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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

 

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL, cuja delegação de competência foi outorgada pelo Decreto nº
39.610, de 1º de janeiro de 2019, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, sob o nº 33.143.334/0001-73, com sede no Setor de Divulgação
Cultural – SDC, Eixo Monumental, Lote 5, Centro de Convenções  Ulysses  Guimarães  –  Ala  Sul,  1º  andar,  Brasília/DF  -  CEP:  70070-350, doravante
denominada SETUR-DF, torna público o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO visando celebrar ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA com organização da sociedade
civil, de inicia�va DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, regendo-se pelo disposto na Lei Nacional Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nas leis orçamentárias
do Distrito Federal, na Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto Distrital nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016, e nos demais atos norma�vos
aplicáveis, conforme condições e procedimentos a seguir descritos:

 

DAS  CARACTERÍSTICAS DA PARCERIA

1. OBJETO

1.1 O presente Edital tem por objeto chamamento público de Organização da Sociedade Civil (OSC) para, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo do
Distrito Federal, executar, por um período de 18 (dezoito) meses, a OCUPAÇÃO DO ESPAÇO LOCALIZADO NO SHRCS CRS QUADRA 507 - TÉRREO, ASA SUL, PARA
O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ECONOMIA CRIATIVA E REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL.

1.2 A inicia�va consiste em selecionar OSC que venha a ocupar o espaço �sico para realização de Programação Turís�ca e Cultural, bem como a�vidades de
Economia Cria�va, como vetores de desenvolvimento econômico, a experimentação e criação ar�s�ca baseada na inovação, a troca de informações e
transmissão de saberes, além do intercâmbio e residências ar�s�cas, inclusive no âmbito nacional e internacional, de acordo com a Lei nº 4.883, de 11 de julho
de 2012, que dispõe sobre a polí�ca de turismo do Distrito Federal e a Lei nº 6.833, de 26 de abril de 2021, que ins�tui, no Distrito Federal, a Polí�ca Distrital de
Incen�vo à Economia Cria�va e dá outras providências.

1.3 A parceria será formalizada mediante assinatura de ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA e terá duração de 18 (dezoito) meses. A minuta modelo está no
Anexo IV deste Edital, regida pelo disposto na Lei Nacional nº 13.019, de 2014 e no Decreto Distrital nº 37.843, de 2016.

 

2. RECURSOS PÚBLICOS

2.1 Não há previsão de repasse de recurso público à OSC, cabendo à mesma estabelecer parcerias,  projetos e a�vidades que permitam a ocupação do espaço e
o desenvolvimento das ações programadas, com anuência da SETUR/DF a fim de ampliar e aperfeiçoar as ações rela�vas à consecução do projeto, não sendo
permi�da a locação e sublocação, parcial ou integral do espaço para terceiros.

 

3. CONTRAPARTIDA

3.1 A OSC deverá apresentar, no lançamento de cada projeto/ação, proposta de contrapar�da à SETUR/DF.

3.2 Quando de interesse da SETUR/DF, deverá haver a proposição de lançamento de projeto e ações em um dos próprios da SETUR/DF.

3.3 Toda comunicação visual do projeto deverá constar a logomarca da SETUR/DF e do Governo do Distrito Federal, sendo estas subme�das à aprovação do
órgão.

3.4 Em eventos com bilheteria, 30% do valor arrecadado deverá ser inves�do na revitalização e melhoria do espaço predial.

3.5 Na hipótese de captação de recursos pela OSC vencedora será necessário constar em Termo Adi�vo as novas contrapar�das acertadas.

3.6 Em todo lançamento de projeto/ação, deverá ter a par�cipação a�va da SETUR/DF.

 

4. ATUAÇÃO EM REDE

4.1 A execução da parceria poderá se dar por atuação em rede, composta por:

I - uma OSC celebrante da parceria com a SETUR-DF, que ficará responsável pela rede e atuará como sua supervisora/fiscalizadora, podendo par�cipar
diretamente ou não da execução do objeto; e

II - uma ou mais OSCs executantes, não celebrantes da parceria com a SETUR-DF, que executarão ações definidas no Termo de Atuação em Rede.

4.2 A OSC celebrante deverá, antes da formalização dos Termos de Atuação em Rede, comprovar à SETUR-DF que cumpre os requisitos exigidos no Decreto
Distrital nº 37.843/2016.

4.3 A OSC celebrante deverá comunicar à SETUR-DF a assinatura ou a rescisão do Termo de Atuação em Rede no prazo de 60 (sessenta) dias.

 

DA FASE DE SELEÇÃO DA PROPOSTA

5. ETAPAS

5.1 A fase de seleção da proposta observará as seguintes etapas:

5.1.1 Envio da Ficha de Inscrição (Anexo I deste Edital), devidamente assinada, e da Proposta (conforme Anexo II deste Edital), devidamente iden�ficada, para a
Comissão de Seleção do Chamamento Público.

Parágrafo primeiro. Os arquivos deverão estar em formato PDF, com tamanho máximo de 20 (vinte) MB, e serem enviados pelo e-
mail: edital507sul@setur.df.gov.br, de 18 de março até 30 de abril de 2022;

mailto:edital507sul@setur.df.gov.br,
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Parágrafo segundo. A SETUR-DF não se responsabiliza por eventuais falhas de sistemas eletrônicos e de recebimento que ocorram no envio da proposta.

5.2 Divulgação do resultado provisório de classificação das propostas, que deverá ocorrer até o dia 03 de maio de 2022.

5.3 Fase recursal quanto ao resultado provisório de classificação das propostas, que deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias após a divulgação do resultado
provisório; e

5.4 Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado defini�vo da classificação da proposta, deverá ocorrer até o dia 06 de maio de 2022.

 

6. COMISSÃO DE SELEÇÃO

6.1 A Comissão de Seleção será formada por 9 (nove) membros, designados por ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, sendo 5 (cinco) servidores da
SETUR-DF, sendo pelo menos 1 (um) de cargo efe�vo, e outros 4 (quatro) indicados pelas seguintes secretarias, sendo 1 (um) servidor de cada: Secretaria de
Governo do Distrito Federal, Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Secretaria de Cultura e Economia Cria�va do Distrito Federal e Secretaria de
Projetos Especiais do Distrito Federal.

6.2 O membro da Comissão de Seleção se declarará impedido de par�cipar do processo quando:

6.2.1 Tenha par�cipado, nos úl�mos 5 (cinco) anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer organização da sociedade
civil par�cipante do chamamento público em questão; ou

6.2.2 Sua atuação no processo de seleção configurar conflito de interesse que possa comprometer e/ou influenciar, de maneira indevida, o desempenho da
função pública, no caso restrito dos servidores da SETUR-DF.

6.3 O membro impedido deverá ser imediatamente subs�tuído, a fim de viabilizar a realização ou con�nuidade do processo de seleção.

6.4 Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista integrante dos quadros da Administração
Pública.

6.5 A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a auten�cidade das informações e documentos apresentados pelas OSCs
concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões.

 

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

7.1 A Comissão de Seleção verificará se a proposta atende aos elementos mínimos previstos no Anexo II deste Edital e realizará a classificação conforme os
critérios estabelecidos no Anexo III deste Edital.

7.2 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem aos elementos mínimos ou:

7.2.1 ob�verem PONTUAÇÃO MÁXIMA GLOBAL inferior a 15 (quinze) pontos;

7.2.2 não ob�verem a pontuação mínima de 1,0 (um) ponto nos itens de análise dos Critérios C, D e E do Anexo III;

7.2.3 que desrespeitem as diversidades religiosas, sexuais, de gênero, geracionais, os direitos da pessoa com deficiência, bem como os direitos humanos em
geral; e

7.2.4 que não observem a vedação à produção de conteúdo e de a�vidades que proporcionem a promoção pessoal de autoridades que ocupem cargos públicos
e de par�dos polí�cos.

 

DA FASE DE HABILITAÇÃO E CELEBRAÇÃO DA PARCERIA

8. ETAPAS

8.1 A fase de habilitação e celebração da parceria, sob a responsabilidade da SETUR-DF, observará as seguintes etapas:

8.1.1 Convocação da OSC selecionada para apresentar a documentação de habilitação no prazo de 05 (cinco) dias;

8.1.2 Divulgação do resultado provisório de habilitação, se houver decisão por inabilitação;

8.1.3 Fase recursal quanto ao resultado provisório de habilitação, se houver resultado por inabilitação, em até 5 (cinco) dias após a divulgação do resultado
provisório;

8.1.4 Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado defini�vo de habilitação;

8.1.5 Homologação do resultado final da seleção da OSC;

8.1.6 Convocação da OSC selecionada para apresentar o plano de trabalho no prazo de 5 (cinco) dias corridos, observadas as orientações fornecidas pela SETUR-
DF quanto à estrutura e ao conteúdo do documento;

8.1.7 Análise e aprovação do plano de trabalho, com possibilidade de realização de ajustes;

8.1.8 Emissão do parecer técnico;

8.1.9 Designação dos gestores das parcerias e da comissão de monitoramento e avaliação;

8.1.10 Emissão do parecer jurídico;

8.1.11 Assinatura do instrumento de parceria.

 

9. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

9.1 Para habilitação, a OSC deverá apresentar os seguintes documentos:

9.1.1 Cópia do estatuto registrado e suas alterações;

9.1.1.1 Na avaliação do estatuto, será verificado se há disposições que prevejam:

I - obje�vos voltados à promoção de a�vidades e finalidades de relevância pública e social, salvo nos casos de organizações religiosas e sociedades coopera�vas;

9.1.2 Comprovante de que possui mínimo de 02 (dois) anos de cadastro a�vo no CNPJ, emi�do do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ressalvada a
possibilidade de essa exigência ser reduzida, mediante autorização específica da SETUR-DF, na hipótese de nenhuma OSC cumprir este quesito;

9.1.3 Cer�dão de Débitos Rela�vos a Créditos Tributários Federais e à Dívida A�va da União;

9.1.4 Cer�dão nega�va quanto à dívida a�va do Distrito Federal;

9.1.5 Cer�ficado de Regularidade do CRF/FGTS;
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9.1.6 Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.1.7 Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual ou documento equivalente;

9.1.8 Relação nominal atualizada dos dirigentes, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de iden�dade e CPF;

9.1.9 Declaração do representante legal informando que a organização e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no art. 39 da Lei
Nacional nº 13.019/2014, no art. 8º do Decreto Distrital nº 32.751/2011, nem se enquadram na seguinte situação: existência de administrador, dirigente ou
associado da organização da sociedade civil com poder de direção que seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade
ou afinidade, até o segundo grau, de agente público:

I - com cargo em comissão ou função de confiança lotado na unidade responsável pela realização da seleção promovida pela SETUR-DF; ou

II - cuja posição na SETUR-DF seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção.

9.1.10 Comprovação de que a organização funciona no endereço declarado;

9.1.11 Documentos que comprovem experiência, de no mínimo 02 (dois) anos, com a�vidade idên�ca ou similar ao objeto da parceria, que capacita a
organização para a celebração da parceria desde que demonstrada sua atuação na área de gestão, formação, produção ou assessoria turís�ca e/ou cultural,
podendo ser admi�dos, sem prejuízo de outros:

I - instrumentos de parceria firmados com órgãos e en�dades da administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras OSC;

II - por�ólios e relatórios de a�vidades com comprovação das ações desenvolvidas;

III - publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela OSC ou a respeito dela;

IV - currículos profissionais da OSC sejam de dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;

V - declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de a�vidades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza
semelhante, emi�das por órgãos públicos, membros do Poder Judiciário, Defensoria Pública ou Ministério Público, ins�tuições de ensino, redes, organizações da
sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de polí�cas públicas; ou

VI - prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC.

9.1.12 Declaração do representante legal da OSC sobre as instalações e condições materiais do espaço a ser ocupado, inclusive quanto a salubridade e
segurança, ou informe de que apresentará essa declaração até 60 (sessenta) dias após a celebração da parceria;

9.1.13 Comprovação de que a OSC proponente conta com equipe atuante e reconhecida no Distrito Federal há, pelo menos, 12 (doze) meses, exigência que
decorre do art. 24, §2º, inciso I, da Lei nº 13.019/2014.

 

10. IMPEDIMENTOS E INABILITAÇÃO

10.1 A SETUR-DF consultará o SIGGO e o CEPIM para verificar se há ocorrência impedi�va em relação à OSC selecionada para ocupação do espaço.

10.1.1 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos ou quando as cer�dões não es�verem disponíveis eletronicamente, a OSC será no�ficada para
regularizar a documentação em até 05 (cinco) dias, sob pena de inabilitação.

10.1.2 Em caso de omissão ou não atendimento aos requisitos legais, haverá decisão de inabilitação e será convocada a próxima OSC selecionada, em ordem
decrescente de classificação.

 

RECURSOS, VALIDADE E DISPOSIÇÕES FINAIS

11. RECURSOS

11.1 As OSCs poderão interpor recurso no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de publicação no sí�o eletrônico oficial dos seguintes atos:

I - antes da homologação do resultado defini�vo da seleção:

1. resultado provisório da classificação das propostas; ou

2. resultado provisório da habilitação; ou

II - depois da homologação do resultado defini�vo da seleção:

1. decisão pela reprovação de plano de trabalho; ou

2. decisão pela inviabilidade técnica ou jurídica de celebração da parceria, fundamentada no parecer técnico ou no parecer jurídico que precederiam a
assinatura do instrumento.

11.2 O recurso deverá ser dirigido à SETUR-DF, por intermédio da comissão que proferiu a decisão, o qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco)
dias ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devendo a decisão final ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias.

11.3 O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo em casos excepcionais, mediante decisão mo�vada da SETUR/DF.

 

12. PRAZO DE VALIDADE DO RESULTADO

12.1 O resultado do chamamento público regido por este Edital terá validade de 18 meses.

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 A SETUR-DF poderá alterar, revogar ou anular o presente Edital, sem que caiba aos par�cipantes direito a reembolso, indenização ou compensação.

13.2 A homologação do resultado final da seleção não gera direito à celebração da parceria, mas obriga a SETUR-DF a respeitar o resultado defini�vo caso
celebre a parceria.

13.3 A documentação das OSCs não selecionadas poderá ser re�rada no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação do resultado final da seleção, sendo
permi�do o descarte do material após esse prazo.

13.4 Dúvidas e situações problemá�cas em relação aos pontos em que este Edital seja omisso serão solucionadas pelo Administrador Público ou, se ocorridas na
fase de seleção, pela Comissão de Seleção.
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13.5 Nos casos em que não for possível solução administra�va em negociação de que par�cipe o órgão de assessoramento jurídico da SETUR-DF, fica eleito o
Foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes da parceria.

13.6 Informações e esclarecimentos podem ser solicitados pelo endereço eletrônico: edital507sul@setur.df.gov.br.

13.7 Qualquer pessoa poderá apresentar impugnação a este Edital, que será decidida pela Comissão de Seleção, com possibilidade de recurso à SETUR/DF.

13.8 Havendo irregularidades neste instrumento, entrar em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800.6449060 (Decreto nº
34.031/2012).

13.9 Os Anexos serão disponibilizados no site da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal (www.setur.df.gov.br):

 

Anexo I - Ficha de Inscrição;

Anexo II - Roteiro de Elaboração de Proposta;

Anexo III - Critérios de Seleção;

Anexo IV – Acordo de Cooperação;

Anexo V - Plano de Trabalho.

Anexo VI - Relatório Descri�vo de Imóvel

 

 

Brasília/DF, 18 de março de 2022

 

 

VANESSA CHAVES DE MENDONÇA

Secretária de Estado de Turismo do Distrito Federal

 

 

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO LOCALIZADO NO SHRCS CRS QUADRA 507 - TÉRREO, ASA SUL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA
ECONOMIA CRIATIVA E REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL
Razão Social da Organização da Sociedade Civil - OSC:
Endereço Completo:
CNPJ:
Município: UF: CEP:
Site:
Redes Sociais:
Nome do Representante Legal:
Cargo:
RG: Órgão Expedidor: CPF:
Telefone Fixo: Telefone Celular:
E-mail do Representante Legal:
Responsável pelo acompanhamento da parceria:
E-mail do Responsável:

Declaro estar ciente de que as informações ora fornecidas são de minha inteira responsabilidade e que a participação no presente edital implica plena concordância
com seus termos e anexos.

Brasília,          de        de 2022

 

_______________________________________________________________

Assinatura do Representante Legal

 

 

ANEXO II

ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA

 

1. APRESENTAÇÃO

1.1 O projeto OCUPAÇÃO DO ESPAÇO LOCALIZADO NO SHRCS CRS QUADRA 507 - TÉRREO, ASA SUL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ECONOMIA
CRIATIVA E REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL é uma inicia�va da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal – SETUR-DF que
consiste em selecionar OSC que venha a ocupar o espaço �sico para realização de Programação Turís�ca e Cultural, bem como a�vidades de Economia Cria�va,
como vetores de desenvolvimento econômico, a experimentação e criação ar�s�ca baseada na inovação, a troca de informações e transmissão de saberes, além
do intercâmbio e residências ar�s�cas, inclusive no âmbito nacional e internacional, de acordo com a Lei nº 4.883, de 11 de julho de 2012, que dispõe sobre a
polí�ca de turismo do Distrito Federal e a Lei nº 6.833, de 26 de abril de 2021, que

http://www.setur.df.gov.br/
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1.2 O equipamento público localizado no SHRCS CRS Quadra 507 - Térreo, Asa Sul foi cedido para esta SETUR-DF com o obje�vo de promover um espaço mul�-
colabora�vo, com par�cipação do Governo e da Sociedade Civil, para promoção do turismo, da cultura e da economia cria�va, prioritariamente dos segmentos
do artesanato, artes midiá�cas, cinema, design, gastronomia, literatura, moda, música, produção associada ao turismo e tecnologia.

1.3 Este edital de chamamento público selecionará proposta que es�mule a realização de a�vidades que promova o Distrito Federal sob a perspec�va do
turismo, da cultura e da economia cria�va; fomente o desenvolvimento permanente e con�nuado de projetos nos segmentos prioritários definidos no edital, a
experimentação e criação ar�s�ca baseada na inovação, a troca de informações e transmissão de saberes, além do intercâmbio e residências ar�s�cas, inclusive
no âmbito nacional e internacional, com incen�vo à par�cipação social e valorização do contexto histórico cultural de Brasília, que potencializem sua condição
de Patrimônio Cultural Mundial e Cidade Cria�va do Design pela UNESCO.

1.4 A �tulo de sugestão, o projeto de ocupação poderá prever a�vidades que envolvam:

 Apresentações Culturais;

 Ateliers de Moda;

 Centro de Atendimento ao Turista;

 Centro de Referência do Artesanato de Brasília;

 Centro de Referência do Design de Brasília;

 Cineclube;

Coworkings;

 Espaços Mul�mídia;

 Espaços para Start-Ups, Incubadoras de Empresas e Spin-Off;

 Espaços Pop-Up;

 Estúdios de Fotografia;

 Eventos de Entretenimento;

 Exposições;

 Fes�vais Gastronômicos;

 Galeria de Arte;

Grafite;

 Oficinas Culturais;

 Quadrinhos (HQ);

 Saraus;

 Simulações em realidade virtual e aumentada.

1.5 Os locais des�nados para ocupação do espaço serão definidos no momento de pactuação do plano de trabalho com a OSC selecionada. Em caso de dúvidas
ou necessidade de visita ao local para subsidiar a elaboração da proposta, o agendamento poderá ser realizado pelo e-mail: edital507sul@setur.df.gov.br.

1.6 Poderá, ainda, a OSC selecionada realizar a prospecção e captação de recursos com anuência da SETUR-DF, a fim de ampliar e aperfeiçoar as ações rela�vas à
consecução do projeto em questão, preservado o objeto da parceria e em comum acordo com a SETUR-DF. Os recursos poderão ser de fonte privada ou pública,
por meio de patrocínio direto, Emenda parlamentar, Lei de Incen�vo à Cultura (LIC-DF), Fundo de Apoio à Cultura (FAC) ou outros instrumentos de
financiamento legalmente admi�dos.

1.7 A captação de recursos complementares, públicos ou privados, pode ser importante alterna�va, tanto para a diversificação de fontes orçamentárias da
parceria como para ampliação das metas e resultados, contribuindo, assim, para maior alcance das polí�cas públicas. Nesse sen�do, é crucial que, em sua
avaliação e decisão, a SETUR/DF manifeste-se na Nota Técnica quanto ao interesse público dessa possibilidade de captação, para atender à exigência do § 2º do
art.28 do Decreto MROSC/DF.

1.8 Compreende-se por fontes de recursos complementares os recursos captados em outras fontes para execução de parceria, tais como:

(a) patrocínio privado direto, sem incen�vo fiscal;

(b) patrocínio mediante mecanismos de incen�vos fiscais;

(c) aporte de recursos públicos federais ou de outros órgãos ou en�dades da Administração Pública;

(d) cobrança de ingressos, bilhetes ou similares;

(e) cobrança pela par�cipação em eventos ou ações de capacitação, como seminários, cursos e oficinas;

(f) venda de produtos ou cobrança por serviços prestados;

(g) doações de pessoas �sicas ou jurídicas de direito público ou privado;

(h) financiamento cole�vo.

 

1.9 Devem ser inves�dos integralmente os recursos complementares no objeto da parceria, nos casos em que a OSC ob�ver êxito na mobilização.

1.10 A proposta deverá observar as diretrizes de ocupação, bem como a vocação do espaço e o contexto turís�co, cultural e social que o equipamento está
inserido. A proposta selecionada subsidiará a elaboração de plano de trabalho final, que será pactuado com a SETUR-DF, para a celebração do ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA.

1.11 A proposta a ser subme�da deve conter planejamento para o período de 18 (dozoito) meses de desenvolvimento da parceria e de suas ações, contendo o
seguintes itens:

I - Planejamento Técnico:

a) recursos Humanos;

b) planejamento Administra�vo e Operacional;

c) programação das a�vidades da economia cria�va, turís�ca e cultural;

d) plano de comunicação, divulgação, difusão, mobilização e engajamento das a�vidades propostas, em especial para o público jovem e de
outrasRegiõesAdministra�vasdoDistrito Federal;

e) avaliações periódicas;
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f) emissão de relatório de desempenho; e

g) formação de banco de dados (mailing dos par�cipantes das a�vidades).

II - Plano de captação de recursos financeiros;

III - Cronograma de execução.

 

2. PLANEJAMENTO TÉCNICO

2.1 A proposta a ser subme�da ao EDITAL deve conter planejamento para o período de 18 (dezoito) meses de desenvolvimento da parceria e de suas ações, sob
a responsabilidade da OSC, mediante a possibilidade de celebração de Acordo de Cooperação Técnica, e deverá atender os seguintes aspectos:

I - Par�cipação a�va da SETUR-DF no processo de coordenação e execução do projeto de ocupação do espaço, em regime de parceria;

II - Manutenção �sica e estrutural do espaço, decorrente do uso ordinário do equipamento público para a execução das a�vidades propostas;

III - Acompanhamento e suporte às a�vidades realizadas no espaço durante todos os horários de funcionamento;

IV - Mobilização da comunidade por meio da captação e formação de público voltada para ocupação e par�cipação nas a�vidades oferecidas no espaço;

V - Comunicação, difusão e publicidade das a�vidades executadas em razão da parceria; e

VI - Atendimento aos pedidos de informação da SETUR-DF para monitoramento e avaliação da parceria

VII - Resumo descri�vo de cada ação;

VIII - Público-alvo e expecta�va de par�cipantes;

XIX - Duração das ações, observando o limite total de 18 (dezoito) meses da parceria:

a) em execução direta pela OSC;

b) em execução compar�lhada com a OSC (atuação em rede).

X - A proposta deve apresentar uma delimitação prévia de elementos básicos de avaliação e monitoramento da execução das ações da parceria. A previsão de
avaliação deve resultar em tabela com, no mínimo, as seguintes informações:

a) metas quan�ta�vas e qualita�vas dos resultados de cada ação;

b) indicadores de aferição das metas, em especial, mas não se limitando a: fluxo de visitantes, pesquisa de sa�sfação do público, borderô de apresentações com
controle de arrecadação de bilheteria, lista de presença das a�vidades forma�vas realizadas; e

c) comprovação de divulgação prévia das ações de parceria.

2.2 O Planejamento Técnico deve conter ainda, mas não necessariamente se limitar, a:

I - Per�nência com o cenário cria�vo, turís�co e cultural do Distrito Federal;

II -  Iden�ficação de oportunidades oriundas da localização do espaço, observados sua finalidade e contexto histórico cultural de Brasília;

III - Alinhamento da proposta com diretrizes e obje�vos das Polí�cas Públicas de Turismo do Distrito Federal (Lei nº 4.883/2012), da Polí�ca Distrital de Incen�vo
à Economia Cria�va (Lei nº 6.883/2021), da Polí�ca de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida (Lei nº 13.019/2014 e Lei nº
6.858/2021) e deverá, ainda, observar as exigências legais e as polí�cas rela�vas ao desenvolvimento sustentável.

2.3 A proposta deverá também observar as seguintes diretrizes:

I - Importância do público jovem: Os jovens e adolescentes geralmente frequentam a escola em apenas um turno diário e ficam ociosos no contraturno. A
proposta deverá prever a�vidades que contemplem esse público-alvo.

II - Importância do público idoso: Assim como o público jovem, os idosos  dispõem de tempo ocioso além de, muitas vezes, estarem mais isolados do convívio
social. Nesse sen�do, a proposta deverá prever a�vidades que contemplem esse público-alvo e promovam a sua inclusão social.

2.4 Para melhor compreensão e alinhamento conceitual das propostas, considera-se:

 Apresentações Culturais: oferta ao público de a�vidades presenciais, como: teatro, música, circo, mostras e exibições de audiovisual, shows, entre outros.

 Ateliers de Moda: estúdio u�lizado por designers de moda.

A�vidades forma�vas: a�vidades que tem por finalidade a formação de profissionais da arte que inclua a�vidades prá�cas e teóricas, oferta de oficinas,
cursos de iniciação, desenvolvimento e aprofundamento de linguagens e técnicas específicas.

A�vidade de formação de longa duração: a�vidades de longa duração mínimo de 200 horas semestrais que garantam um processo de construção,
desconstrução e pesquisa em iden�dades e linguagens ar�s�cas.

A�vidade de curta duração: oficinas, cursos, workshops em linguagens com duração inferior a 200 horas semestrais, visando aprimoramento e
especialização.

 Centro de Atendimento ao Turista: centro onde são oferecidas informações sobre os produtos e serviços turís�cos no Distrito Federal e Entorno e
distribuídos mapas, guias turís�cos e materiais promocionais, de forma individual.

 Centro de Referência do Artesanato de Brasília: local para o reposicionamento e a qualificação do artesanato brasileiro para ampliação do mercado. A
proposta é es�mular a produção de peças e valorizar o trabalho dos cerca de 11 mil artesãos registrados no DF.

 Centro de Referência do Design de Brasília: Ambientes intera�vos, pensados e estruturados, nos mínimos detalhes, para que os profissionais da área se
inspirem a criar projetos inovadores para Brasília.

 Cineclube: Espaços democrá�cos, educa�vos, polí�cos, sem fins lucra�vos que contribuem na formação de público, porque não só es�mulam as pessoas
a assis�rem a obras audiovisuais, como também promovem rodas de discussões.

Coworkings: Local para trabalho em ambientes comuns e mesas compar�lhadas com diversas empresas. Normalmente este formato é contratado por
profissionais liberais ou colaboradores de empresas maiores que buscam uma opção ao home-office durante alguns dias da semana.

 Espaços Mul�mídia: Sala com  conjunto dos mais variados meios de comunicação que visam transmi�r de alguma forma as informações, em  que alunos
se reúnem para u�lizar computadores, tablets e lousas eletrônicas para potencializar seu aprendizado.

 Espaços para Start-Ups, Incubadoras de Empresas e Spin-Off: espaço des�nados para o trabalho de startups, inclubadoras de empresas e spin-off, 
visando a inovação incremental a mercadorias de produtos e serviços.

Espaços Pop-Up: loja �sica montada de forma temporária em algum local. Esse modelo tem um período predefinido que costuma ser curto, como
semanas ou meses.

 Estúdios de Fotografia: ambiente voltado para a realização de fotografias profissionais. Sua principal caracterís�ca é permi�r que o fotógrafo tenha
controle total sobre a iluminação u�lizada.
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 Eventos de Entretenimento: Evento que reúne várias pessoas para um obje�vo específico, envolve ações ligadas a comemorações, fes�vais, divulgações,
troca de informação e integração de pessoas com interesses e obje�vos em comum.

 Exposições: obras visuais ou qualquer modalidade de objeto com dimensão ar�s�ca e cria�va, expostas aos visitantes para apreciação, contemplação e
reflexão.

 Fes�vais Gastronômicos: eventos que visam apresentar suas tradições, culturas e manifestações �picas através da culinária, visando o prazer e não
apenas a sa�sfação alimentar daqueles que o visitam.

 Galeria de Arte: espaço arquitetônico, organizado por exposição de quadros, fotos, artesanato, pintura, esculturas, entre outros objetos de arte que
expõe e comercializa adequadamente as obras de arte.

Grafite: Intervenção ou exposições no espaço por meio da arte urbana “grafite”.

 Oficinas Culturais: a�vidades que tem por finalidade a formação de profissionais que incluam ações prá�cas e teóricas, cursos de iniciação,
desenvolvimento e aprofundamento de linguagens e técnicas específicas.

 Quadrinhos (HQ): exposições, lançamentos e contos de histórias em quadrinhos no espaço.

 Saraus: Eventos musicais ou literários de pessoas que se reúnem com o intuito de promover a integração social e cultural de um determinado grupo. HQ é
arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das
narra�vas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não-verbal.

 Simulações em realidade virtual e aumentada: ações com tecnologia de interface entre um usuário e um sistema operacional através de recursos
gráficos 3D ou imagens 360º, cujo obje�vo é criar a sensação de presença em um ambiente virtual diferente do real.

2.5 A par�r da apresentação dos itens componentes do PLANEJAMENTO TÉCNICO, segue quadro esquemá�co de requisitos mínimos quan�ta�vos:

 

TABELA DE REQUISITOS MÍNIMOS

Recursos Humanos

Detalhamento da Equipe Técnica

 

Obs: Pelo menos 3 (três) profissionais com
formação em Bacharelado em Turismo

1 Coordenador Geral

1 Coordenador de Parcerias

1 Supervisor Administra�vo e Operacional

1 Supervisor de Programação

2 Assistentes

1 Assessor de Comunicação

Ocupação

Local Linguagem Prioritária A�vidades Propostas Ocupação

TÉRREO W3

(390m²,
área
coberta)

artesanato, artes midiá�cas,
cinema, design, literatura, moda
música, produção associada e
tecnologia

Apresentações Culturais;

 Ateliers de Moda;

 Centro de Atendimento ao
Turista;

 Centro de Referência do
Artesanato de Brasília;

 Centro de Referência
do Design de Brasília;

 Cineclube;

 Coworkings;

 Espaços Mul�mídia;

 Espaços para Start-Ups,
Incubadoras de Empresas
e Spin-Off;

 Espaços Pop-Up;

 Estúdios de Fotografia;

 Eventos de Entretenimento;

 Exposições;

Galeria de Arte;

Grafite;

 Oficinas Culturais;

 Quadrinhos (HQ);

 Saraus;

 Simulações em realidade
virtual e aumentada.

Apresentações Culturais;

 Ateliers de Moda;

Mínimo de 20 (vinte) dias no mês por a�vidade

 

Mínimo de 8 (oito) horas diárias por a�vidade

 

Máximo de 40 (quarenta) dias por a�vidade

 

 

 

Observação: o Centro de Atendimento ao Turista observará o padrão de
funcionamento adotado pela SETUR-DF, ou seja, todos os dias, das 9h às
18h.

 

Mínimo de 20 (vinte) dias no mês por a�vidade

 

Mínimo de 8 (oito) horas diárias por a�vidade

 

Máximo de 40 (quarenta) dias por a�vidade
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Centro de Referência do
Artesanato de Brasília;

 Centro de Referência
do Design de Brasília;

 Cineclube;

 Coworkings;

 Espaços Mul�mídia;

 Espaços para Start-Ups,
Incubadoras de Empresas
e Spin-Off;

 Espaços Pop-Up;

 Estúdios de Fotografia;

 Eventos de Entretenimento;

 Exposições;

Galeria de Arte;

Grafite;

 Oficinas Culturais;

 Quadrinhos (HQ);

 Saraus;

 Simulações em realidade
virtual e aumentada.

 

TÉRREO W2

(532m²,
área
descoberta)

artes midiá�cas, design,
gastronomia, literatura, moda,
música, tecnologia

Apresentações Culturais;

Eventos de Entretenimento;

 Exposições;

 Fes�vais Gastronômicos;

 Galeria de Arte;

Grafite;

 Oficinas Culturais;

 Saraus;

 Simulações em realidade
virtual e aumentada.

Mínimo de 20 (vinte) dias no mês por a�vidade

 

Mínimo de 8 (oito) horas diárias por a�vidade

 

Máximo de 40 (quarenta) dias por a�vidade

 

Observação: para os Fes�vais Gastronômicos, observar-se-á horários de
funcionamentos condizentes com a caracterís�ca de cada projeto.

Avaliação e Monitoramento

Avaliação e monitoramento de acordo com o
ciclo de cada a�vidade, a ser apresentado a
cada mês

I  - fluxo de turistas e visitantes;

II  - amostragem de pesquisa de sa�sfação do público;

III    - borderô de apresentações com controle de arrecadação de bilheteria;

IV   - lista de presença das a�vidades forma�vas realizadas com assinaturas e dados dos par�cipantes;

V – formatação de banco de dados (mailing de turistas e visitantes) com as seguintes informações mínimas:
NOME COMPLETO / TELEFONE CELULAR COM DDD / ENDEREÇO DE E-MAIL / REDES SOCIAIS / CPF
(DESEJÁVEL) / ORIGEM (REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DF, CIDADE E ESTADO NO BRASIL OU CIDADE E PAÍS
NO EXTERIOR)

Comunicação, Divulgação, Difusão, Mobilização e Engajamento

Comunicação, divulgação, difusão, mobilização
e engajamento de acordo com o ciclo de cada
a�vidade, em acordo com a SETUR/DF

Apresentar, no mínimo:

I - Plano estratégico para comunicação, divulgação, difusão, mobilização e engajamento para cada a�vidade;

a)    Release para imprensa, que será veiculada em parceria;

b)    Relação de veículos de comunicação a serem abordados;

c)    Estratégia e Posts para a�vação em redes sociais;

d)    Base de dados do público-alvo (relação de convidados e formadores de opinião);

e) Proposta de lançamento promocional de cada a�vidade.

 

 

3. PLANO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

3.1 Espera-se que a OSC realize a prospecção e captação de recursos a fim de ampliar e aperfeiçoar as ações rela�vas à consecução do projeto. Os recursos
poderão ser de fonte privada ou pública, por meio de patrocínio direto, Emenda parlamentar, Lei de Incen�vo à Cultura (LIC-DF), Fundo de Apoio à Cultura (FAC)
ou outros instrumentos de financiamento legalmente admi�dos.

3.2 Os recursos devem ser inves�dos integralmente no objeto da parceria, com a devida anuência da SETUR-DF, nos casos em que a OSC ob�ver êxito na
mobilização.

 

4. CRONOGRAMA DE TRABALHO
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4.1 A proposta a ser subme�da deve conter uma proposição de cronograma de trabalho para o período de 18 (dezoito) meses de desenvolvimento da parceria.
Poderá haver a apresentação de um cronograma geral, bem como cronogramas parciais, dividido por espaço ou a�vidade, conforme entendimento da OSC.

4.2 O Cronograma deverá conter, no mínimo, as seguintes previsões, conforme previsão abaixou:

a) etapa;

b) ação;

c) duração (dias);

d) previsão de início; e

e) previsão de término.

 

Etapa Ação Duração (dias) Previsão de início Previsão de término

     

 

 

ANEXO III

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

 

1. METODOLOGIA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

1.1 A avaliação das propostas seguirá critérios obje�vos com finalidade de garan�r à Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal a possibilidade de
contar com programação adequada ao perfil do espaço e às diretrizes e obje�vos do presente edital.

1.2 As propostas apresentadas serão pontuadas a par�r do quadro esquemá�co apresentado a seguir:

 

1. TÉCNICA – AVALIA A CAPACIDADE GERENCIAL DA PROPONENTE QUANTO A ADMINISTRAR O ESPAÇO

PONTUAÇÃO (25
PONTOS)

POR
ITEM

TOTAL
MÁXIMO

A - EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM
GERENCIAMENTO DE SERVIÇO

Comprovação de gerenciamento em projeto similar por pelo menos 03 (três) anos 2
PONTOS

2
PONTOS

Comprovação de gerenciamento em projeto similar por pelo menos 02 (dois) anos 1,5
PONTOS

Comprovação de gerenciamento em projeto similar por pelo menos 01 (um) ano 1
PONTOS

Sem comprovação de gerenciamento em projeto similar 0
PONTOS

B - ESTRUTURA DIRETIVA Apresentação de organograma com definição das competências de cada membro do corpo
dire�vo

2
PONTOS

2
PONTOS

C - PARCERIA COM O SETOR
PÚBLICO

Mais de 5 anos de experiência, comprovada, na execução de a�vidades em parceria com o
Poder Público na área de turismo, cultura e economia cria�va

2
PONTOS

2
PONTOS

Entre 3 e 5 anos de experiência, comprovada, na execução de a�vidades em parceria com o
Poder Público na área de turismo, cultura e economia cria�va

1,5
PONTOS

Até 2 anos de experiência, comprovada, na execução de a�vidades em parceria com o Poder
Público na área de turismo, cultura e economia cria�va

1
PONTOS

Sem experiência, comprovada, na execução de a�vidades em parceria com o Poder Público na
área de turismo, cultura e economia cria�va

0
PONTOS

D - ÂMBITO DA EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

Membro do corpo dire�vo com experiência nacional e internacional comprovada em gestão de
espaços turís�cos, culturais ou cria�vos

2
PONTOS

2
PONTOS

Membro do corpo dire�vo com experiência nacional e local comprovada em gestão de espaços
turís�cos, culturais ou cria�vos

1,5
PONTO

Membro do corpo dire�vo com experiência local comprovada em gestão de espaços turís�cos,
culturais ou cria�vos

1
PONTO

Sem comprovação de experiência em gestão internacional, nacional e local em espaços
turís�cos, culturais ou cria�vos

0
PONTO

E - RECONHECIMENTO Premiação e reconhecimento internacional de membro do corpo dire�vo ou projeto executado
pela OSC

2
PONTOS

3
PONTOS
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Premiação e reconhecimento nacional de membro do corpo dire�vo ou projeto executado pela
OSC

1
PONTO

F - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E
GERAIS

Instrução para o funcionamento do serviço com especificação de estrutura, normas e ro�nas,
definidas as áreas de abrangência, horário e equipe mínima

2
PONTOS 4

PONTOS
Normas para o funcionamento do serviço de Administração Geral com especificação de
estrutura, normas e ro�nas, horário e equipe mínima

2
PONTOS

G - ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO

Registro e controle de pessoal e modelo para escalas de trabalho 2
PONTOS 4

PONTOS
Propostas de pesquisa para avaliação e monitoramento das a�vidades desenvolvidas no
espaço, inclusive para mensuração da sa�sfação do público

2
PONTOS

H - PRAZOS PROPOSTOS Proposta de Plano de Trabalho seguindo o roteiro do edital com adequado planejamento,
oportunos cronogramas de execução, resultados fac�veis e estratégias de implantação

2
PONTOS

2
PONTOS

I - COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO,
DIFUSÃO, MOBILIZAÇÃO E
ENGAJAMENTO

Plano estratégico para comunicação, divulgação, difusão, mobilização e engajamento para cada
a�vidade, de acordo com o público alvo, incluindo o respeito às recomendações sanitárias
vigentes à época

2
PONTOS

2
PONTOS

J - CAPTAÇÃO DE RECURSOS Experiência comprovada em captação de recursos incen�vados 2
PONTOS

2
PONTOS

TOTAL DE PONTOS COM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – 25 PONTOS

 

2. QUALIDADE SUBJETIVA – AVALIA MEDIDAS DE PROMOÇÃO DE RELAÇÃO HUMANA E APOIO AO USUÁRIO

PONTUAÇÃO (6
PONTOS)

POR ITEM TOTAL

K - ACOLHIMENTO Manual e Instruções com definição de horários, critérios e medidas para os serviços de
atendimento 2 PONTOS

6 PONTOSL - ACESSIBILIDADE Capacidade de o projeto prover acessibilidade, em conformidade com o Edital 2 PONTOS

M -DEMOCRATIZAÇÃO DE
ACESSO Estratégias apresentadas para democra�zação do acesso, em conformidade com o Edital 2 PONTOS

TOTAL DE PONTOS COM QUALIDADE SUBJETIVA – 6 PONTOS

 

2. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

2.1 A Comissão de Seleção poderá confirmar as informações indicadas na proposta pela en�dade proponente por qualquer meio idôneo, inclusive mediante
contato direto com en�dades e responsáveis indicados.

2.2 A nota final de cada proposta definida pelos membros da comissão de seleção é calculada por MÉDIA ARITMÉTICA entre as notas atribuídas por cada um dos
avaliadores.

2.3 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior pontuação ob�da no critério iden�ficado pela letra E –
RECONHECIMENTO. Persis�ndo a situação de igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação ob�da, sucessivamente, nos critérios
iden�ficados pelas letras D, A, H, B, C, F, G, H, I, J, K, L e M respec�vamente. Caso essas regras não solucionem o empate, a questão será decidida por sorteio.

2.4 Serão desclassificadas as propostas que ob�verem PONTUAÇÃO MÁXIMA GLOBAL inferior a 15 pontos.

2.5 A falsidade de informações nas propostas deverá acarretar desclassificação, podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanções administra�vas e criminais.

 

 

ANEXO IV

ACORDO DE COOPERAÇÃO

 

PARTICIPAÇÃO NA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO LOCALIZADO NO SHRCS CRS QUADRA 507 - TÉRREO, ASA SUL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA
ECONOMIA CRIATIVA E REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL.

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº ___/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DO SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO – SETUR/DF E A
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL [NOME DA OSC].

 

PROCESSO Nº 04009-00000197/2022-35

O DISTRITO FEDERAL,  por meio da SECRETARIA  DE ESTADO DE TURISMO – SETUR/DF, inscrita no CNPJ sob nº 33.143.334/0001-73, sediada no Setor de
Divulgação Cultural – SDC, Eixo Monumental, Lote 5, Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Ala Sul, 1º andar, Brasília/DF - CEP: 70070-350, doravante
denominada SETUR-DF, neste ato representado por meio de sua Secretária de Estado VANESSA CHAVES DE MENDONÇA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº
___.___.___-__, nomeada pelo Decreto de 1º de janeiro de 2019, publicado no DODF, Edição Extra Especial nº 1, de 01 de janeiro de 2019 e a [NOME DA OSC],
inscrita no CNPJ sob nº __.___.___/_____-__, sediado no [ENDEREÇO], [CIDADE], [ESTADO]- CEP __.___-___, doravante denominada ________, neste ato
representado por meio de seu Presidente [NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], inscrito no CPF sob nº___.___.___-__; RESOLVEM celebrar o
presente ACORDO DE COOPERACÃO TÉCNICA, observadas as disposições con�das na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, na Lei n.° 8.666, de 21
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de junho de 1993, no que couber, no Decreto Distrital n.° 32.598, de 15 de dezembro de 2010, e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a
seguir:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Esteinstrumentotemporobjetoarealizaçãode projeto deOCUPAÇÃO DO ESPAÇO LOCALIZADO NO SHRCS CRS QUADRA 507 - TÉRREO, ASA SUL, PARA O
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ECONOMIA CRIATIVA E REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL, localizado no SHRCS CRS Quadra 507 -
Térreo, Asa Sul.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – RECURSOS

2.1 Este instrumento não envolve transferência de recursos financeiros da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

CLÁUSULA TERCEIRA - COMPARTILHAMENTO PATRIMONIAL

3.1 O objeto deste instrumento envolve a seguinte forma de compar�lhamento de recurso patrimonial da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: OCUPAÇÃO MÚTUA PELA
SECRETARIA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – SETUR/DF E PELA OSC DO ESPAÇO LOCALIZADO NO SHRCS CRS QUADRA 507 - TÉRREO, ASA SUL. A exigência
legal de chamamento público foi observada da seguinte forma: [INDICAR NÚMERO DO EDITAL, INDICAR ATO FORMAL QUE DECIDIU PELA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE OU INDICAR O COMPROVANTE DA EXISTÊNCIA DE EMENDA PARLAMENTAR QUE IMPLICA NÃO APLICAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE
CHAMAMENTO].

 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA

4.1 Este instrumento terá vigência da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2023.

4.2 A vigência poderá ser alterada mediante termo adi�vo, conforme consenso entre os par�cipes, não devendo o período de prorrogação ser superior a
[INDICAR LIMITE, QUE DEVERÁ SER INFERIOR A SESSENTA MESES].

4.3 A vigência poderá ser alterada por prorrogação de o�cio, quando a SETUR/DF der causa a atraso na execução do objeto, limitada ao período do atraso. A
prorrogação de o�cio será formalizada nos autos mediante termo de apos�lamento, com comunicação à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

4.4 A eficácia deste instrumento fica condicionada à publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, a ser providenciada pela SETUR/DF até 20
(vinte) dias após a assinatura.

 

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADES

5.1 - São responsabilidades da SETUR/DF:

5.1.1 - acompanhar a execução da parceria e zelar pelo cumprimento do disposto neste instrumento, na Lei Nacional n° 13.019/2014, no Decreto Distrital nº
32.598/2010 e nos demais atos norma�vos aplicáveis, em sistemá�ca de monitoramento e avaliação que funcionará da seguinte forma: [DESCRIÇÃO DOS
RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS, INCLUSIVE EVENTUAL APOIO TÉCNICO CONTRATADO];

5.1.2 - caso considere necessário, poderá promover visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, podendo no�ficar a ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL com antecedência em relação à data da visita;

5.1.3 - assumir ou transferir a terceiro a responsabilidade pela execução do objeto da parceria, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descon�nuidade;

5.1.4 - divulgar o objeto da parceria nos termos da legislação, mediante procedimentos definidos conforme seu juízo de conveniência e oportunidade, incluída a
seguinte forma: [DESCRIÇÃO DE FORMA DE DIVULGAÇÃO DA PARCERIA JÁ CONSENSUADA ENTRE OS PARTÍCIPES]

5.1.5 - apreciar o Relatório de Cumprimento das Responsabilidades do Acordo de Cooperação, apresentado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

5.2 - São responsabilidades da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

5.2.1 - apresentar à SETUR/DF, no ato da assinatura deste instrumento, os seguintes documentos: cópia do estatuto registrado e suas alterações; inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, emi�da do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.2.2 - executar o objeto da parceria de acordo com o Plano de Trabalho, observado o disposto neste instrumento, na Lei Nacional n° 13.019/2014, no Decreto
Distrital nº 32.598/2010 e nos demais atos norma�vos aplicáveis;

5.2.3 - com exceção dos compromissos assumidos pela SETUR/DF neste instrumento, responsabilizar-se por todas as providências necessárias à adequação
execução do objeto da parceria, inclusive por: [DESCRIÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA A GARANTIA DO ALCANCE DO INTERESSE PÚBLICO NO CASO
CONCRETO];

5.2.3.1 - as obras e despesas com a conservação, limpeza e asseio do imóvel correrão por conta, risco e ônus da OSC, ficando esta obrigada a devolver o imóvel
em perfeitas condições de limpeza, asseio, conservação e pintura, quando findo ou rescindido este Termo, sem qualquer responsabilidade pecuniária para esta
SETUR-DF.

5.2.3.2 - a OSC não poderá realizar obras de vulto e nem modificar a estrutura do imóvel, sem prévia autorização por escrito da SETUR-DF.

5.2.3.3 - as benfeitorias removíveis poderão ser re�radas, desde que não desfigurem o imóvel objeto do referido Termo.

5.2.4 - responsabilizar-se, exclusivamente, pelo regular pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à
execução do objeto da parceria;

5.2.5 - responsabilidade exclusiva da Organização da Sociedade Civil pelo gerenciamento administra�vo e financeiro necessário ao cumprimento dos seus
compromissos na execução da parceria;

5.2.6 - permi�r o livre acesso dos agentes da SETUR/DF, do controle interno e do Tribunal de Contas aos processos, aos documentos e às informações
relacionadas à execução desta parceria, bem como aos locais de execução do objeto;

5.2.7 - apresentar o Relatório de Cumprimento das Responsabilidades do Acordo de Cooperação, no prazo de 150 dias após o término da vigência deste
instrumento.

 

CLÁUSULA SEXTA - ALTERAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO

6.1 - Este instrumento poderá ser alterado mediante consenso entre os par�cipes ou de o�cio pela SETUR/DF, nas hipóteses admi�das pela legislação.

6.2 - As alterações serão realizadas por meio de Termo de Apos�lamento, quando se referirem a modificações em itens do Plano de Trabalho, ou por Termo
Adi�vo, nas demais hipóteses.

6.3 - As alterações serão divulgadas nas hipóteses em que ocorrerem por termo adi�vo, mediante publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.
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CLÁUSULA SÉTIMA - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES

7.1 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL apresentará o Relatório de Cumprimento das Responsabilidades do Acordo de Cooperação, no prazo de 90 (noventa)
dias após o término da vigência deste instrumento, prorrogável por 30 (trinta) dias, a critério do administrador público.

7.2 - O Relatório de Cumprimento das Responsabilidades deverá conter

I - descrição das ações desenvolvidas para a execução do objeto, para demonstrar o alcance dos resultados esperados;

II - documentos de comprovação da execução do objeto, tais como

III - documentos de comprovação do cumprimento de suas responsabilidades quanto aos direitos intelectuais dos bens decorrentes da execução da parceria.

7.3 - A competência para a apreciação do Relatório de Cumprimento das Responsabilidades é da autoridade competente para celebrar a parceria, com
possibilidade de delegação.

7.4 - Caso o cumprimento das responsabilidades já esteja comprovado no processo pela existência de documentação suficiente apresentada pela ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL ou pelo teor de documento técnico oficial produzido pela SETUR/DF atestando a execução do objeto, o administrador público poderá
decidir pelo imediato arquivamento do processo, sem necessidade de apresentação do Relatório de Cumprimento das Responsabilidades.

7.5 - A apreciação do Relatório de Cumprimento das Responsabilidades ocorrerá no prazo de 150 dias, contado da data de sua apresentação pela ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL.

7.5.1 - O prazo de análise poderá ser prorrogado, mediante decisão mo�vada.

7.5.2 - O transcurso do prazo sem que o relatório tenha sido apreciado:

I - não impede que a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL par�cipe de chamamentos públicos ou celebre novas parcerias;

II - não implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras ou puni�vas pela inexecução do objeto.

7.6 - Caso o Relatório de Cumprimento das Responsabilidades e o conjunto de documentos existentes no processo não sejam suficientes para comprovar a
execução do objeto da parceria, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá decidir pela aplicação das sanções previstas na Lei Nacional no 13.019/2014 ou pela adoção
de outras providências previstas em legislação específica, garan�da a oportunidade de defesa prévia.

7.7 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá manter a guarda dos documentos originais rela�vos à execução da parceria pelo prazo de dez anos, contado
do dia ú�l subsequente ao da apresentação do Relatório de Cumprimento das Responsabilidades.

 

CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES

8.1 - A execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho, com este instrumento, com o disposto na Lei Nacional nº 13.019/2014, no Decreto Distrital
Decreto Distrital nº 32.598/2010 ou nas disposições norma�vas aplicáveis pode ensejar aplicação à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, garan�da prévia defesa,
das sanções previstas nesses diplomas norma�vos.

 

CLÁUSULA NONA - DENÚNCIA OU RESCISÃO

9.1 - Fica facultada aos par�cipes a denúncia do instrumento, a qualquer tempo, devendo a outra parte ser comunicada no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, e
observado o seguinte procedimento:

9.2 - A SETUR/DF poderá rescindir o instrumento da parceria em caso de inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas ou o descumprimento do
disposto na Lei no 13.019/2014 ou no Decreto Distrital nº 32.598/2010, garan�da à OSC a oportunidade de defesa.

9.3 - A rescisão enseja a imediata adoção das medidas cabíveis ao caso concreto, tais como a aplicação de sanções previstas neste instrumento e a instauração
de sindicância ou de processo administra�vo disciplinar, conforme a peculiaridade dos fatos que causaram a necessidade de rescisão.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL Nº 34.031/2012

10.1 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800.6449060 (Decreto no
34.031/2012).

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - FORO

11.1 Nos casos em que não for possível solução administra�va em negociação de que par�cipe o órgão de assessoramento jurídico da administração pública, fica
eleito o Foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes da parceria.

 

Brasília/DF, 18 de março de 2022

 

 

ANEXO V

PLANO DE TRABALHO

 

SUMÁRIO [INDICAR TODAS AS PARTES E OS CAPÍTULOS DO PLANO DE TRABALHO E RESPECTIVAS PÁGINAS]

PARTE 1: DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO

 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC

Nome da parceria:

Nome da OSC:

Endereço completo:

CNPJ:
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RA: UF: CEP:

Site, blog, outros:

Nome do representante legal:

Cargo:

RG: Órgão expedidor: CPF:

Telefone fixo: Telefone celular:

E-mail do representante legal:

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria:

Função na parceria:

RG: Órgão expedidor: CPF:

Telefone fixo: Telefone celular:

E-mail do responsável:

 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)

Razão social:

Endereço completo:

CNPJ:

Município: UF: CEP:

Site, blog, outros:

Nome do representante legal:

Cargo:

RG: Órgão expedidor: CPF:

Telefone fixo: Telefone celular:

E-mail do representante legal:

Objeto da atuação em rede:

 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)

Anexos:

[ ] Termo de atuação em rede

[ ] Por�ólio da OSC

[ ] Outros (especificar): ________________________

 

 

PARTE 2: PLANEJAMENTO E GESTÃO EXECUTIVA DA PARCERIA

 

APRESENTAÇÃO

[FAZER UMA BREVE INTRODUÇÃO DA PARCERIA]

 

JUSTIFICATIVA

[DESCREVER A REALIDADE QUE SERÁ CONTEMPLADA PELA PARCERIA; EXPLANAR ACERCA DO NEXO ENTRE ESSA REALIDADE E AS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS
PELA PARCERIA; ESPECIFICAR A POPULAÇÃO DIRETAMENTE BENEFICIADA COM A EXECUÇÃO DA PARCERIA
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DESCRIÇÃO DO OBJETO

[DESCREVER O OBJETO DA PARCERIA; DETALHAR DIRETRIZES E OBJETIVOS GERAIS DA PARCERIA; IDENTIFICAR FASES DE EXECUÇÃO DA PARCERIA]

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

[DETALHAR AS AÇÕES PREVISTAS NA EXECUÇÃO DA PARCERIA; IDENTIFICAR OS OBJETIVOS E O PÚBLICO-ALVO DE CADA AÇÃO]

 

DETALHAMENTO DAS METAS E INDICADORES

[IDENTIFICAR AS METAS DA PARCERIA; DEFINIR OS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS; SUGERIR INDICADORES]

 

QUADRO GERAL

[RELACIONAR AÇÕES COM FASES, METAS E INDICADORES EM QUADRO SINTÉTICO E ESQUEMÁTICO]

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

[APRESENTAR PLANILHA EM FORMATO DE CRONOGRAMA, COM INDICAÇÃO DOS PERÍODOS DE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES]

 

[OUTROS CAPÍTULOS PERTINENTES AO OBJETO DA PARCERIA/EDITAL] [EX: DETALHAMENTO DA ATUAÇÃO EM REDE; CONTRAPARTIDA DA OSC]

 

PARTE 3: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA DA PARCERIA

 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

[APRESENTAR PLANILHA ORÇAMENTARIA COM PREVISÃO DE DESPESAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO QUE DEVERÁ CONTER, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, A
PREVISÃO DOS TRIBUTOS E DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS INCIDENTES SOBRE AS ATIVIDADES PREVISTAS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, INCLUINDO
PERCENTUAIS E VALORES QUE PODERÃO SER PROVISIONADOS PARA VERBAS RESCISÓRIAS, OU INFORMAÇÕES RELATIVAS A EVENTUAIS IMUNIDADES E
ISENÇÕES]

 

PAGAMENTOS EM ESPÉCIE

[IDENTIFICAR AÇÕES QUE DEMANDARÃO PAGAMENTO EM ESPÉCIE]

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

[APRESENTAR PLANILHA EM FORMATO DE CRONOGRAMA, COM INDICAÇÃO DOS PERÍODOS DE DESEMBOLSO]

 

PARTE 4: EQUIPE DE TRABALHO

[APRESENTAR EQUIPE ENVOLVIDA NA PARCERIA COM CURRÍCULO RESUMIDO E PRINCIPAIS FUNÇÕES INDICADAS POR TÓPICOS]

 

PARTE 5: ANEXOS

 

ANEXO I – PLANO DE COMUNICAÇÃO, SE HOUVER

[APRESENTAR PLANO DE COMUNICAÇÃO COM ESTRATÉGIAS DE DIFUSÃO E PROMOÇÃO]

 

[OUTROS ANEXOS PERTINENTES AO OBJETO DA PARCERIA/EDITAL] [EX: PLANO DE GESTÃO DE ESPAÇO PÚBLICO; PLANO DE ARTICULAÇÃO TERRITORIAL; ETC.]

 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC

Nome da parceria:

Nome da OSC:

Endereço completo:

CNPJ:

RA: UF: CEP:

Site, blog, outros:

Nome do representante legal:

Cargo:

RG: Órgão expedidor: CPF:

Telefone fixo: Telefone celular:
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E-mail do representante legal:

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria:

Função na parceria:

RG: Órgão expedidor: CPF:

Telefone fixo: Telefone celular:

E-mail do responsável:

 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)

Razão social:

Endereço completo:

CNPJ:

Município: UF: CEP:

Site, blog, outros:

Nome do representante legal:

Cargo:

RG: Órgão expedidor: CPF:

Telefone fixo: Telefone celular:

E-mail do representante legal:

Objeto da atuação em rede:

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)

Anexos:

[ ] Termo de atuação em rede

[ ] Por�ólio da OSC

[ ] Outros (especificar): ________________________

 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

INÍCIO: __/__/____ TÉRMINO: __/__/____

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

[DESCREVER SUCINTAMENTE O OBJETO DA PARCERIA]

JUSTIFICATIVA:

[DESCREVER RESUMIDAMENTE A REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA; EXPLANAR ACERCA DO NEXO ENTRE ESSA REALIDADE E AS AÇÕES A SEREM
EXECUTADAS PELA PARCERIA; ESPECIFICAR A POPULAÇÃO DIRETAMENTE BENEFICIADA COM A EXECUÇÃO DA PARCERIA]

DETALHAMENTO DAS AÇÕES:

[DETALHAR AS AÇÕES PREVISTAS NA EXECUÇÃO DA PARCERIA]

OBJETIVOS E METAS:

[INDICAR OBJETIVOS ESPECÍFICOS E RELACIONÁ-LOS COM METAS QUANTIFICÁVEIS]

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:

[IDENTIFICAR O PÚBLICO-ALVO DA PARCERIA]
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CONTRAPARTIDA:

[IDENTIFICAR CONTRAPARTIDA, QUANDO APLICÁVEL]

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO

 __/__/____ __/__/____

 __/__/____ __/__/____

 

ANEXOS

[ ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO)

[ ] PLANO DE COMUNICAÇÃO, SE HOUVER

[ ] PLANO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

[ ] OUTROS (especificar): __________________

 

 

 

ANEXO VI

RELATÓRIO DESCRITIVO DE IMÓVEL

 

 

1) INTRODUÇÃO:

Este relatório visa descrever o imóvel, localizado na SHRCS CRS Quadra 507 Bloco C Lotes 01 a 06 - Térreo - Asa Sul - Brasília/DF, com suas características
construtivas, área, localização, em atendimento a Nota Jurídica 12/2022 - PGCONS/PGDF (81698288). 

 O imóvel será ocupado para o desenvolvimento de atividades da economia criativa e realização de programação turística e cultural, conforme Edital 3 (81891259).

 

2) LOCALIZAÇÃO:

O imóvel está localizado na SHRCS CRS Quadra 507 Bloco C Lotes 01 a 06 - Térreo - Asa Sul - Brasília/DF, conforme Imagem 1 do site Geoportal da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Habitação, sob coordenadas 15°48'42,42" S e 47°54'16,83" O.
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Imagem 1 - Localização da edificação

 

2)  CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

A edificação é de alvenaria com estrutura em concreto armado, no térreo do prédio, composta de 2 espaços livres, copa, depósito, 6 banheiros, sendo 2 masculinos, 2
femininos e 2 para portadores com deficiência, conforme croquis (81951276). O piso interno dos espaços é cimentado na parte inferior e na superior é cerâmico. Nos
banheiros o piso é porcelanato. As esquadrias são compostas de janelas e portas externas metálicas e portas internas dos banheiros em madeira. O teto é composto de
laje em concreto armado na parte superior e com telhas expostas na parte inferior.

A estrutura se apresenta estável e segurança, nos aspectos estruturais, permitindo a sua utilização.

A acessibilidade se dará pela W2 Sul, sendo que foi executada uma rampa na parte inferior com acesso à parte superior, de frente para W3 Sul.

A norma vigente que disciplina o uso da edificação é o Código de Edificações, Decreto 596/67 Art. 42:

Código de Edificações...Art. 42. O Setor Comercial Residencial Norte, o Setor Comercial Residencial Sul, o Setor Comercial Local Residencial e o Setor de
Habitações Coletivas e Geminadas compreendem:

I — Residências econômicas;

II — Comércio atacadista;

III — Comércio varejista, que, pela sua natureza, fique deslocado nos Setores Comerciais Norte e Sul, tais como: comércio de peças de automóveis, oficinas
mecânicas, excluindo lanternagem, comércio de materiais de construção e madeireiras, excluindo serraria:

IV — Depósitos de firmas comerciais;

V — Escritórios de firmas comerciais e industriais;

VI — Comércio de características locais, no caso de Setor Comercial Residencial Norte.

 

3) ÁREAS:

3.1) Lote: 1.200,00 m2.

3.2) Cobertas:

Parte superior em frente a W3: 328,04 m2

Parte inferior em frente a W2: 293,43 m2

3.3) Descobertas:

Parte inferior em frente a W2: 578,53 m2

 

4) SITUAÇÃO DO IMÓVEL

Houve uma manutenção predial na edificação, fazendo as corretivas e preventivas, melhorando a utilidade dos usuários, conforme fotos 1 a 24, abaixo:
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Foto 1 - Fachada W3 Sul
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Foto 2 - Fachada W2 Sul
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Foto 3 - Estacionamento interno com piso intertravado e parte inferior ao fundo
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Foto 4 - Estacionamento interno com piso intertravado e parte inferior ao fundo



21/03/2022 15:09 SEI/GDF - 82274516 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=93165945&infra_sist… 22/43

Foto 5 - Estacionamento interno com piso intertravado e parte superior ao fundo
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Foto 6 - Estacionamento interno com piso intertravado e portão de acesso pela W2 ao fundo
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Foto 7 - Estacionamento interno com rampa de acessibilidade e escada para a parte superior 
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Foto 8 - Interior da parte inferior com rampa de acessibilidade à parte superior ao fundo
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Foto 9 - Interior da parte inferior com rampa de acessibilidade à copa ao fundo
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Foto 10 - Interior da copa na parte inferior 
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Foto 11 - Interior da copa na parte inferior 
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Foto 12 - Interior da copa na parte inferior 
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Foto 13 - Interior do banheiro masculino na parte inferior 
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Foto 14 - Interior do banheiro masculino na parte inferior 
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Foto 15 - Interior do banheiro feminino na parte inferior 
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Foto 16 - Interior do banheiro feminino na parte inferior 



21/03/2022 15:09 SEI/GDF - 82274516 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=93165945&infra_sist… 35/43

Foto 17 - Interior do banheiro masculino na parte superior 
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Foto 18 - Interior do banheiro PCD masculino na parte superior 
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Foto 19 - Interior da parte superior
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Foto 20 - Interior da parte superior
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Foto 21 - Interior da parte superior
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Foto 22 - Interior da parte superior
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Foto 23 - Interior da parte superior
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Foto 24 - Interior do banheiro PCD feminino da parte superior

 

5) CONCLUSÃO

Após a vistoria realizada no dia 14/03/2022, podemos concluir o seguinte:

a) Não sinais de infiltração ou umidade na edificação, que prejudiquem a sua u�lização;

b) A estrutura se encontra estável e segura, não apresentando patologias indicando o contrário;

c) Foram executadas rampas permi�ndo a acessibilidade de pessoas com deficiência;

d) Os serviços de manutenção preven�va e corre�va estão em andamento, com previsão de conclusão em 45 dias.

e) Recomendamos que a edificação pode ser ocupada para realização de Programação Turís�ca e Cultural, bem como a�vidades de Economia Cria�va.

 

6) ENCERRAMENTO

Este Relatório Descri�vo de Imóvel foi elaborado por profissional devidamente qualificado e registrado no CREA/DF.

 

 

 

ANEXO VII

CROQUI

 

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM FREDERICO CARNEIRO DE ALMEIDA -
Matr.0280195-7, Secretário(a) Execu�vo(a) do Turismo, em 17/03/2022, às 16:51, 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= 82274516 código CRC= 4B8D6D2C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Lote 5, Ala Sul, 1° Andar - Bairro SDC, Eixo Monumental - CEP 70070-350 - DF
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