
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Apos lamento n.º Primeiro/2022 

TERMO DE APOSTILAMENTO

PRIMEIRO  TERMO  DE  APOSTILAMENTO  AO  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  Nº
21/2022 CELEBRADO ENTRE O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTE E LAZER (SEL/DF), E ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS (YAHWEH BRINQUEDOS)

SIGGO n° 046423 

Processo: 00220-00002351/2022-10

1. DO OBJETO

1.1. Em atenção ao Memorando 11 (86956546) proferido pelo Gabinete, visando readequar
as  demandas  solicitadas  no  memorando,  solicito  que  esta  subsecretaria  leve  em consideração  as
seguintes  especificações  e  alterações,  visando  a  contratação  de  empresa  para  execução  desse
importante projeto, o presente Termo de Apos lamento tem por objeto a alteração dos itens I e II,
referente à quan dade do brinquedo inflável do po tobogã da "Cláusula Terceira - Do Objeto", que
passam a vigorar com a seguinte redação: 

3.                        CLAUSULA TERCEIRA - DO
OBJETO                                

3.1. O  Contrato  tem  por  objeto
a contratação de empresa especializada
em  serviços  de  eventos  em  geral,
especialmente  para  a  prestação  de
serviços  de:  locação  de  barraquinha de
alimentação (cachorro quente,  pipoca e
algodão  doce),  locação  de  barraquinha
de  bebidas  (refrigerante,  suco  e  água
mineral),  locação  de  cama  elás ca
grande,  locação  de  piscina  de  bolinha
grande, locação de brinquedo inflável do

po  tobogã,  fornecimento  de
profissional  para  exercer  a  função  de
animador  de  festa  e  fornecimento  de
profissional  pra  realizar  pintura  de
rosto,  para  atender  ao  avento  de
comemoração  do  Dia  da  Família  nos
Centros  Olímpicos  e  Paralímpicos  de
Samambaia  e  do  Gama,  nos  termos  do
Projeto Básico (86559941), da Pesquisa de
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preços  (86559498),  do  Memorando
(85632987) e da Jus fica va por dispensa
de  licitação  (86573079),  que  passam  a
integrar o presente Termo.

3.2.  Mais  especificamente,  o  objeto
contratual  será  divido  conforme
detalhamento abaixo:

I - CENTRO OLÍMPICO E PARALÍMPICO DE
SAMAMBAIA:

SERVIÇO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

Locação de barraquinha de
cachorro quente

Fornecimento  de  cachorro  quente  (pão  careca,
salsicha,  batata  palha,  molho  de  tomate)  para  500
pessoas,  durante  o  período  de  4  horas,  com  a
presença de um monitor em cada barraquinha.

02

Locação de barraquinha de
pipoca

Fornecimento  de  pipoca  servida  em  saco  de  papel
médio  para  500  pessoas,  durante  o  período  de  4
horas,  com  a  presença  de  um  monitor  para  cada
barraquinha.

02

Locação de barraquinha de
algodão doce

Fornecimento  de  algodão  doce  para  500  pessoas,
durante o período de 4 horas, com a presença de um
monitor para cada barraquinha.

02

Locação  de  cama  elás ca
grande 

Fornecimento durante o período de 4 horas,  com a
presença de um monitor. 02

Locação  de  piscina  de
bolinha grande

Fornecimento durante o período de 4 horas,  com a
presença de um monitor. 02

Animador de festa Fornecimento de profissional durante o período de 4
horas 01

Pintura de rosto Fornecimento de profissional durante o período de 4
horas

02

Locação de barraquinha de
bebidas  (água  mineral,
sucos e refrigerantes) 

Fornecimento de refrigerantes, sucos e água mineral,
para 500 pessoas, durante o período de 4 horas, com
a presença de um monitor para cada barraquinha.

02

Locação  de  brinquedo
inflável do po tobogã

Fornecimento durante o período de 4 horas,  com a
presença de um monitor 01

                                                                                     I  - CENTRO OLÍMPICO E PARALÍMPICO DO
GAMA:

SERVIÇO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE
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Locação de barraquinha de
cachorro quente

Fornecimento de cachorro quente (pão careca,
salsicha, batata palha, molho de tomate) para 500

pessoas, durante o período de 4 horas, com a
presença de um monitor em cada barraquinha.

02

Locação de barraquinha de
pipoca

Fornecimento de pipoca servida em saco de papel
médio para 500 pessoas, durante o período de 4
horas, com a presença de um monitor para cada

barraquinha.

02

Locação de barraquinha de
algodão doce

Fornecimento de algodão doce para 500 pessoas,
durante o período de 4 horas, com a presença de um

monitor para cada barraquinha.
02

Locação de cama elás ca
grande 

Fornecimento durante o período de 4 horas, com a
presença de um monitor. 02

Locação de piscina de
bolinha grande

Fornecimento durante o período de 4 horas, coma
presença de um monitor. 02

Animador de festa Fornecimento de profissional durante o período de 4
horas 01

Pintura de rosto Fornecimento de profissional durante o período de 4
horas 02

Locação de barraquinha de
bebidas (água mineral,
sucos e refrigerantes) 

Fornecimento de refrigerantes, sucos e água mineral,
para 500 pessoas, durante o período de 4 horas, com

a presença de um monitor para cada barraquinha.
02

Locação de brinquedo
inflável do po tobogã 

Fornecimento durante o período de 4 horas, com a
presença de um monitor

01

2. DA RATIFICAÇÃO

Ficam ra ficadas todas  as  demais  cláusulas  e  condições do Contrato  de Prestação de Serviços  n°
21/2022 (86776645)

Brasília, 20 de maio de 2022

GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA 

Secretária de Estado de Esporte e Lazer
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Documento assinado eletronicamente por GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - Matr.0277251-5,
Secretário(a) de Estado de Esporte e Lazer, em 20/05/2022, às 18:25, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site: h p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 86962499 código CRC= C01905D2.
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