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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO

DISTRITO FEDERAL

Gabinete da Secretaria de Cultura e Economia Cria�va

 

Termo de Referência - SECEC/GAB  

 TERMO DE REFERÊNCIA Nº 8/2022 - SECEC/GAB 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

 

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de alimentação
durante realização de workshop de grafite para ar�stas e convidadas, de Brasília e estrangeiras, entre os
dias 21 e 24 de junho do corrente ano, parte do projeto "Mulheres Inspiradoras da Ibero-américa: a arte
urbana como instrumento de transformação social", no âmbito de Brasília - Capital Ibero-americana das
Culturas (CIC 2022).

 

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Em 2022, Brasília ostenta o �tulo de ‘Capital Ibero-americana das Culturas’ (CIC 2022),
oferecido pela União das Cidades Capitais Ibero-americanas (UCCI), rede de cidades à qual a capital é
filiada. A Secretaria de Cultura e Economia Cria�va lançou a candidatura da cidade em 2019 e, desde
então, vem trabalhando em coordenação com o Governo do Distrito Federal (GDF) para promover
polí�cas públicas e eventos que fortaleçam nossa iden�dade ibero-americana.

2.2. Em janeiro deste ano, a UCCI lançou convocatória para inscrição de projetos culturais pelas
cidades afiliadas, em que se previa o recebimento de recurso no valor de 30.000 euros. A Secretaria de
Cultura e Economia Cria�va lançou, em conjunto com o Escritório de Assuntos Internacionais do GDF, a
candidatura de Brasília com o tema "Mulheres Inspiradoras da Ibero-américa: a arte urbana como
instrumento de transformação social". O projeto foi contemplado, em associação com as cidades de
Bogotá, Buenos Aires e Lima, fortes centros do grafite.

2.3. O projeto consiste na realização de um seminário virtual para ar�stas urbanas das cidades
par�cipantes da UCCI e servidores das áreas de cultura, igualdade e/ou gênero, para trabalhar questões
relevantes de gênero, em relação à biografia das mulheres ibero-americanas iden�ficadas. Prevê também
um workshop entre as ar�stas urbanas selenecionadas de cada cidade (Brasília, Bogotá, Buenos Aires e
Lima), que vai gerar um produto final, um painel de grafite conjunto no Eixo Cultural Ibero-americano, o
que implica a vinda das grafiteiras estrangeiras a Brasília, bem como uma funcionária administra�va da
Secretaria de Cultura de cada cidade parceira.

2.4. Ao longo do processo, o recurso liberado pela UCCI foi reduzido para 12.000 euros. Com
esse valor, a UCCI consegue financiar somente as passagens aéreas e e hospedagem das grafiteiras e
funcionárias administra�vas que se deslocarão até Brasília para realização do workshop e do painel de
grafite. A hospesagem cobre o café da manhã, mas não as demais refeições. Com este valor, tampouco
será possível o pagamento de cachê às ar�stas.

2.5. Desta forma, solicitamos a contratação de empresa especializada em fornecimento de
serviços de alimentação para as convidadas estrangeiras, a grafiteira selecionada de Brasília, duas
servidoras da Secretaria de Cultura e Economia Cria�va e uma servidora do Escritório de Assuntos
Internacionais do GDF, que acompanharão as ações em Brasília, previstas para ocorrerem entre os dias 21
e 24 de junho.

2.6. Ressalta-se que este projeto faz parte do calendário oficial de ações no âmbito da CIC
2022.
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2.7. Acresce-se, ainda, que a presente contratação encontra-se amparada pelo disposto pela
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

3.1. O serviço a ser efetuado deve possuir as especificações mínimas e quan�dades previstas
detalhadas abaixo:

Item Descrição Detalhamento
Unidade

de
Medida

Quan�dade Diárias

01 Buffet de
almoço

REFEIÇÃO TIPO BUFFET (por pessoa) - cardápio
mínimo: 02 entradas, saladas variadas, dois

�pos de carne, três guarnições, 1 �po de
massa, duas sobremesas e bebidas não

alcoólica (água, suco, e refrigerante). Com
todos os materiais necessários (pratos, copos,

taças, talheres, bandejas, guardanapos,
rechauds, mobiliário e pessoal necessário).

Incluir opção vegetariana e sem lactose.

Unidade 10 4

02
Buffet de

coffee
break

LANCHE TIPO BUFFET (por pessoa) - Cardápio
mínimo: 01 �po de torta ou quiche, pão de

queijo, 01 �po de sanduiche de pão de metro,
salgadinhos diversos, salada de frutas, água, 2

�pos de sucos naturais de frutas, 2 �pos de
refrigerante e 1 �po na opção diet e café. Com
todos os materiais necessários (pratos, copos,

taças, talheres, bandejas, guardanapos,
rechauds, mobiliário e pessoal necessário).

Incluir opção vegetariana e sem lactose.

Unidade 10 4

03 Buffet de
jantar

REFEIÇÃO TIPO BUFFET (por pessoa) - cardápio
mínimo: 02 entradas, saladas variadas, dois

�pos de carne, três guarnições, duas
sobremesas e bebidas não alcoólica (água,

suco, e refrigerante). Com todos os materiais
necessários (pratos, copos, taças, talheres,

bandejas, guardanapos, rechauds, mobiliário e
pessoal necessário). Incluir opção vegetariana e

sem lactose.

Unidade 10 4

 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1. A contratação obedecerá ao disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,  bem como
demais norma�vos constantes neste instrumento.

 

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1. O critério de julgamento será o de menor preço global, em atenção ao Art. 33 da Lei nº
14.133/2021.
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5.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências
con�das neste Termo de Referência, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou
manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância com o disposto no
Art. 59, da lei 14.133/2021.

5.3. A adjudicação por preço global por um mesmo fornecedor visa a assegurar a correta
prestação dos serviços, uma vez que a existência de fornecedores dis�ntos para cada um dos itens
poderia trazer problemas operacionais, bem como custos adicionais ao contrato. A escolha em questão
foi baseada na necessidade de operacionalização dos serviços que comporão o pretenso contrato,
obje�vando garan�r um nível de excelência do serviço como um todo, já que os itens fazem parte de
conjunto que deverá ser harmônico e complementar entre si.

5.4. Impende ainda destacar que, compara�vamente à adjudicação por item, a adjudicação
global não restringe a compe��vidade do certame, pois não inviabiliza a par�cipação de empresas
especializadas em um único gênero, em favor de grandes distribuidores atacadistas ou prestadores de
serviços, dada a natureza dos serviços definidos no termo de referência.

5.5. A proposta comercial deverá ser entregue, devidamente assinada pelo representante legal
da empresa, com o preço unitário, incluídas todas as despesas necessárias à entrega do objeto deste
Termo de Referência, como também, todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

 

6. DA GARANTIA DO OBJETO

6.1. O serviço deverá dispor de garan�a de no mínimo 6 (seis) meses, em caso do não
fornecimento por parte do fornecedor, ou no caso da prestação do serviço fora dos requisitos mínimos
exigidos neste Termo de Referência, o que poderá acarretar também sanções por parte da contratante.

6.2. Quando da entrega do serviço, a empresa deverá fornecer cer�ficado de garan�a, por
meio de documentos próprios ou anotação impressa ou carimbada na respec�va Nota Fiscal.

6.3. No caso de subs�tuição do serviço, o subs�tuto terá o mesmo prazo de garan�a
originalmente dado.

 

7. DO PRAZO PARA ENTREGA E LOCAL

7.1. O fornecimento será efetuado nos dias e horários indicados abaixo, a menos que haja
alteração no cronograma do evento, que deverá ser informado ao fornecedor com
antecedência mínima de 72 horas:

- Espaço Cultural Renato Russo: 21 e 22/06 - horário: 12h às 20h, situado na Av. W3 sul,
508 sul

- Eixo Cultural Ibero-american: 23 e 24/06 - horário: 12h às 20h, situado no Setor de
Divulgação Cultural: Eixo Monumental (an�ga Funarte)

Telefone de Contato (61) 2017-4037.

 

8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. Com o obje�vo de verificar sua conformidade com as especificações constantes neste
Termo de Referencia, o recebimento dos serviços será realizado:

8.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, mediante termo circunstanciado para efeito de
posterior verificação da conformidade do bem com as especificações constantes neste documento.

8.1.2. Defini�vamente, em até 1 hora, contados do recebimento provisório, item 9.1,
mediante termo circunstanciado, após verificar que o serviço entregue possui todas as
caracterís�cas consignadas, no que tange a quan�dade solicitada e qualidade do bem especificada,
conforme este Termo de Referência.
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8.2. Caso após o recebimento provisório constatar-se que os materiais possuem vícios
aparentes ou redibitórios ou estão em desacordo com as especificações ou a proposta, serão
interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que seja sanado o problema.

8.3. Os serviços que forem entregues em desacordo com o especificado deverão ser
subs�tuídos pela contratada em até 1 hora e o seu descumprimento poderá acarretar sanções conforme
previsto na legislação vigente.

8.4. Se a Contratada deixar de entregar o objeto dentro do prazo estabelecido sem jus�fica�va
por escrito, aceita pela Administração sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente.

8.5. Em caso de prorrogação do prazo de entrega, este poderá ser feito uma única vez, por
prazo não superior a 72 horas. Deverá ser feito por escrito, jus�ficadamente, antes de seu vencimento,
comprovando que não houve culpa do fornecedor no descumprimento do prazo contratual.

8.6. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança do serviço e/ou bem, nem é�co-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

8.7. O recebimento do objeto está condicionado ao aceite pelo Executor do Contrato
especialmente designado para representar a Contratante, conforme prevê a Lei nº 14.133/2021.

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

9.2. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compa�bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

9.3.  Garan�r a boa qualidade do objeto fornecido à Administração, bem como efetuar a
imediata subs�tuição, às suas expensas, conforme prazo es�pulado pela Administração, após
comunicação, de qualquer bem entregue, que não esteja de acordo com as especificações ou em relação
ao qual, posteriormente, não obstante os testes realizados, venha a se constatar qualquer adulteração ou
vício.

9.4. Zelar e garan�r a boa qualidade do objeto fornecido à Administração, em consonância com
os parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas per�nentes, expedidas pelo poder
Público.

9.5. Responsabilizar-se pelo pagamento de taxas, fretes, seguros, transporte, embalagens e
demais encargos decorrentes do fornecimento do objeto deste instrumento.

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os Arts.
12,13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 11 de novembro de 1990).

9.7. Responsabilizar-se civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que cause à
Contratante, a seu pedido ou de terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto
deste Termo de Referência, não cabendo a Contratante, em hipótese alguma, responsabilidade por danos
diretos, indiretos ou lucros cessantes;

9.8. Responsabilizar-se inteiramente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
tributários e sociais e de acidentes de trabalho e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre
o objeto contratado.

9.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigida no ato convocatório.

9.10. Não alegar, em hipótese alguma, como jus�fica�va ou defesa, desconhecimento,
incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato e das especificações
técnicas, bem como de tudo o que es�ver con�do nas normas, especificações e métodos da ABNT, e
outras normas per�nentes ao objeto. 
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9.11. Manter atualizado junto à CONTRATANTE os seus dados cadastrais, como endereço,
telefones e correio eletrônico (email) dentre outras informações indispensáveis à comunicação entre a
Contratada e esta Secretaria de Estado, de modo a viabilizar as convocações, in�mações e no�ficações
quando se fizerem necessárias. O descumprimento desta obrigação ficará caracterizado com a devolução
de correspondências enviadas pelos correios ou com o não atendimento às ligações telefônicas, sendo
assim configurado desídia e sujeito às penalidades legais.

9.12. Possuir em seu quadro de empregados, profissionais, necessários e suficientes para
receber e solucionar as demandas da CONTRATANTE.

9.13. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor
inicialmente contratado, do Art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

9.14. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi�r a u�lização do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento
ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos Arts. 103 e 124, da Lei nº
14.133/2021.

9.16. A Contratada fica obrigada a comprovar a implantação do Programa de Integridade, nos
termos do Art. 5º, da Lei Distrital nº 6.112/2018, alterada pela Lei nº 6.308/2019. 

9.17. Respeitar os termos es�pulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448/2015, o qual proíbe
conteúdo discriminatório contra a mulher.

9.18. Apresentar GARANTIA LEGAL, conforme Código de Defesa do consumidor. O
representante/fornecedor deverá informar na proposta o prazo de garan�a do produto/material cotado
contra defeitos de fabricação e performance durante o uso.

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa.

10.2. Receber os bens, disponibilizando local, data e horário e atestar a Nota Fiscal/Fatura.

10.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o
Termo de Referência e sua proposta.

10.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização na entrega e recebimento do objeto
contratado, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10.5. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

10.6. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos serviços, no prazo estabelecido, desde
que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.

10.7. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam man�das, em compa�bilidade
com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.

10.8. Permi�r, dentro das normas internas, o acesso dos empregados da contratada às suas
dependências, ao local de prestação dos serviços, desde que devidamente iden�ficados e acompanhados
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por representante do Contratante.

10.9. Exercer a fiscalização dos serviços prestados;

10.10. A Contratante se reserva no direito de recusar o recebimento dos materiais que considere
inadequados e/ou abaixo do padrão de qualidade exigido.

10.11. Exigir a implementação do Programa de Integridade das Empresas a serem contratadas
pela Administração Pública do Distrito Federal, nos termos do Art. 15, da Lei nº 6.112/2018.

 

11. DO VALOR ESTIMADO

11.1. O valor total es�mado da presente aquisição será estabelecido após pesquisa de preços
elaborada pela área competente.

 

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.1. Para fins de comprovação da capacidade técnica, a empresa deverá apresentar Atestado
de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a
empresa realizado ou estar realizando o objeto, compa�vel em caracterís�cas com o objeto deste Termo
de Referência. 

 

13. DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. A par�cipação de consórcios não será admi�da, uma vez que o objeto a ser adquirido é
amplamente comercializado por diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano
à administração por frustrar o próprio caráter compe��vo da disputa pelo menor preço.

13.2. Pelo mesmo fato não há mo�vos para se admi�r a subcontratação, de forma a gerar outros
instrumentos contratuais e consequentemente outras atribuições à administração pública. Deste modo, é
vedada a subcontratação do objeto.

 

14. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

14.1. A vigência deste contrato é de doze (12 meses), a par�r da assinatura do instrumento
contratual.

 

15. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

15.1. A Secretaria de Cultura e Economia Cria�va do Distrito Federal deve acompanhar e
fiscalizar a conformidade dos serviços executados, da alocação dos recursos necessários, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de representantes especialmente designados.

15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com o Art. 120 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

15.3. De acordo com a Lei Distrital nº 2.834 de 2001, que recepciona a Lei nº 9.784 de 1999 no
âmbito do Distrito Federal, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado,
mo�vadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de di�cil ou impossível reparação conforme
ar�go 45 da Lei nº 9.784, de 1999;

15.4. Não obstante, a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todo o
objeto deste Termo de Referência, a Contratante reservar-se o direito de, sem que de qualquer forma
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restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização no ato de
entrega do objeto.

15.5. A verificação da compa�bilidade do objeto recebido, com as devidas especificações e
quan�dades, deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

15.6. O executor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução contratual, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou pendências observadas,
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

 

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a par�r da data de apresentação
da nota fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento;

16.2. Decorridos 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela
devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efe�vo
pagamento de acordo com a variação pro rata tempore do IPCA, nos termos do art. 3º do Decreto do DF
nº 37.121/2016;

 

17. DA SUSTENTABILIDADE

17.1. A contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no
Art. 2º, da Lei Distrital nº. 4.770/2012, em conformidade com o Decreto nº. 7.746/2012, que estabelece a
implementação de critérios, prá�cas e ações de logís�ca sustentável no âmbito da Administração Pública
do Distrito Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser
observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

 

18. DA LICITAÇÃO EXCLUSIVA

18.1. Em observância aos Arts. 25, da Lei Distrital nº 4.611/2011 e 7º, do Decreto Distrital
nº 35.592/2014, a presente licitação deverá ser des�nada à par�cipação exclusiva das en�dades
preferenciais.

 

19. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. A disciplina das infrações e sanções administravas aplicáveis no curso da licitação e da
execução é aquela prevista na legislação vigente.

 

20. EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO E ELABORAÇÃO

Elaborado por:

SÂMEA ANDRADE

Assessora Especial

Documento assinado eletronicamente por SÂMEA LARISSE ANDRADE - Matr.0242595-5,
Assessor(a) Especial, em 10/05/2022, às 17:55, 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= 86010876 código CRC= E42654F8.
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