
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Administração de Riscos

Termo de Permissão de Uso - SEEC/SUAG/COGEC/DIREC/GEAR

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

TERMO DE PERMISSÃO DE USO NÃO QUALIFICADA nº 01/2020-SEEC, nos 
termos do Padrão nº 18/2002.

Processo nº: 00040-00004018/2020-93

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA (SEEC/DF), com sede nesta capital, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 00.394.684/0001-53, doravante denominado PERMITENTE, neste ato representado por ANALICE MARQUES 
DA SILVA, portadora da cédula de identidade RG nº 2.075.469, expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 571.577.665-
15, na qualidade de Subsecretária de Compras Governamentais - Interina, nos termos das atribuições previstas no artigo 31 
do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 e conforme delegação de competência prevista na Portaria nº 78/2019-SEFP, 
de 12 de fevereiro de 2019 e Decreto de 23 de Abril de 2020 - Diário Oficial do Distrito Federal - Edição Extra - pág. 4, em 
conformidade com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e de 
outro lado, a empresa ZAPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTOS S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 28.593.387/0001-56, com sede no 
SCN, Quadra 04, Bloco B, sala 1103, Edifício Varig, CEP: 70714-900, Brasília-DF, doravante denominada PERMISSIONÁRIA, neste 
ato representada por CATARINA REIS NUNES, portadora da cédula de identidade RG nº 2.822.872, expedido pela SSPPC/DF, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 056.338.321-67, na qualidade de Diretora Presidente da empresa e por CALLEBE ARAÚJO DE 
MEDEIROS MENDES, portador da cédula de identidade RG nº 2.900.001, expedido pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 
049.021.451-70, na qualidade de Diretor Administrativo - Financeiro da empresa, no uso das atribuições que lhes conferem a 
lei, resolvem celebrar, com fulcro na Lei nº 5.730/2016 e Lei Federal nº 8.666 de 1993, o presente TERMO DE PERMISSÃO DE 
USO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - O instrumento tem por objeto a Permissão de Uso, gratuita, de espaço físico em instalações do Governo do Distrito 
Federal, localizados nos endereço abaixo descritos, para a  instalação de guichê, totens ou balcão de atendimento das empresas 
credenciadas e autorizadas nas Agências de Atendimento da Receita, com a finalidade disponibilizar ao cidadão do Distrito 
Federal locais de atendimento presencial para o pagamento das suas obrigações tributárias e não tributárias por meio de cartão 
de crédito, nos termos dispostos no Decreto nº 39.972/2019, visando o incremento da arrecadação sem ônus para a 
Administração Pública, conforme condições e especificações do Plano de Trabalho - SEEC/SEF/SUREC/COATE (35211019).

2.1.1 -  Haverá a possibilidade de rodízio e/ou alternância entre as empresas interessadas quando houver manifestação de 
interesse de diversas empresas (que vierem a celebrar Acordo de Cooperação Técnica) em local com espaço limitado.

Agência Endereço Espaço
Prazo de duração

(estimativa)

AGSIA SIA-SAP Trecho 01 Lote H – SIA 2 m²

De acordo com a vigência do Acordo de 
Cooperação Técnica das empresas credenciadas 
e/ou prazo definido no instrumento de 
PERMISSÃO/autorização de uso.

AGTAG CNA 03 A/E S/Nº, Praça Santos Dumont  - 
Antiga Praça do DI – Taguatinga

2 m²

De acordo com a vigência do Acordo de 
Cooperação Técnica das empresas credenciadas 
e/ou prazo definido no instrumento de 
PERMISSÃO/autorização de uso.

AGBRA SEPN 513 BLOCO D, LOJA 38 – Asa Norte 2 m²

De acordo com a vigência do Acordo de 
Cooperação Técnica das empresas credenciadas 
e/ou prazo definido no instrumento de 
PERMISSÃO/autorização de uso.



AGCEI QNN 01 Bloco B – Ceilândia 2 m² De acordo com a vigência do Acordo de 
Cooperação Técnica das empresas credenciadas 
e/ou prazo definido no instrumento de 
PERMISSÃO/autorização de uso.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente TERMO terá vigência a contar da data de sua assinatura, sendo condicionada à duração do Acordo de Cooperação 
Técnica nº 03/2019 (29461535), limitando-se ao lapso temporal de 60 meses, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA QUARTA – DA DESTINAÇÃO

O imóvel, objeto do presente Termo, segundo o Plano de Trabalho - SEEC/SEF/SUREC/COATE (35211019), destina-se 
a instalação de guichê, totens ou balcão de atendimento das empresas credenciadas e autorizadas nas Agências de 
Atendimento da Receita, com a finalidade disponibilizar ao cidadão do Distrito Federal locais de atendimento presencial para o 
pagamento das suas obrigações tributárias e não tributárias por meio de cartão de crédito.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA PERMISSIONÁRIA

5.1 -  A PERMISSIONÁRIA obriga-se a:

5.1.1 - Apresentar, ao Distrito Federal, quando for o caso, comprovante de pagamento dos salários e recolhimento dos encargos 
trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, resultantes da atividade desenvolvida no imóvel, até o quinto dia útil do mês 
seguinte ao do vencimento.

5.1.2 - Fazer e manter, às suas expensas, durante a ocupação do imóvel, seguro contra incêndio, de cuja apólice conste, como 
beneficiário, o Distrito Federal;

5.1.3 - Cobrir toda e qualquer despesa relativa ao consumo de energia elétrica, água, telefone, gás e outras taxas que venham a 
incidir sobre a área ocupada, bem como promover a conservação e limpeza da área e de suas adjacências;

5.1.4 - Cumprir as normas de posturas, saúde, segurança pública, trânsito, metrologia, edificações, meio ambiente e todas 
aquelas inerentes à atividade que será desenvolvida;

5.1.5 - Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, exceto os decorrentes de vício de construção, devendo, 
neste caso, desde logo notificar o Distrito Federal;

5.1.6 - Submeter à aprovação do Distrito Federal os projetos relativos à reparação dos danos ocorridos, bem como os relativos 
às benfeitorias necessárias ao desenvolvimento da atividade a que se destina o espaço;

5.1.7 - A restituir o imóvel, finda a permissão, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso 
normal;

5.1.8 - Consultar o Distrito Federal antes de proceder a qualquer alteração do imóvel objeto da Permissão.

5.1.9 - Cobrir toda e qualquer despesa relativa à manutenção e à conservação do objeto desta PERMISSÃO, bem como os danos 
porventura causados por seus agentes;

5.1.10 - Reparar os danos verificados no espaço ocupados, exceto os decorrentes de vício de construção, devendo, neste caso, 
deste logo notificar o PERMITENTE;

5.1.11 - Cumprir toda legislação do Distrito Federal que esteja afeto ao cumprimento do instrumento;

5.1.12 - Assumir todos os custos necessários à instalação;

5.1.13 - Instalar o balcão de atendimento/guichê/toten na área de espera do público, externa ao ambiente do atendimento dos 
servidores da SEEC, sendo vedado o acesso dos particulares na área de atendimento dos servidores do FISCO/DF;

5.1.14 - Fica vedada a utilização do local público para outras finalidades, além do estabelecido no Acordo de Cooperação 
Técnica nº 03/2019 (29461535).

5.1.15 - Da Responsabilidade da Permissionária (no padrão 18 - Permissão de Uso - esse item está como uma Cláusula 
especifica)

5.1.15.1 - A PERMISSIONÁRIA se responsabiliza, em decorrência da atividade desenvolvida, pelos danos eventualmente 
causados a terceiros, bem como pelos provenientes da manutenção de redes de serviços públicos e pelo custo de seu 
remanejamento, quando for o caso.

5.1.15.2 -  É vedado conferir à área ocupada destinação diversa da prevista no Plano de Trabalho.

5.1.15.3 - Excetuados os casos de sucessão legal ou testamentária e as hipóteses de cisão, incorporação ou fusão, com mudança 
de razão social, fica vedada a transferência da PERMISSÃO.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PERMITENTE



6.1 - O PERMITENTE obriga-se a:

6.1.1 - Definir a responsabilidade pela segurança do mobiliário e dos equipamentos de terceiros instalados nas Agências;

6.1.2 - Definir o procedimento de tratamento das reclamações dos contribuintes contra as empresas, caso ocorram;

6.1.3 - Definir o tempo de ocupação no mesmo local, quando outras empresas manifestarem o mesmo interesse;

6.1.4 - Definir as formalidades e os documentos necessários para a ocupação do espaço público por empresa 
credenciada/autorizada.

6.1.5 - Disponibilizar espaço para o atendimento nas Agências da Receita sem qualquer ônus para o PERMITENTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO 

Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a alteração do objeto, assim 
como quaisquer modificações na destinação ou utilização.

CLÁUSULA OITAVA - DA DISSOLUÇÃO

A PERMISSÃO poderá ser dissolvida de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO UNILATERAL 

9.1 - O Distrito Federal poderá revogar, unilateralmente, a PERMISSÃO, verificado o descumprimento de quaisquer das 
cláusulas constantes deste TERMO ou, ainda, a superveniência de norma legal que impeça sua continuidade.

9.2 - A PERMISSÃO poderá ser revogada por ato unilateral da Administração, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas 
e condições, sem que caiba à PERMISSIONÁRIA direito a indenizações de qualquer espécie, com as consequências contratuais e 
as previstas em lei ou Regulamento, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EXECUTOR 

O Distrito Federal, por meio de publicação de Ordem de Serviço da Subsecretaria de Administração Geral/SEGEA/SEEC no 
DODF, designará um Executor/Comissão Executora para a PERMISSÃO, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas 
de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

A eficácia do TERMO fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o 
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser 
providenciado o registro do instrumento no órgão interessado, de acordo com o art. 60 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente TERMO.

Pelo PERMITENTE:

____________________________________________________
ANALICE MARQUES DA SILVA

Subsecretária de Compras Governamentais - Interina

Pela PERMISSIONÁRIA:

___________________________________________________
CATARINA REIS NUNES

Diretora Presidente

___________________________________________________
CALLEBE ARAÚJO DE MEDEIROS MENDES

Diretor Administrativo - Financeiro
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