
Qtd Tipo de Instrumento Nº SIGGO
Nº do 

Instrumento

Ano do 

Instrumento
Nº do Processo Parte CNPJ Parte Objeto Data de Assinatura Início Fim

Mês de 

Encerramento

Ano do 

Encerramento

1 Convênio - 1 2018 00040-00053058/2017-63 SEF 075226690001-92 CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

A definição dos procedimentos para arrecadação e cobrança na fatura de

energia elétrica, pela CEB D, da Contribuição de Iluminação Pública - CIP,

instituída pela Lei Complementar no 673, de 23.12.2002, alterada pela Lei

Complementar no 698, de 02.08.2004, regulamentada pelo Decreto no

23.499, de 23.12.2002, obedecidas as normas constantes dos arts. 125,

inciso IV e § 60 143 e 144 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

17/01/2018 17/01/2018 17/01/2023 1 2023

2
Acordo de 

Cooperação Técnica
- 56 2018 00410-00024464/2017-45 SEPLAG 46377222000129

SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO

A união de esforços dos participes visando, em forma de parceria, o

intercâmbio de experiências na gestão, metodologias, sistemas e outras

funcionalidades aplicáveis às compras governamentais, por meio do

compartilhamento de: I - Estudos técnicos de serviços terceirizados

adotados pelo Estado de São Paulo, sob a gestão do Centro de Estudos de

Serviços Terceirizados — CEST, unidade da Coordenadoria de Compras

Eletrônicas — CCE, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; II -

Base de dados do Catálogo de Materiais utilizado na Bolsa Eletrônica de

Compras — BEC do Estado de São Paulo; e III - Disponibilização de acesso

aos sistemas "SRP" e "e Sanções" a servidores designados da SEPLAG, para

absorção de inteligência da solução com vistas a customização,

parametrização e implantação do conhecimento no Sistema Corporativo de

Compras Governamentais do GDF, às expensas da SEPLAG ou entidade

interveniente.

31/08/2018 31/08/2018 28/02/2021 8 2021

3
Acordo de 

Cooperação Técnica
- 2 2017 00410-00013822/2017-94 SEPLAG 00082024000137

COMPANHIA DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - 

CAESB

1.1 - O presente instrumento tem por objeto: 1.1.1 - A Cessão do direito de

uso sem ônus do Sistema de Gestão de Contratos – E-Contratos DF,

devidamente customizados às necessidades da SEPLAG/DF, conforme

solicitado à Inicial e desenvolvido pela CAESB; 1.1.2 - O intercâmbio de

informações, especificações técnicas e anotações complementares

utilizadas no desenvolvimento do sistema que possa ser utilizado na gestão

interna, promovendo, assim a implementação de forma efetiva, dentro da

competência institucional e regimental, de novas funcionalidades por

intermédio de desenvolvimento colaborativo. As evoluções desenvolvidas

por ambos partícipes serão compartilhadas durante o prazo de vigência do

presente termo. 1.1.3 - A Utilização da Rede GDFNet, sem ônus, para

promover a conexão das unidades da CAESB. 1.1.4 - A conexão lógica das

unidades da CAESB por meio da rede GDFNet, de acordo com a viabilidade

técnica e o planejamento da expansão da rede, considerando, sempre que

possível, as prioridades definidas pela CAESB.

31/10/2017 31/10/2017 31/10/2022 10 2022

4
Acordo de 

Cooperação Técnica
- 1 2018 00410-00012105/2017-45 SEPLAG 00534560000126

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO 

FEDERAL - TCDF

O presente Acordo de Cooperação Técnica – ACT tem por objetivo: I –

realização pelo TCDF, em parceria com a SEPLAG, de eventos com vistas a

divulgar e a incentivar a implementação de boas práticas na Administração

Pública do Distrito Federal; II – realização pelo TCDF, por meio de sua Escola

de Contas, eventos de capacitação de interesse da SEPLAG, em temas

afetos a atuação do Tribunal, notadamente aqueles previstos no Plano de

Capacitação, em conformidade com o contido no ANEXO, descrito como

Plano de Trabalho, parte integrante deste Acordo; III – realização pela

SEPLAG, por meio da Escola de Governo do Distrito Federal, eventos de

capacitação, em temas relacionados às atividades de contratação pública,

administração orçamentária e financeira que melhores a atuação dos

órgãos da administração pública distrital, jurisdicionados do TCDF; IV –

compartilhamento, pela SEPLAG ao TCDF, da base de dados do SIGRH –

Sistema Único de Gestão de Contratos e Convênios, em conformidade com

o contido no ANEXO, descrito como Plano de Trabalho, parte integrante

deste Acordo; DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contados da

data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal,

prorrogável por interesse dos partícipes, mediante Termo Aditivo,

publicado no DODF

21/02/2018 21/02/2018 21/02/2023 2 2023

5
Acordo de 

Cooperação Técnica
- 01 2016 0414-001333/2015 SEPLAG 03803317000154

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO 

DISTRITO FEDERAL - SESI

Promoção do bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos

beneficiários, os servidores ativos e aposentados e os pensionistas da

Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do Distrito

Federal, bem como seus dependentes, pela conjugação de esforços das

partes acordadas, sem qualquer ônus para o GDF, por meio da adesão

voluntária dos citados servidores se pensionistas como usuários dos

serviços assistenciais a serem executados pelo SESI/DF, promovendo o

atendimento médico, odontológico e laboratorial, e pela disponibilização de

espaços destinados ao esporte, à cultura e ao lazer, além da oferta de

atividades na área de educação.

23/08/2016 23/08/2016 23/08/2021 8 2021

PLANILHA DE INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM 23-07-2020

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL



6 Convênio - 3 2019 00020-00001338/2019-22 SEFP -

PROCURADORIA GERAL DO 

DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE ESTUDOS DE 

PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL, 

SESSÃO DISTRITO FEDERAL - IEPTB-

DF

Constitue objeto deste Convênio, observado o disposto na Lei nº

9.492/1997, independente de prévio depósito de emolumentos, custas,

contribuições ou quaisquer outras despesas, o protesto extrajudicial de: I)

certidões de dívida ativa do distrito federal, doravante denominadas CDAs,

apresentadas pela PGDF, com ou sem auxíliio da SEFP; II) certidões de

crédito judicial, apresentadas pela PGDF; III) certidões de teor de decisão

para protesto, apresentadas pela PGDF; IV) decisões do tribunal de contas

do distrito federal que imputem dévitos ou multa apresentadas pela PGDF,

e v) demais títulos passíveis de protesto.

06/05/2019 07/05/2019 07/05/2024 5 2024

7
Acordo de 

Cooperação Técnica
- 2 2017 0410-003424/2016 SEFP 000002080001-00 BRB - BANCO DE BRASÍLIA

O presente instrumento tem por objeto regulamentar a prestação, pelo

Banco, dos serviços de abertura de contas específicas destinadas a abrigar

os recursos retidos na forma da lei nº 4636/2011 e regulamentações, bem

como viabilizar o acesso do órgão aos saldos, extratos e movimentação dos

recursos das referidas contas.

09/10/2019 09/10/2017 09/10/2022 10 2022

8
Termo de Cooperação 

Técnica
- 1 2018 0410-000954/2016 SEFP -

FUNAB - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

ABERTA

O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto a implantação da

Escola Superior de Gestão (ESG), vinculada à SEPLAG-DF, sediada na Escola

de Governo do Distrito Federal e sob a direção do ocupante de sua

Diretoria-Executiva, e a sua respectiva mantença técnico-pedagógica pela

FUNAB-DF.

03/05/2018 10/05/2018 10/05/2023 5 2023

9
Acordo de 

Cooperação Técnica
- 1 2019 04001-00000040/2019-20 SEFP 083024020001-52

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A 

SAÚDE DOS SERVIDORES DO 

DISTRITO FEDERAL – INAS

2.1 - O objeto do presente Acordo é a prestação de apoio técnico para

realização dos processos licitatórios, nas suas diversas modalidades, com

vistas à aquisição de materiais e bens patrimoniais, bem como a

contratação de serviços objetivando a operacionalização e o efetivo

funcionamento do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

DO DISTRITO FEDERAL-INAS/DF, especialmente, contratação de empresa

especializada no auxílio à estruturação, operação e apoio à gestão do plano

de assistência à saúde dos servidores do Governo do Distrito Federal (GDF-

SAÚDE-DF), até que o Instituto esteja devidamente estruturado a realizar os

seus processos licitatórios.

2.2 - Cada Partícipe designará um coordenador, cujo nome será

oficialmente comunicado por cada Partícipe à outra, que ficará responsável

pelo acompanhamento das atividades mencionadas neste Acordo e

correspondentes Termos Aditivos que vierem a ser celebrados.

08/08/2019 08/08/2019 08/08/2024 8 2024

10
Acordo de 

Cooperação Técnica
- 2 2019 00040-00020135/2019-61 SEEC 303220740001-05

VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E 

CORRESPONDENTE LTDA

Este Acordo de Cooperação tem por objeto viabilizar o pagamento de

tributos e de outras receitas públicas do Distrito Federal por meio de cartão

de crédito ou débito, na forma do Decreto nº 39.972, de 22 de julho de

2019.

18/09/2019 18/09/2019 18/09/2024 9 2024

11
Termo de 

Credeciamento
- 1 2019 00040-00027685/2019-19 SEEC 51234734168 FERNANDO GONÇALVES COSTA

O objeto deste Termo é o credenciamento de profissional legalmente

habilitado para prestação de serviços especializados de LEILOEIRO com

vistas à alienação de bens móveis inservíveis, e/ou de manutenção

antieconômica, e/ou produtos legalmente apreendidos ou penhorados, e

veículos de propriedade do Distrito Federal na modalidade Leilão, a serem

organizados por esta Secretaria de Economia, nos termos da Portaria nº

311, de 20 de setembro de 2019.

15/10/2019 15/10/2019 12/10/2020 10 2020

12 Termo de Convênio - - 2006 0410-000518/2007 SEEC 00000208000100 BANCO DE BRASÍLIA - BRB

O presente convênio tem por objeto a contratação de serviços, pelo BRB,

de pagamentos de salários, proventos, soldos, vencimentos,

aposentadorias, pensões e similares, devidos aos beneficiários, nos termos

do parágrafo terceiro, do art. 164, da CF, do art. 144, caput c/c parágrafo

primeiro, da LODF. O convênio abrange, inclusive, o pagamento dos salários

dos servidores dos órgãos e entidades custeados com recursos da União. É

vedado ao DF efetuar outros convênios, contratos ou quaisquer outros

instrumentos para efetuar os serviços objeto do presente convênio, na

vigência deste.

18/12/2006 18/12/2006 18/12/2021 12 2021

13
Acordo de 

Cooperação Técnica
- 3 2019 00040-00020253/2019-79 SEEC 28593387000156

ZAPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS 

S.A

O Acordo de Cooperação tem por objeto viabilizar o pagamento de tributos 

e de outras receitas públicas do Distrito Federal por meio de cartão de 

crédito ou débito, na forma do Decreto nº 39.972, de 22 de julho de 2019.

07/10/2019 07/10/2019 07/10/2024 10 2024

14 Termo de Adesão - - 2019 00040-00025655/2019-60 SEEC - MINISTÉRIO DA ECONOMIA

participação ativa e colaborativa na Rede Nacional de Governo Digital -

Rede Gov.Br dos entes federados no âmbito da União, Estados, Distrito

Federal e Municípios, apresentada pela Rede Gov.Br, com a finalidade de

promover a colaboração, o intercâmbio, a articulação e a criação de

iniciativas inovadoras relacionadas à temática de Governo Digital no setor

público.

26/11/2019 - - - -

15
Termo de Cessão de 

Uso
- 1 2019 00410-00001791/2018-18 SEEC 00000208000100 BANCO DE BRASÍLIA - BRB

O TERMO tem por objeto é a Cessão de Uso, onerosa, de espaço físico em

instalações do Governo do Distrito Federal, localizado no térreo do Edifício

Anexo do Palácio do Buriti, SAI/NORTE, Bloco “B", Brasilia- DF, registrado no

Cartório do 2º Ofício do registro de Imóveis, sob nº 37.585, com área total

de 436,65 m², com a finalidade principal de prestação de serviços bancários

aos servidores do Governo do Distrito Federal e demais cidadãos, conforme

condições e especificações do Plano de Trabalho SEI-GDF -

SEEC/SAGA/SUAG/COGEPRO/DIPIM

09/12/2019 09/12/2019 09/12/2024 12 2024



16
Termo de Cessão de 

Uso
- 2 2020 00040-00013266/2019-91 SEEC 00037457000170

UNIÃO PELA SUPERINTENDÊNCIA 

DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

NO DISTRITO FEDERAL - UNIDADE 

OPERACIONAL PLANALTINA

A cedente entrega ao cessionário, em caráter provisório, a área de 761 m²,

de parte de um galpão de propriedade da cedente, localizado no SAI,

Trecho 04, nos Lotes 1420 a 1450, em Brasília/DF, devendo o cessionário

arcar com o rateio das despesas, conforme previsto no art. 2º alíneas a e c,

da instrução/pres/novacap nº 713/2003, bem como adotar as providências

necessárias ao reparo da área ocupada, para mantê-la em estado

satisfatório de uso.

10/01/2020 10/01/2020 10/01/2025 1 2025

17 Termo de Ocupação - 1 2020 0195-000176/1999 SEEC 03.161.750/0001-33
JBB

NAILTON CORDEIRO DOS SANTOS

O Termo tem por objeto a ocupação da unidade funcional situada na Área

Especial do Setor de Mansões Dom Bosco (SMDB), conjunto 12, casa

funcional 110, Estação Ecológica do Jardim Botânico, Lago Sul,

Brasília/DF, com área de 70 m² (setenta metros quadrados), conforme

especifica o Relatório de Vistoria nº 27/2019 - CCR/UPI/SAGA/SEEC

(30106768), nos termos do Despacho do Governador (29873888

 29874269), do Despacho SEI-GDF SEEC/SAGA/UPI/CCR (30059696),

do Decreto Distrital nº 23.064, de 26 de junho de 2002, e da Portaria

nº 73, de 14 de outubro de 2019, publicada no dia 15 de outubro de

2019 no Diário Oficial do Distrito Federal (30038559).

03/03/2020 03/03/2020 - - -

18
Termo de Cessão de 

Uso
- 3 2020 00075-00000027/2019-29 SEEC 00.037.226/0001-67

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE 

BRASÍLIA S/A - SAB

2.1 - O presente termo, conforme o art. 1º da Lei 5.730/2016, tem por

objeto a Cessão de Uso do imóvel, não onerosa, correspondente a 2.207,9

m², localizado no SIA/SUL, trecho 06, lotes 250, 260, 270, 280 e 290, TEI nº

6151/17, com registro no Cartório do 4º Ofício do Registro de Imóveis do

Distrito Federal, sob matrícula nº R-1-103339 (29948816), e inscrição na

Secretaria de Estado de Economia sob o número 48164291, para

instalações da sede da empresa cessionária, conforme condições e

especificações contidas no Plano de Trabalho -

SEEC/SUAG/COGIN/DIPIM/GECRI (36213527), com vigência de 36 (trinta e

seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser

prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme artigo 57, inciso

II, da Lei nº 8.666 de 1993.

09/03/2020 09/03/2020 09/03/2023 3 2023

19

Termo de Ocupação 

de Imóvel Residencial 

Funcional

- 2 2020 0195-000014/2015 SEEC 03.161.750/0001-33
JBB

LUCAS DE ALBUQUERQUE MIRANDA

O Termo tem por objeto a ocupação da unidade funcional situada na Área

Especial - SMBD, Estação Ecológica Jardim Botânico de Brasília - casa 105,

Lago Sul Brasília-DF, sob o TEI 635/84, com área construída de 44,20 m²,

conforme Despacho nº 246/2015 - GAB/CACI (fl. 42 - 19125154), nos

termos do Despacho do Governador (33253687), bem como sua

publicação no Diário Oficial do Distrito Federal em 23 de dezembro

de 2019 (33952503), do Despacho SEI-GDF 

SEEC/SEGEA/UPI/CCR (31266738), do Decreto Distrital nº 23.064, de

26 de junho de 2002.

11/03/2020 11/03/2020 - - -

20
Termo de Cessão de 

Uso
- 1 2020 00041-00000034/2019-45 SEEC 00.000.208/0001-00 BANCO DE BRASÍLIA S.A

O presente termo tem por objeto a cessão de uso, a título gratuito, de

espaço físico correspondente a 01 (um) m² de área, referente à instalação

do terminal de autoatendimento eletrônico nas dependências da Escola de

Governo do Distrito Federal, localizada no Setor de Garagens Oficiais Norte

(SGON), Quadra 01, Lote nº 01, Brasília-DF.

06/03/2020 06/03/2020 06/03/2025 3 2025

21
Termo de 

Compromisso
- 1 2020 00040-00037092/2019-52 SEEC 00.778.858/0001-81

COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES 

DO DISTRITO 

FEDERAL (COOSERVCRED)

Constitui objeto do presente Termo de Compromisso a regulação dos

procedimentos relacionados à consignação facultativa em folha de

pagamento referente à modalidade empréstimo pela COMPROMISSÁRIA

aos servidores civis, ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta,

Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, sem ônus financeiro para o

Distrito Federal, conforme regras estabelecidas no art. 116 da Lei

Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e no Decreto nº

28.195, de 16 de agosto de 2007.

17/03/2020 17/03/2020 17/03/2025 3 2025

22
Acordo de 

Cooperação Técnica
- 1 2020 00410-00010405/2018-71 SEEC 30.814.920/0001-04 ASSOCIAÇÃO GIGACANDANGA

Promover a mútua cooperação entre os Partícipes com vistas ao

desenvolvimento de ações conjuntas relacionadas às redes de comunicação

e uso de TIC avançadas, que contribuam para a consolidação e integração

do Sistema Distrital e Nacional de CT&I, Ciência, Tecnologia e Inovação,

para o desenvolvimento de ações de interesse conjunto do Distrito Federal,

da Associação GigaCandanga e da RNP para a consecução das políticas

públicas que conduzem, buscando a sinergia destas ações e o

compartilhamento dos recursos envolvidos

20/03/2020 20/03/2020 20/03/2025 3 2025



23
Termo de Cessão de 

Uso
- 4 2020 00040-00029910/2019-43 SEEC 27.507.884/0001-21

SECRETARIA DE ESTADO DE 

COMUNICAÇÃO  - SECOM

O presente termo, conforme o art. 1º da Lei nº 5.730/2016 e do Decreto nº

39.622/2019, tem por objeto a Cessão de Uso, não onerosa, do espaço

físico correspondente a 111,75 m², localizado no Setor de Garagens Oficiais

Norte - SGON, Quadra 05, Lote 23, TEI nº 193/80, com registro no Cartório

do 2º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob matrícula nº

11176 (30326731), e inscrição na Secretaria de Estado de Economia sob o

número 30072026.

2.2 - O Plano de Trabalho (38601069) é parte integrante do TERMO DE

CESSÃO, independentemente de transcrição.

2.3.1 - O espaço físico a ser cedido à SECOM destina-se ao armazenamento

do seu arquivo administrativo, haja vista ela não ter próprios, utilizando-se

das dependências do Palácio e do Anexo Buriti para alocar sua estrutura,

sendo vedando neste locais a instalação de arquivos administrativos físicos. 

07/05/2020 07/05/2020 07/05/2025 5 2025

24
Termo de Cessão de 

Uso
- 5 2020 00040-00016025/2019-02 SEEC 00.394.643/0001-67

PROCURADORIA-GERAL DO 

DISTRITO FEDERAL (PGDF)

2.1 - O presente Termo, conforme o art. 1º da Lei 5.730/2016 e art. 15,

inciso V, da LODF, tem por objetivo a cessão de uso não onerosa do imóvel,

que possui um espaço físico correspondente a 539,88 m², localizado sob

o endereço Setor de Garagens Oficiais Norte - SGON, Quadra 05,

Lote 23, TEI: 193/80, com registro cartorial sob número de matrícula

11176, no Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis, e Inscrição na 

Secretaria de Estado de Economia sob o número 30072026.

2.2.1 - PROJEÇÃO 03 - Localizada no primeiro conjunto de blocos de

edificações do complexo, possui 1400 m² de área construída, sendo

que, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) ocupa uma área

de galpão de 358,18 m², que está sendo utilizada para acomodação

do arquivo de processos da unidade, além de 04 (quatro) salas

dispostas em área de 181,70 m², perfazendo área total  de 539,88 m².

13/05/2020 13/05/2020 13/05/2025 5 2025

25
Acordo de 

Cooperação Técnica
- 2 2020 00040-00026248/2019-70 SEEC 01.530.025/0001-60 DATALINK LTDA

Este Acordo de Cooperação tem por objeto viabilizar o pagamento de

tributos e de outras receitas públicas do Distrito Federal por meio de cartão

de crédito ou débito, na forma do Decreto nº 39.972, de 22 de julho de

2019.

13/05/2020 13/05/2020 13/05/2025 5 2025

26
Termo de 

Compromisso
- 2 2020 0410-003040/2016 SEEC 03.603.683/0001-60

COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 

(SICOOB CREDSEF

Constitui objeto do presente Termo de Compromisso a regulação dos

procedimentos relacionados à consignação facultativa em folha de

pagamento referente à modalidade empréstimo pela COMPROMISSÁRIA

aos servidores civis, ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta,

Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, sem ônus financeiro para o

Distrito Federal, conforme regras estabelecidas no art. 116 da Lei

Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e no Decreto nº

28.195, de 16 de agosto de 2007.

15/05/2020 15/05/2020 15/05/2025 5 2025

27
Termo de Cessão de 

Uso
- 6 2020 00410-00011112/2018-19 SEEC 04.251.080/0001-09

SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO 

DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 

DISTRITO FEDERAL  (SEDES)

2.1 - O presente Termo, conforme o art. 1º da Lei 5.730/2016, tem por

objetivo a cessão de uso não onerosa do imóvel, que possui um espaço

físico correspondente a 3.000 m², sendo cedida a área de 1.400 m²,

localizado sob o endereço QE 17, Bloco B, Guará II - DF, TEI: 6152/17, com

registro cartorial sob número de matrícula 25567, no Cartório do 4º Ofício

do Registro de Imóveis, e Inscrição na Secretaria de Estado de Economia

sob o número 1800620-5.

18/05/2020 18/05/2020 18/05/2022 5 2022

28 Convênio - 1 2020 00040-00004185/2020-34 SEEC 00.628.107/0001-89

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS 

SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA 

FAZENDA - ASSEFAZ

Proporcionar aos servidores do PATROCINADOR, ativos ou inativos

(aposentados e pensionistas), e seus respectivos dependentes e agregados

do grupo familiar definidos, a possibilidade de ingresso nos Planos de Saúde

da FUNDAÇÃO ASSEFAZ denominados ASSEFAZ DIAMANTE APARTAMENTO

EMPRESARIAL (registrado na ANS sob o número 466498121), ASSEFAZ RUBI

APARTAMENTO EMPRESARIAL (registrado na ANS sob o número

466490126),  ASSEFAZ SAFIRA APARTAMENTO EMPRESARIAL (registrado na

ANS sob o número 466500127), ASSEFAZ ESMERALDA APARTAMENTO

EMPRESARIAL (registrado na ANS sob o número 466489122), e o PLANO

ASSEFAZ CRISTAL EMPRESARIAL (registrado na ANS sob o número

479966186), com adesão espontânea e opcional.

26/05/2020 26/05/2020 26/05/2025 5 2025

29
Termo de Cessão de 

Uso
- 5 2020 0092-005503/2007 CAESB 00.082.024/0001-37 SEEC

O presente Termo tem por objeto a cessão de uso gratuita e temporária do

espaço físico localizado no SETOR CENTRAL ÁREA ESPECIAL 01 LOTE ÚNICO

– GAMA/DF, objetivando o atendimento aos contribuintes dos tributos de

competência do DF, por meio da implantação da Agência de Atendimento

ao Contribuinte do GAMA – AGGAM - da Subsecretaria da Receita da

Secretaria de Estado de Fazenda do DF, de acordo com as condições

estabelecidas nas demais cláusulas.  

08/07/2020 08/07/2020 08/07/2025 7 2025



30
Termo de Permissão 

de Uso
- 1 2020 00040-00004018/2020-93 SEEC 28.593.387/0001-56

ZAPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS 

S.A

2.1 - O instrumento tem por objeto a Permissão de Uso, gratuita, de espaço

físico em instalações do Governo do Distrito Federal, localizados nos

endereço abaixo descritos, para a instalação de guichê, totens ou balcão de

atendimento das empresas credenciadas e autorizadas nas Agências de

Atendimento da Receita, com a finalidade disponibilizar ao cidadão do

Distrito Federal locais de atendimento presencial para o pagamento das

suas obrigações tributárias e não tributárias por meio de cartão de crédito,

nos termos dispostos no Decreto nº 39.972/2019, visando o incremento da

arrecadação sem ônus para a Administração Pública, conforme condições e

especificações do Plano de Trabalho - SEEC/SEF/SUREC/COATE.

2.1.1 - Haverá a possibilidade de rodízio e/ou alternância entre as

empresas interessadas quando houver manifestação de interesse de

diversas empresas (que vierem a celebrar Acordo de Cooperação Técnica)

em local com espaço limitado.

13/07/2020 13/07/2020 13/07/2025 7 2025

31
Termo de Cessão de 

Uso de Bem Imóvel
- 7 2020 00040-00030844/2019-54 SEEC 04.251.080/0001-09

SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO 

DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 

DISTRITO FEDERAL  (SEDES)

O presente Termo, conforme o art. 1º da Lei 5.730/2016, tem por objetivo a

cessão de uso não onerosa do imóvel, que possui um espaço físico

correspondente a área de 2.641,28 m², localizado sob o endereço SIA

Trecho 06, Lotes 250, 260, 270, 280 e 290, Brasília - DF, TEI: 6151/17,

com registro cartorial sob número de matrícula R-1-103.339, no

Cartório do 4º Ofício do Registro de Imóveis, e Inscrição na

Secretaria de Estado de Economia sob o número 48164291.

14/07/2020 14/07/2020 14/07/2022 7 2022


