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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 
Assessoria Jurídico-Legisla�va

 

Termo de Referência - SECEC/GAB/AJL  
TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO - DEFINIÇÃO E MODELO DE EXECUÇÃO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de esteno�pia ao vivo, com o fornecimento de mão
de obra apta a realizar legendagem, com transmissão ao vivo, nas escutas que serão realizadas nos dias 14 e 16 de setembro de 2022,
em plataforma virtual denominada "Zoom", a fim de atender à necessidade da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria�va
do Distrito Federal, a qual se encontra com projeto em parceria com a Unesco em andamento com obje�vo de propiciar e verificar os
mecanismos de acessibilidade à pessoa com deficência em ações realizadas ou fomentadas, diretamente ou indiretamente, pela
SECEC nas polí�cas públicas culturais. 

1.1.1. Entende-se por:

a) Serviço de esteno�pia - compreende o serviço de legendagem em tempo real para pessoas com deficiência;

b) Transmissão ao vivo - é o termo u�lizado para vídeos que estão sendo gravados e transmi�dos simultaneamete; e 

c) Plataforma virtual "Zoom" - é uma plataforma de videoconferências robusta que possui diversas funcionalidades, como
compar�lhamentos de tela, gravação de webinars, acesso via telegone e upload de reuniões na nuvem.

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

2.1. O Governo do Distrito Federal sancionou em 2017 a Lei Orgânica da Cultura - LOC, Lei Complementar 934 de 07 de
dezembro de 2017. Em síntese, a LOC regulamentou e estabeleceu diretrizes aos mais importantes programas e polí�cas de fomento
cultural já existentes no Distrito Federal, bem como ins�tuiu o Sistema de Arte e Cultura – SAC-DF, que tem como obje�vo principal a
formulação, financiamento e gestão das polí�cas públicas de cultura no Distrito Federal. Entre os princípios do Sistema de Arte e
Cultura – SAC-DF, ins�tuído pela LOC, verifica-se que a acessibilidade ganha significa�va relevância como instrumento de
democra�zação, par�cipação, inclusão e fortalecimento da polí�ca pública de cultura do Distrito Federal, conforme previsto no art. 3º
da Lei Orgânica da Cultura:

Art. 3º São princípios do SAC-DF:
I – efe�vação dos direitos culturais;

II – equidade social e territorial de acesso e acessibilidade aos bens, aos serviços e aos meios de produção
culturais;
III – fortalecimento das iden�dades, da diversidade e do pluralismo cultural do Distrito Federal e da Região
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE-DF; IV – valorização de inicia�vas de
inovação e de experimentação ar�s�ca;
V – valorização das diversas expressões da cultura nacional;

VI – economicidade, eficiência, eficácia e equidade na aplicação dos recursos públicos;
VII – transparência e compar�lhamento de informações, também em formato acessível para pessoas com
deficiência;
VIII – ampliação e democra�zação dos processos de par�cipação e controle social na formulação, na
execução e na avaliação das polí�cas 3 culturais;

IX – integração e interação com as outras instâncias governamentais e áreas da gestão pública, considerando o
papel estratégico da cultura no processo de desenvolvimento integrado e de cidadania;
X – democra�zação do uso dos espaços culturais de propriedade do Distrito Federal, seguindo o desenho
universal nos espaços culturais e contemplando a acessibilidade nos termos do art. 3º, I, da Lei federal nº
13.146, de 6 de julho de 2015;
XI – desconcentração territorial no alcance das polí�cas públicas de cultura, inclusive na ampliação dos
espaços �sicos des�nados a arte e cultura;

XII – ar�culação para mapeamento, zoneamento setorial e regional e sistema�zação e monitoramento das
informações e indicadores culturais;
XIII – cooperação e complementaridade dos papéis dos agentes culturais públicos e privados;
XIV – desenvolvimento da economia cria�va, fundamentado na diversidade cultural, na sustentabilidade, na
inovação e na inclusão produ�va, garan�ndo acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência;

XV – conservação e manutenção dos espaços culturais;
XVI – fortalecimento das manifestações culturais de natureza sacro-religiosa, inclusive cristã gospel; das
culturas populares, tradicionais, indígenas, afrobrasileiras; do segmento de arte inclusiva; e de grupos
culturais historicamente excluídos;
XVII – acessibilidade para eliminação das barreiras comunicacionais, tecnológicas, urbanís�cas,
arquitetônicas, de mobilidade urbana, nos transportes que fazem acesso aos locais, entre outros, para
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garan�r a efe�va inclusão das pessoas com deficiência nas polí�cas, nos projetos e nos espaços culturais,
tanto no acesso a bens e serviços culturais como na produção de arte e cultura;
XVIII – fomento à produção inclusiva, que colabore para a superação de qualquer forma de discriminação;

XIX – ar�culação e projeção nacional e internacional da arte e da cultura do Distrito Federal, considerando a
criação de redes como vetor de desenvolvimento integrado no território e difusão da iden�dade cultural local.

2.2. Além dos princípios que norteiam e fundamentam todas as a�vidades culturais realizadas no Distrito Federal, vários
disposi�vos da LOC estabelecem a necessidade de se promover a garan�a de acessibilidade aos diversos ramos da cultura no Distrito
Federal, não apenas em relação aos equipamentos públicos e eventos culturais promovidos e patrocinados pelo Distrito Federal, mas
também aos órgãos colegiados e redes de formação, qualificação e profissionalização cultural. Ou seja, não há possibilidade de se
garan�r e efe�var direitos culturais sem que haja a absoluta garan�a de medidas de acessibilidade que permitam às pessoas com
deficiência o acesso aos bens, serviços e direitos culturais em igualdade de condições.

2.3. Convém destacar a existência da Portaria nº 100, de 11 de abril de 2018, da Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Cria�va do Distrito Federal, que ins�tui a Polí�ca Cultural de Acessibilidade no âmbito da gestão pública cultural do Distrito
Federal, cujo obje�vo é fortalecer, valorizar e fomentar ações que promovam a acessibilidade e assegurem o pleno exercício das
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida na criação e na fruição cultural.

2.4. Destaca-se ainda que a acessibilidade deve ser garan�da às pessoas com deficiência que usufruem dos projetos e
a�vidades culturais desenvolvidos com recursos desta Secretaria, bem como aos fazedores e fazedoras de cultura com deficiência.
Logo, a fim de dar concretude às legislações vigentes, a Secretaria de Cultura e Economia Cria�va está com um projeto em parceria
com a Unesco, tendo a consultoria obje�vo de verificar e propiciar mecanismo de acessibilidade à pessoa com deficiência nas ações
culturais realizadas ou fomentadas, diretamente ou indiretemente, pela Pasta.

2.5. Assim, a consultoria em andamento deve abarcar não só as medidas de acessibilidade na realização de eventos e afins,
como também a ampliação da par�cipação de agentes culturais com deficiência, por meio de publicação de editais em formato
acessível, dentre outras medidas a serem adotadas. Portanto, busca-se dar efe�vidade às polí�cas públicas culturais voltadas às
pessoas com deficiência estabelecidas nas mais diversas normas e convenções internacionais, de forma a colocar o Distrito Federal na
vanguarda no que diz respeito à acessibilidade cultural para pessoas com deficiência.

2.6. O acesso à cultura é um direito de todo cidadão. Nesse sen�do, a Declaração Internacional de Direitos Humanos de
1948 dispõe em seu ar�go 27, que Todo ser humano tem o direito de par�cipar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir
das artes e de par�cipar do progresso cien�fico e de seus bene�cios. Isso quer dizer que todos os indivíduos, independentemente de
sua origem, classe social, experiência prévia, condição congênita, deficiência ou quaisquer outros fatores socioeconômicos que os
iden�fiquem como minorias, têm o direito de usufruir das manifestações e bens culturais.

2.7. Logo, propiciar aos indivíduos com deficiência a promoção da acessibilidade para par�cipação na vida polí�ca cultural,
inclusive lhes assegurando protagonismo na cena cultural, é assegurar que os direitos e garan�as individuais estão sendo buscados
por parte do poder público distrital.

2.8. A Lei nº 13.146/2015, que ins�tui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), estabelece, em seu art. 53, que a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de par�cipação social.

2.9. O art. 42 do diploma em referência dispõe que a pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e
ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garan�do o acesso:

I - a bens culturais em formato acessível;
II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras a�vidades culturais e despor�vas em formato acessível;
e
III - a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e
espor�vos.

2.10. Ademais, estabelece o art. 43 da referida lei que o poder público deve promover a par�cipação da pessoa com
deficiência em a�vidades ar�s�cas, intelectuais, culturais, espor�vas e recrea�vas, com vistas ao seu protagonismo, de forma a
assegurar igualdade de oportunidades, assegurar o acesso aos bens e serviços, bem como a par�cipação efe�va em todas as
a�vidades culturais promovidas pelo poder público.

2.11. Destaca-se, ainda, que o projeto da SECEC em parceria com a Unesco se encontra em consonância com o art. 215 da
Cons�tuição Federal de 1988, que implica que o Estado garan�rá “o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultural nacional, e apoiará e incen�vará a valorização e a difusão das manifestações culturais”. 

2.12. Não obstante, a consultoria em andamento deve elaborar e entregar 5 (cinco) produtos à Secretaria de Cultura e
Economia Cria�va, sendo eles: 1) realizar o levantamento, a análise e a compilação de legislação nacional e distrital, pesquisas
cien�ficas, barreiras e dificuldades comumente encontradas pelo poder público com deficiências e melhores prá�cas rela�vas à
acessibilidade na promoção, difusão e acesso à informaçãoo de bens e serviços culturais; 2) realizar o mapeamento da situação de
acessibilidade dos equipamentos públicos de cultura sob a gestão da SECEC; 3) realizar o mapeamen�o e diagnós�co das dificuldades
enfrentadas pelos agentes culturais e público consumidos com deficiência em relação às ações e projetos fomentados e realizados
pela SECEC; 4) elaborar documento técnico, em formato de manual/car�lha, de acessibilidade à pessoa com dedficiência; e 5) realizar
e elaborar relatório de a�vidades de capacitação de servidores. 

2.13. Nesse ínterim, informa-se que o produto 1 (um) e o produto 2 (dois) já foram concluído, entregues e aprovados para
esta Secretaria. Quanto ao produto 3, este está em andamento, sendo realizado e elaborado pela consultora da Unesco responsável
pelo projeto e, neste ponto, ressalta-se que o produto 3 deve contemplar a realização de encontros e debates (remotos ou
presenciais) com a comunidade cultural, especialmente com os agentes culturais com deficiência, a fim de colher informações e
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verificar as reais necessidades desse público no que diz respeitos ao acesso aos recursos públicos de projetos realizados ou
fomentados, diretamente ou indiretamente, pela Secretaria de Cultura e Economia Cria�va. 

2.14. Desse modo, nos dias 14 e 16 de setembro de 2022, serão realizadas escutas, via plataforma virtual denominada
"Zoom", com agentes culturais, fazedores e fazedoras de cultura, produtores culturais, lideranças, membros da organização da
sociedade civil e comunidade em geral. Tal ação visa entender e atender, dentro do possível, as demandas das pessoas com
deficiência que u�lizam os equipamentos culturais e/ou par�cipam de ações/projetos/eventos culturais realizados, diretamente ou
indiretamente, por esta Pasta. 

2.15. Daí ressai a necessidade de contratar empresa especializada para a execução de serviços de esteno�pia ao vivo, com o
fornecimento de mão de obra apta a realizar legendagem ao vivo nas escutas que serão realizadas, em plataforma virtual
denominada "Zoom", visando proporcionar acesso às pessoas com deficiência audi�va, sem, contudo, serem alfabe�zada em libras.
Tal contratação é de suma importância, vez que tem como obje�vo proporcionar a par�cipação de pessoas com deficiência possam
não somente entender o que está sendo dito, mas também conseguirem se comunicar e informarem acerca de como atualmente
está o cenário da acessibilidade à pessoa com deficiência audi�va, bem como para informarem sobre suas eventuais necessidades. 

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

3.2. Além disso, a presente contratação está de acordo com o Parecer Referencial nº 21/2021 da Procuradoria-Geral do
Distrito Federal. 

3.3. No mais, no presente caso, mostra-se dispensável realização de estudo técnico preliminar e a análise de risco,
considerando que a contratação é de pequeno valor, podendo, portanto, ser dispensada no caso concreto, por aplicação analógica do
que dispõe a alínea "a" do §2º do art. 20 da Instrução Norma�va n. 5/2017 recepcionada no Distrito Federal pelo Decreto nº
38.934/2018, conforme informa a d. PGDF no Parecer Referencial acima mencionado. 

 

4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço global, em atenção ao inciso I do art. 33 da Lei nº
14.133/2021.

4.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências con�das neste Termo de
Referência e/ou Edital, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos
preços de mercado, em consonância com o disposto no inciso III do art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021.

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

4.4. No tocante aos aspectos legais que envolvem a matéria, faz-se prudente destacar que não se configura, salvo outro
entendimento, ilegalidade na realização do aludido certame licitatório com previsão de adjudicação por preço global, e não por itens,
tendo em vista que os serviços encontram-se integrados por itens de uma mesma natureza e que guardam estreita relação.

4.5. Impende ainda destacar que, compara�vamente à adjudicação por item, a adjudicação global, no presente caso, 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 materiais e serviços definidos no termo de
referência.

4.6. Por derradeiro, considerando todas as informações consignadas no presente termo de referência, entende-se por
suficientes as razões técnicas que demonstram necessário promover o agrupamento sugeridos como medida tendente a propiciar
contratação mais vantajosa aos interesses da Administração.

 

5. DA DESCRIÇÃO DOS ITENS      

 

Item Unid Especificação

 
01

 
U

Prestação de serviços de esteno�pia ao vivo durante a escuta que será realizada no dia 14 de setembro de 2022, das 18h às
20:30h, totalizando 2horas e 30 minutos de serviço, devendo o sistema ter capacidade para transmi�r na plataforma virtual,

denominada "Zoom", e com capacidade para transmi�r ao vivo 

 
01

 
U

Prestação de serviços de esteno�pia ao vivo durante a escuta que será realizada no dia 16 de setembro de 2022, das 14:30 às
17:00 totalizando 2horas e 30 minutos de serviço, devendo o sistema ter capacidade para transmi�r na plataforma virtual,

denominada "Zoom", e com capacidade para transmi�r ao vivo 

 

6. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

6.1. Os serviços de esteno�pia serão executados de forma simultanêa/on-line, nos dias 14 e 16 de setembro de 2022, com
duração de 2horas e 30 minutos para cada dia, nos dias infomados, sendo, portanto, realizados sob demanda e tão logo haja a

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.pg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/03/REF.0021.2021SEI.pdf


05/09/2022 20:48 SEI/GDF - 94978288 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=107036396&infra_siste… 4/7

emissão da Nota de Empenho, sendo a ordem de serviço emi�da pelo executor designado.

6.2. Com o obje�vo de verificar sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, a
prestação de serviço de esteno�pia será realizada:

6.2.1. Provisoriamente, 2 dias antes, para teste e verificação da conformidade do serviço com a especificação constante
do presente termo; e

6.2.2. Defini�vamente, em até 05 (cinco)  dias úteis, contados da execução do serviço, mediante termo circunstanciado
se necessário for, após verificar que os serviços prestados se amoldam às caracterís�cas especificadas neste Termo de
Referência.

6.3. Os serviços que forem prestados em desacordo com o especificado e/ou o seu descumprimento poderá acarretar
sanções conforme previsto na legislação vigente, notadamente a Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das demais
legislações vigentes.

6.4. Em caso de prorrogação do prazo para a execução dos serviços, este poderá ser feito uma única vez, por prazo não
superior a 07 (sete)  dias corridos. Deverá ser feito por escrito, jus�ficadamente, antes de seu vencimento, comprovando que não
houve culpa do fornecedor no descumprimento do prazo contratual.

6.5. Caso, após o recebimento provisório, constatar-se que os serviços prestados possuem vício e/ou fato do serviço ou
estão em desacordo com as especificações ou a proposta, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento,
bem como a empresa se sujeitará as sanções cabiveís na Lei nº 14.133/2021 e as previsões da legislação cível e penal.

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

6.7. A empresa prestadora dos serviços deverá empregar mão-de-obra especializada em todos os serviços a serem
prestados.

 

7. DO LOCAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

 

Dia da escuta  Horário Local

14 de setembro de 2022 Das 18:00 às 20:30 (2horas e 30 minutos de
serviço) Virtual - Plataforma "Zoom"

16 de setembro de 2022 Das 14:30 às 17:00 (2horas e 30 minutos de
serviço) Virtual - Plataforma "Zoom"

 

7.1. Os endereços, contatos e as respec�vas quan�dades serão confirmados nas Ordens de Serviços emi�das pelo executor
do contrato, indicado pela Administração.

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. O cumprimento dos prazos e demais exigências deste Termo de Referência.

8.2. A leitura de todas as condições da contratação constantes neste Termo de Referência, não sendo admi�da alegação
posterior de desconhecimento.

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

8.4. 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.

8.5. Responsabilizar-se pelas eventuais despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente Termo de Referência,
qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigações constantes do Edital Licitatório.

8.6. Instruir seus empregados a respeito das disposições presentes no contrato.

8.7. Designar preposto, aceito pela contratante, durante o período de vigência do contrato, para representá-la
administra�vamente sempre que for necessário.

8.8. Prestar todas as informações solicitadas pela contratante, de forma clara e concisa.

8.9. Garan�r durante o período da execução dos serviços  o pronto atendimento dos chamados, inclusive aos sábados,
domigos e feriados, assim como, para procederem eventuais inconsistências, devendo para tanto ser informado pela contratada os
números de telefones dos plantonistas para atuarem nos casos de emergências durante as escutas que serão realizadas em formato
virtual.

8.10. 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.
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8.11. 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.

8.12. 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.

8.13. 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 Distrital nº 5.448/2015, o qual proíbe conteúdo discriminatório
contra a mulher.

8.14. Zelar pelo sigilo e segurança das informações repassadas pelo Contratante.

8.15. Programar os serviços de forma a compa�bilizá-los com os horários de serviço do órgão demandante e dimensionar as
equipes necessárias para o cumprimento do prazo contratual.

8.16. No�ficar à Administração por escrito de qualquer anormalidade detectada na execução do serviço.

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Receber o objeto do contrato e atestar a Nota Fiscal/Fatura.

9.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com o Termo de Referência e
proposta de preços.

9.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização na entrega e recebimento do serviço 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 encaminhado os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9.4. Aplicar as sanções regulamentares e contratuais se necessário.

9.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa contratada.

9.6. Comunicar à contatada as eventuais irregularidades observadas no fornecimento dos serviços adquiridos para adoção
das providências saneadoras.

9.7. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada.

9.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os bens em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada.

9.9. No�ficar à contratada eventuais irregularidades no cumprimento das obrigações contratuais.

9.10. Emi�r relatórios sobre os atos rela�vos à execução do contrato que vier a ser firmado, em especial, quanto ao
acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, à exigência de condições estabelecidas e proposta de aplicação de
sanções.

9.11. Designar servidor como executor para o contrato ao qual serão incumbidas as atribuições legais.

9.12. Impor sanções contratuais caso suas demandas de correção de irregularidades, no�ficadas à contratada, não sejam
corrigidas dentro do prazo estabelecido.

 

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

10.1. 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 fornecido ou estar fornecendo o
objeto, compa�vel em caracterís�cas com o objeto deste Termo de Referência. 

 

11. DA NÃO APLICAÇÃO DA COTA RESERVADA 

11.1. A Lei Distrital n° 4.611/2011, que regulamenta no Distrito Federal o tratamento favorecido as microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, em seu ar�go 26, in verbis:

Art. 26. Será estabelecida cota reservada para as en�dades preferenciais nas licitações para aquisição de bens,
serviços e obras de natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto.
(negritou).
Art. 28. Não se aplica o disposto neste capítulo quando: I - estudo prévio indicar que não será vantajoso para a
Administração ou representará prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

11.2. Com a observância da citada legislação, cumpre registrar que tal proveito não se aplica à contratação almejada, tendo
em vista que a logí�sca implícita a ser empregada pressupõe necessidade de pessoa jurídica com capacidade robusta de
conhecimento técnico para sua execução, em especial no que diz respeito à logís�ca dos recursos a serem empregados e, ainda, por
ser objeto de natureza indivisível.

11.3. Assim, a licitação foi consignada através de Lote Único, com o intuito de manter a atra�vidade e a concorrência para os
serviços descritos, visando o obje�vo de que todas as empresas do ramo considerem a opção de par�cipar e assim tornar o
procedimento licitatório mais vantajoso à Administração Pública, com o intuito, inclusive, de ampliar a compe�ção entre os
fornecedores sem perda da economia de escala.
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11.4. Restando cristalina a responsabilidade quanto ao funcionamento e ao atendimento de todos os critérios técnicos e de
qualidade do serviço a ser executado, não sendo possível ter mais de um fornecedor responsável, dentro de um mesmo lote.

 

12. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

12.1. 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.

12.2. 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,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;

12.3. 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.

 

13. DO PAGAMENTO

13.1. 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.

13.2. 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.

 

14. DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. A par�cipação de consórcios não será admi�da, uma vez que o objeto a ser adquirido possui natureza técnica-
especializada. Tal permissibilidade poderia causar dano à administração por frustrar o próprio caráter compe��vo da disputa pelo
menor preço.

14.2. 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. Desse modo, é vedada a subcontratação do objeto.

 

15. DA SUSTENTABILIDADE

15.1. 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.

 

16. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. A disciplina das infrações e sanções administravas aplicáveis no curso da licitação e da execução é aquela prevista na
legislação vigente, notadamente na Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das demais legislações vigentes.

 

17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

17.1. A presente contratação terá duração de 1 (um) mês, a par�r da assinatura do instrumento contratual, que poderá ser
prorrogado por igual período.

 

18. DA GARANTIA 

18.1. A prestação de serviço objeto deste Termo de Referência não comporta garan�a, tendo em vista que o serviço possui
natureza profissional, intelectual e transitória, razão pela qual em caso de vício ou fato do serviço a empresa se sujeitará às sanções
cabiveís e as previsões da legislação cível e penal.

 

19. ESTIMATIVA DE VALOR E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. A es�ma�va de valor, bem como os aspectos de adequação orçamentária serão detalhados nos autos após a realização
da pesquisa de preços.

20.  

19. EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO
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Elaborado por

Le�cia Almeida

Assessora Especial

 

De acordo.

 

APROVO o presente Termo de Referência e ra�fico a veracidade de todas as informações exaradas, assim como afirmo a ausência de
direcionamento do objeto em tela.

 

Lais Valente

Chefe da Assessoria Jurídico-Legisla�va
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quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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