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

Subsecretaria do Patrimônio Cultural
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal

 

Termo de Referência - SECEC/SUPAC/CONDEPAC-DF

 

TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada empresa especializada no fornecimento
de alimentação a fim de suprir as necessidades da Subsecretaria do Patrimônio Culturalem eventos como: a solenidade de posse dos
conselheiros do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal, Encontro Regional das Letras: Mulheres Escritoras do
Centro - Oeste, Homenagem as Agentes Voluntárias do Programa Mala do Livro, conforme especificações e quan�dades con�das neste
instrumento.

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A Subsecretaria do Patrimônio Cultural abarca um extensivo número de diretorias, assessorias e o Conselho de Defesa do
Patrimônio Cultural. Como unidade responsável pelo comando e supervisão com competências: I - planejar, promover e executar ações
culturais e populares em sua diversidade; II - planejar fóruns e oficinas, no âmbito das áreas de teatro, literatura, cinema e outras; III -
estabelecer diálogos e parcerias com grupos e redes culturais representa�vas da polí�ca pública e privada, no que abrange a
iden�dade cultural no contexto do Distrito Federal; IV - difundir expressões e ações ligadas às diversas etnias e povos, além dos �pos
mes�ços; e V - desenvolver outras a�vidades na sua área de atuação que lhes forem conferidas ou delegadas, previstas no art 29 do
Decreto n°32.587, de 13 de dezembro de 2010, que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal
e dá outras providências.

2.2. O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do DF – CONDEPAC-DF, orgão recriado por meio da Lei Complementar n°
934/2017 está em processo de recomposição por meio do Edital 27/22 e sua re�ficação n° 02/2023 a publicação do resultado final
acontecerá até o dia até 10/03/2023. A solenidade de posse está agendada para 14/03/2023. Nesse contexto, a solenidade de posse  é
um importante momento de afirmação da existência e importância do conselho, considerando que o CONDEPAC representa o único
órgão colegiado específico do patrimônio cultural, destaca-se que cons�tui-se, atualmente, na única instância qualificada para
ar�culação entre a polí�ca cultural e a polí�ca urbana rela�va ao patrimônio cultural do DF. O planejamento cons�tui em organizar
uma cerimônia de posse do conselho com a par�cipação de ex-conselheiros (as), recém nomeados conselheiros (as), equipe
relacionada ao Patrimônio Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Cria�va gerando uma expecta�va de público de 60 (sessenta)
pessoas.

2.3. O Programa Mala do Livro se baseia no envolvimento comprome�mento das comunidades por intermédio dos agentes de leitura
comunitários, que par�cipam voluntariamente, mantendo a mala em sua residência, incen�vando o hábito da leitura por meio do
emprés�mo de livros e desenvolvendo a�vidades de acompanhamento dos estudantes nas suas tarefas escolares. Decorridos mais de
30 anos do início do Programa, vimos a necessidade de homenagear essas mulheres que voluntariamente se desdobram, além de seus
compromissos com suas famílias e lares, no sen�do de levar um pouco de cultura, entretenimento, lazer, educação e conhecimento,
através dos livros, ao público usuário da Mala do Livro. O evento de "Homenagem as Agentes Voluntárias do Programa Mala do Livro"
previsto para o dia 11 de março de 2023. O planejamento cons�tui em organizar um evento para cerca de 120 (cento e vinte) pessoas
composto de agentes da mala do livro, servidores da SECEC, entre outros convidados.

2.4. A Biblioteca Nacional de Brasília tem o prazer de apresentar o Encontro Regional das Letras: Mulheres Escritoras do Centro - Oeste,
que será realizado nos dias 16 e 17 de março de 2023. O evento visa homenagear e divulgar a produção literária feita por mulheres
escritoras da região Centro - Oeste do Brasil e que tanto contribuíram e contribuem para o enriquecimento da literatura nacional. O
planejamento cons�tui em organizar 1 Brunchs, e 1 Coffee break, há uma expecta�va de público de 100 pessoas por dia. A previsão de
100 par�cipantes no evento como um todo jus�fica-se pela presença, para além das escritoras dos outros estados, de servidores da
SECEC, entre outros convidados per�nentes ao tema do evento.

2.5. Torna-se necessária então a contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação para servir os presentes nos
eventos citados.

 

3.DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

Item Serviço Ação/projeto a ser atendido
Unidade
de
medida

Quan�dade
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1

Coffee break incluindo cardápio variado com café com e sem
açúcar, leite (desnatado e integral), sucos sem açúcar (pelo
menos dois sabores diferentes), refrigerantes com e sem açúcar
(pelo menos três �pos diferentes), chá quente (pelo menos dois
sabores diferentes), chá gelado e sachês individuais de
adoçante, açúcar, manteiga e geleias. Com as seguintes opções
de comidas: cesto de pães, pão de queijo, tapioca, 3 (três) �pos
de frios, bolo (pelo menos dois sabores, sendo um sem
glúten), salgados fritos (pelo menos três sabores, incluir uma
opção sem lactose e sem glúten), salgados assados (pelo menos
três opções de sabores diferentes, incluir uma opção sem
lactose e sem glúten), salada de frutas, 3 �pos de biscoitos
(pe�t four), 2 (dois) �pos de salgadinhos ou mini croissant.
Duração mínima de 2 horas. Fornecer opção de alimentação
adequada a pessoas com patologias especiais. Fornecer opção
de alimentação adequada a pessoas com patologias especiais.

Coffee break para 60
(sessenta) pessoas, cerimônia
de posse do conselho
CONDEPAC, prevista para 14
de março de 2023, às 9h.

Por
pessoa 160

Coffee break para 100 (cem)
pessoas, para "Encontro
Regional das Letras: Mulheres
Escritoras do Centro - Oeste",
previsto para o dia 16 de
março de 2023, às 17h.

2

Brunch contendo café com e sem açúcar, leite (desnatado e
integral), sucos sem açúcar (pelo menos dois sabores
diferentes), refrigerantes com e sem açúcar (pelo menos três
�pos diferentes), chá quente (pelo menos dois sabores
diferentes), chá gelado e sachês individuais de adoçante,
açúcar, manteiga e geleias.  03 (três) �pos de saladas, 01 (um)
�po de torta, 02 (dois) �pos de quiche ou quibe assado, 02
(dois) �pos de massa, panqueca ou crepe, 02 (dois) �po de
sanduiche de pão de metro, 02 �pos de empratados quentes (1
sem glúten), 02 (dois) �pos de frutas frescas fa�adas, 02 (dois)
�pos de sobremesas, 01 (um) cesto de pães variados, 3
(três) �pos de frios, 02 (dois) �pos de patês. Fornecer opção
de alimentação adequada a pessoas com patologias
especiais. Duração mínima de 2 horas.

Brunch para 120 (cento e
vinte) pessoas para o evento
de "Homenagem as Agentes
Voluntárias do Programa
Mala do Livro", previsto para
o dia 11 de março de 2023, às
9h. Por

pessoa 220

Brunch para 100 (cem)
pessoas, para "Encontro
Regional das Letras: Mulheres
Escritoras do Centro -
Oeste", previsto para o dia 16
de março de 2023, às 12h.

3.1. O serviço acima listado será executado pela empresa e a coordenação/ fiscalização será executada pelos servidores da Secretaria
de Estado de Cultura e Economia Cria�va.

3.2. O serviço deverá ser prestado por profissionais uniformizados, capacitados e experientes de modo a garan�r a qualidade dos
produtos/serviços entregues.

3.3. A empresa contratada deverá fornecer serviço de garçom para reposição e apoio em quan�dade suficiente para atender o
quan�ta�vo de pessoas. Não será necessário serviço volante para atendimento individualizado.

3.4. A empresa contratada deverá fornecer para prestar o serviço.

de cozinha e todos os equipamentos necessários para preparação dos alimentos e bebidas que serão servidos.

3.5. A empresa contratada deverá fornecer o mobiliário e todos os equipamentos necessários para preparação dos alimentos e bebidas
que serão servidos;

3.6. A empresa contratada deverá fornecer as bandejas, refratários, pegadores, guardanapos, copos, talheres, e demais utensílios
necessários para servir e o quan�ta�vo de pessoas, disponibilizar toalha de mesa com aproximadamente, 1cm do chão, e dois arranjos
florais para a mesa do buffet.

3.7. A mesa de alimentação deverá ficar montada por no mínimo 2h. Todos os alimentos e bebidas remanescentes deverão
permanecer no local.

3.7. A empresa contratada será responsável pelo transporte, montagem e desmontagem de todo material u�lizado no serviço.

 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1. A contratação obedecerá ao disposi�vo 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 que deverá ser adotado para julgamento das propostas é o de MENOR PREÇO POR ITEM, em atenção ao art. 33 da Lei nº
14.133/2021.

 

6. GARANTIA DO OBJETO

6.1. Os serviços contratados deverão estar de acordo com a legislação e normas vigentes;

6.2. O objeto deverá ser entregue conforme especificações descritas neste termo.
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7. DO PRAZO DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

7.1. O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue conforme especificações e quan�dades con�das neste cronograma.

7.2. O item 1 deste Termo de Referência deverá ser entregue conforme tabela abaixo:

Item Serviço
Ação/projeto
a ser
atendido

Data Horário Local de
entrega Responsável

Unidade
de
medida

Quan�dade

1 Coffee
break

Cerimônia de
posse
do Conselho
de Defesa do
Patrimônio
Cultural do
Distrito
Federal
(CONDEPAC)

 

14/03/2023

A
alimentação deverá
ser servida,
completa e
disponível para
consumo às 09h.

Foyer da
Cafeteria,
no 2º andar
da
Biblioteca
Nacional de
Brasília,
Setor
Cultural Sul
lote 2, CEP
70070-
150, Brasília
- DF.

Rayane
(Secretaria
Execu�va do
CONDEPAC-
DF). Telefone de
Contato (61)
3550 7861 e/ou
3325-6251. 

Por
pessoa 60

Encontro
Regional das
Letras:
Mulheres
Escritoras do
Centro -
Oeste

16/03/2023

A
alimentação deverá
ser servida,
completa e
disponível para
consumo às 17h.

Foyer da
Cafeteria,
no 2º andar
da
Biblioteca
Nacional de
Brasília,
Setor
Cultural Sul
lote 2, CEP
70070-
150, Brasília
- DF.

Marcela Mendes
de Araújo ( 
Gestora em
Polí�cas Públicas
e Gestão
Governamental).
Telefone de
Contato (61)
3325-6257/6165

Por
pessoa 100

7.3. O item 2 deste Termo de Referência deverá ser entregue deverá conforme tabela abaixo:

Item Serviço
Ação/projeto
a ser
atendido

Data Horário Local de
entrega Responsável

Unidade
de
medida

Quan�dade
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2 Brunch

Homenagem
as Agentes
Voluntárias
do Programa
Mala do Livro

11/03/2023

A
alimentação deverá
ser servida,
completa e
disponível para
consumo às 9h.

Foyer da
Cafeteria,
no 2º andar
da
Biblioteca
Nacional de
Brasília,
Setor
Cultural Sul
lote 2, CEP
70070-
150, Brasília
- DF.

Emerson Benedito
Vidal (Técnico em
A�vidades
Culturais). Telefone
de Contato (61)
3325-2607.

 

Por
pessoa 120

Encontro
Regional das
Letras:
Mulheres
Escritoras
do Centro -
Oeste

16/03/2023

A
alimentação deverá
ser servida,
completa e
disponível para
consumo às 12h.

Foyer da
Cafeteria,
no 2º andar
da
Biblioteca
Nacional de
Brasília,
Setor
Cultural Sul
lote 2, CEP
70070-
150, Brasília
- DF.

Marcela Mendes
de Araújo ( Gestora
em Polí�cas
Públicas e Gestão
Governamental).
Telefone de
Contato (61) 3325-
6257/6165

Por
pessoa

 

100

 

 

7.4. A data e o local de entrega poderão ser alterados a critério da administração pública, cabendo o contratante informar a contratada
com antecedência mínima de 72 horas.

7.5. O cardápio dos serviços deverá ser subme�do para aprovação da Subsecretaria do Patrimônio Cultural, por meio do e-mail
supac@cultura.df.gob.br, qualquer alteração deverá ser expressamente autorizada.

7.6. A contratada deverá apresentar sua equipe no local de execução do serviço com antecedência mínima de 2 (duas) horas do horário
previsto de início para organização do local onde será servida a alimentação no dia do evento. 

7.7. Os atrasos injus�ficados poderão ensejar a aplicação das sanções previstas pela legislação vigente. 

7.8. O recebimento do objeto está condicionado ao aceite pelo Executor do Contrato especialmente designado para representar a
contratante, conforme prevê a Lei Federal nº 8.666/1993.

7.9. O objeto será recebido defini�vamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da
proposta, devidamente assinado pelas partes;

7.10. Se a licitante vencedora deixar de entregar o objeto dentro do prazo estabelecido sem jus�fica�va escrita aceita pela
Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente e penalidades con�das neste Termo de Referência e no
Edital;

7.11. Após o recebimento defini�vo do objeto será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento.

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Efetuar a entrega do serviço em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das
especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respec�va nota fiscal constando detalhadamente as indicações de �tulo,
autor, edição e quan�dade;

8.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os ar�gos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.3. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, subs�tuir, reparar, corrigir, remover, ou
reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 02 (duas) horas, o produto com avarias ou defeitos;

8.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

8.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os mo�vos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação;

8.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer
das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
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8.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamento de pessoal, prestação de garan�a e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8.9. Caso a contratada necessite de algum material de escritório não disponibilizado pela contratante ou fora da relação de itens de
Almoxarifado, e que seja essencial para a execução do serviço, será de sua responsabilidade providenciar.

8.10. A contratada fica obrigada a apresentar à Secretaria de Cultura e Economia Cria�va:

8.10.1.Até o quinto dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários resultantes da execução
do contrato;

8.10.2. Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais;

8.10.3. Fornecer material, equipamentos (EPIs), e equipamentos necessários para a realização dos serviços.

8.11. Cons�tui obrigação da contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação do serviço.

8.12. A contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

8.13. 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.

8.14. Executar o serviço de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.

8.15. Comunicar imediatamente à Administração qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, email e telefone, indicado
na respec�va proposta de preços, como também, outras informações julgadas necessárias para o recebimento de correspondências
encaminhadas pela Administração.

8.16. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento realizado pela
Administração.

8.17. Manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na Licitação.

8.18. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25%
(vinte e cinco por cento), do valor inicialmente contratado, nos termos do art. 25 da Lei nº 14.133/2021.

8.19. Comunicar por escrito eventual atraso, apresentando jus�fica�vas que serão objeto de apreciação pela Administração.

8.20. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Administração inerentes à boa execução do contrato, dentro do
prazo estabelecido pelo poder concedente.

8.21. Possuir em seu quadro de empregados, profissionais habilitados, necessários e suficientes para receber e solucionar as demandas
da Administração.

8.22. Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas e indiretas,
decorrentes do fornecimento do objeto do presente Termo de Referência, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais,
previdenciárias, trabalhistas, fundiárias, fretes, seguros, transporte e embalagens.

8.23. Zelar e garan�r a boa qualidade da execução do objeto à Administração, em consonância com os parâmetros de qualidade fixados
e exigidos pelas normas técnicas, expedidas pelo poder público, bem como reparar, corrigir, remover ou subs�tuir imediatamente, às
suas expensas, no total ou parte, conforme prazo es�pulado no subitem 9.6, após a comunicação da Administração, os serviços
executados, que não estejam de acordo com as especificações ou em relação aos quais, posteriormente, venham a se verificar vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

8.24. Declarar a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais,
comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos, bem como a inexistência de formação de vínculo emprega�cio entre os
empregados da contratada e a Administração Pública.

8.25. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração sejam qual for, desde que pra�cada por seus agentes durante a execução
do contrato, ainda que no recinto da Administração.

8.26. Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa previstas no Termo de Referência e que lhe sejam
aplicadas por meio de procedimento administra�vo, decorrentes de descumprimento de obrigações contratuais.

8.27. 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.

8.28. 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 menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

8.29. A contratada fica obrigada a 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 5.449, de 12 de janeiro de 2015, o qual proíbe conteúdo discriminatório
contra a mulher. 

8.30. A contratada fica obrigada ao cumprimento do disposto na Lei Distrital 6.112/2018, alterada pela Lei 6.308/2019.

8.31. Responsabilizar-se por todos os danos ou prejuízos que vier a causar à contratante, seus bens, pessoas ou bens de terceiros, em
decorrência do descumprimento das condições aqui definidas, por falha na execução dos serviços ou por emprego de peças
inadequadas.

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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9.1. 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.

9.2. Receber o objeto do contrato e atestar a Nota Fiscal/Fatura, disponibilizando local, data e horário.

9.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com o Termo de Referência e sua proposta;

9.4. 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;

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

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

9.7. 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.

9.8. 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 por representante da contratante.

9.9. Exercer a fiscalização dos serviços prestados.

 

10. DO VALOR ESTIMADO

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

 

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.1. Comprovação de ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel com o objeto deste Termo de Referência em
quan�dades, caracterís�cas e prazos mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s)
de direito público ou privado.

 

12. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

12.1. O termo de contrato de fornecimento poderá ser subs�tuído pela Nota de empenho na forma do inciso I do ar�go 95 da Lei nº
14.133, de 1º de abril de 2021, observando as disposições deste Termo de Referência. 

 

13. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

13.1. 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.

13.2. 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;

13.3. 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.

 

14. DO PAGAMENTO

14.1. 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.

14.2. Passados 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 Distrital nº 37.121/2016.

 

15. DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. 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.

15.2. 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.

 

16. DA SUSTENTABILIDADE
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16.1. 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 e a Lei 14.133/2021, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor
impacto ambiental em relação aos seus similares.

 

17. DA LICITAÇÃO EXCLUSIVA

17.1. 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.

 

18. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. A disciplina das infrações e sanções administra�vas aplicáveis no curso da licitação e da execução, é aquela prevista da legislação
vigente.
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