trata o presente Termo de Compromisso, com observância das
disposições constantes do Decreto nº 41.451, de 11 de novembro de 2020 e Portaria nº 08, de 13 de janeiro de 2021;
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b) observar as disposições da legislação que regulamenta o credenciamento como consignatária faculta�va;

c) informar com antecedência ao período de matrículas, possíveis alterações nos percentuais de desconto, ou, ampliação da quan�dade de cursos aderentes
ao Programa DF-Superior.

Parágrafo único. A assinatura deste instrumento ou o ato de habilitação como consignatária faculta�va não implica corresponsabilidade dos órgãos e das
en�dades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal por obrigações, dívidas ou compromissos de natureza pecuniária assumidos pelo servidor,
empregado público ou contraídos em favor de seus dependentes ou pelos dependentes em nome próprio.

III – Da parceria para projetos e ações de inovação:

Nos termos do ar�go 10, inciso II da Portaria nº 08 de 13 de janeiro de 2021, as partes em comum acordo e por livre deliberação poderão promover
projetos e ações de inovação, conjuntamente, com o obje�vo único e exclusivo de garan�r a�vidades de qualidade de vida e valorização para os Servidores
do Governo do Distrito Federal.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO

A coordenação da execução e do acompanhamento do presente Termo de Compromisso cabe às unidades designadas abaixo:

Pela Secretaria de Estado de Economia – SEEC

Unidade: Secretaria Execu�va de Valorização e Qualidade de Vida

Telefone: (61) 3414-6266

Pela Faculdade CCI

Telefone: (61) 30488244, departamento: Direção Adjunta da Faculdade

Parágrafo único. Cada par�cipe deve designar formalmente um executor, que deverão atuar como agentes de integração, visando facilitar a execução e
acompanhamento das a�vidades vinculadas ao presente instrumento, bem como dirimir dúvidas ou prestar informações a elas rela�vas.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

A SEEC providenciará a publicação de extrato do presente Termo de Compromisso no Diário Oficial do Distrito Federal, no mês subsequente ao de sua
assinatura.

Parágrafo primeiro. Fica vedado aos par�cipes u�lizarem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores
públicos.

Parágrafo segundo. O Distrito Federal fará divulgação na forma de no�cias, em sua página eletrônica, de conteúdos produzidos pela ins�tuição par�cipe,
que forem importantes para conhecimento dos servidores, nos termos das normas específicas.
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CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE COM PESSOAL

O pessoal que for u�lizado na execução deste Termo de Compromisso guardará a vinculação de origem, não implicando relação jurídica de qualquer
natureza, principalmente trabalhista, para com os par�cipes.

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

O presente Termo de Compromisso é celebrado a �tulo gratuito, não implicando transferência de recursos entre os par�cipes.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Compromisso terá vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura, sendo renovado automa�camente por
sucessivos períodos de 60 (sessenta) meses, caso não haja manifestação de uma das partes contrária à renovação automá�ca.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

O presente Termo de Compromisso poderá ser alterado no todo ou em parte, em qualquer de suas cláusulas, exceto quanto ao objeto, constante da
Cláusula Primeira, a qualquer momento, de comum acordo entre os par�cipes, mediante registro por termo adi�vo, desde que haja interesse e
manifestação prévia entre as partes, por escrito.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

O presente Termo de Compromisso poderá ser denunciado ou rescindido por inicia�va de qualquer par�cipe, mediante no�ficação por escrito, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, contados a par�r da no�ficação do par�cipe, por descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas.

Parágrafo primeiro. A eventual denúncia não prejudicará a execução dos serviços que tenham sido ins�tuídos mediante instrumento próprio, devendo as
a�vidades já iniciadas ser desenvolvidas normalmente até o final, nos termos da Portaria nº 08 de 13 de janeiro de 2021 e do presente termo.

Parágrafo segundo. Fica assegurado à Administração Pública do Distrito Federal o direito de rescindir o ajuste, cancelar o credenciamento como
consignatária faculta�va e suspender os descontos consignados, se evidenciada alteração unilateral de percentuais de descontos.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os par�cipes comprometem-se a criar as condições técnico-operacionais necessárias para o desenvolvimento do presente Termo de Compromisso e seus
adi�vos.

Parágrafo único. Os casos omissos e não previstos no presente Termo poderão ser resolvidos de comum acordo entre os par�cipes, devendo ser
providenciado o respec�vo adi�vo, para sanar a omissão.
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A mantenedora da faculdade, Sociedade Educacional Tecs CCI Eirelli, informa que o nome da Faculdade CCI encontra-se junto ao MEC como Faculdade JK
CCI Unidade de Samambaia, e será alterado de forma defini�va para Faculdade CCI em até 180 dias, sem alteração de quaisquer cláusulas deste Termo de
Compromisso.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUIARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro de Brasília/DF para dirimir quaisquer dúvidas ou li�gios oriundos do presente termo, que não possam ser resolvidos entre as partes. E, por
estarem assim justos e acordados, firmam o presente Termo de Compromisso.

 

 

Pela EMPRESA:

 

CLAYTON DA SILVA BRAGA 
Diretor Geral

 

 

Pelo DISTRITO FEDERAL:

ANALICE MARQUES DA SILVA 
Subsecretária de Compras Governamentais

 

Documento assinado eletronicamente por Clayton da Silva Braga, Usuário Externo, em
28/07/2021, às 16:40, 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.

Documento assinado eletronicamente por ANALICE MARQUES DA SILVA - Matr.0108934-X,
Subsecretário(a) de Compras Governamentais, em 28/07/2021, às 19:02, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 65830171 código CRC= 0051E07B.
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