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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 27/2018 
(PROC. Nº 0004549-02.2018.4.01.8005) 

 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS 

 DE PEQUENO PORTE (EPP) 
 
 

A Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal, por intermédio do Pregoeiro, 
designado pela Portaria nº 71, de 29 de outubro de 2017, torna público a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor 
preço, pelo Sistema de Registro de Preços, obedecidas as disposições contidas na Lei 
10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, no Decreto 
5.450, de 31 de maio de 2005, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
na Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, e, subsidiariamente, nas disposições da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, independentemente de transcrição das 
normas regentes e às condições e exigências deste Edital e seus anexos. 
  
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão 
Pública de Pregão Eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico COMPRASNET. 
 
DIA: 13 de julho de 2018. 
HORÁRIO: 14hs (horário de Brasília/DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
Código UASG: 090023 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 - O objeto do presente Pregão Eletrônico consiste na aquisição de uniformes 
operacionais (bota, calça tática, camisa operacional, boné), por meio do Sistema de 
Registro de Preços, conforme discriminado no ANEXO I – Termo de Referência deste 
Edital. 
 
1.2 - O sistema de registro de preços não obriga à compra e à contratação de serviço, nem 
mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO I, podendo a Administração promover a 
aquisição e a contratação em unidades e de acordo com as suas necessidades. 
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1.3 – Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no 
Comprasnet e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as 
últimas. 

2. DOS ANEXOS 
 
2.1 - São partes integrantes deste Edital: 
 

a) ANEXO I – Termo de Referência; 
b) ANEXO II – Modelo de Proposta; 
c) ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
d) ANEXO IV – Modelo de Declaração (TCU – Acórdão 1.793/2011). 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar deste Pregão, exclusivamente, microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, que 
atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, e que estiverem 
devidamente credenciados no sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
3.2 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do 
licitante, obtidas junto à STI/MP, onde também deverão informar-se a respeito do seu 
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
 
3.3 – O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que: se 
enquadra como ME/EPP (se for o caso); que está ciente e concorda com as condições 
contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação; que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação; que não emprega menor 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz; 
que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que não possui empregados 
executando trabalho degradante ou forçado e que os serviços são prestados por empresas 
que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991. 
 
3.3.1 – O preenchimento de qualquer declaração falsa no sistema Comprasnet sujeitará o 
licitante às sanções legais cabíveis. 
 
3.4 - Não poderão participar desta licitação: 
 
3.4.1 - Empresas suspensas de participar de licitação e impedida de contratar com a JFDF, 
durante o prazo da sanção aplicada;  
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3.4.2 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação;  
 
3.4.3 -  Empresas impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção 
aplicada;  
 
3.4.4 - Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 
72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;  
 
3.4.5 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 
8.666/93;  
 
3.4.6 - Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  
 
3.4.7 - Empresas cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o 
objeto deste Pregão;  
 
3.4.8 - Empresas que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;  
 
3.4.9 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.4.10 - Empresas que não se qualifiquem como ME/EPP ou que, embora qualificadas 
como ME/EPP, incidam em qualquer das excludentes do artigo 3º, §4º, da LC nº 
123/2006. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. - O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de registro 
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 
disposto no § 2º do art. 3º do Decreto nº 5.450/05. 
 
4.2. - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão eletrônico credenciar-se no 
SICAF, conforme disposto no inciso I do art. 13 do Decreto 5.450/05. 
 
4.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 
5.450/2005). 
 
4.4 - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante. 
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5. DO CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS 
 
5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá cadastrar sua proposta com a 
descrição completa do objeto ofertado, indicando marca/modelo e o preço unitário do 
item, com apenas duas casas decimais, em moeda corrente nacional, exclusivamente 
por meio eletrônico através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da data 
da liberação do edital no Sistema Comprasnet, até a data e hora marcadas para a abertura 
da sessão. 
 
5.1.1 -  Serão desclassificadas as propostas que contenham cotações de marcas opcionais, 
indefinidas ou alternativas. A empresa licitante somente poderá cotar produtos de uma 
única marca e modelo. 
 
5.2 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada; entretanto, após iniciada a sessão, somente caberá desistência 
por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
5.3 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão. 
 
5.4 - A participação no certame e a apresentação da proposta implicarão plena aceitação, 
por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, não se lhe 
reconhecendo o direito à argüição de omissões, enganos ou erros posteriores, que 
encerrem a pretensão de alterar o valor total ofertado. 
 
5.5 - Não serão aceitas cotações com quantidades inferiores às constantes no ANEXO 
I. 
 
6. DO PROCEDIMENTO E DA ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
 
6.1 - O Pregoeiro e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos 
trâmites e procedimentos estabelecidos na legislação pertinente e conforme os subitens 
abaixo: 
 
6.1.1 - no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro efetuará a abertura 
das propostas cadastradas no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” por meio do endereço 
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br
 

; 

6.1.2 – durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá, 
exclusivamente, mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
6.1.3 - abertas as propostas, o Pregoeiro verificará a conformidade de cada item com os 
requisitos estabelecidos no ANEXO I – Termo de Referência deste Edital; 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/�
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6.1.3.1 – caso seja verificado que a proposta não atende aos requisitos estabelecidos, esta 
será desclassificada pelo Pregoeiro, de forma fundamentada e registrada no sistema; 
 
6.1.3.2 – quando compatíveis, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, e os licitantes 
que não tiveram suas propostas desclassificadas poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, pelo valor unitário de cada item, com 
apenas duas casas decimais após a vírgula

 

, sendo imediatamente informados do horário 
e valor consignados no registro de cada lance.  

7.2 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, por item. O sistema não identificará o autor dos 
lances aos demais participantes.  
 
7.3 – Para novos lances, obrigatoriamente, o licitante deverá oferecer um valor inferior ao 
ofertado por ele anteriormente e registrado pelo sistema. 
 
7.4 - O sistema registrará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for registrado 
primeiro. 
  
7.5 – Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n° 5.450/05. Entretanto, o 
Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente 
inexeqüível. 
  
7.6 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico permanecer operante e acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos sem prejuízo dos atos realizados; 
 
7.6.1 - quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
 
7.7 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, e o 
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, no qual será concedido o 
tempo de no mínimo 1 (um) minuto e de no máximo 60 (sessenta) minutos. 
 
7.7.1 – Com o encerramento do tempo de iminência, transcorrerá período de tempo de até 
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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7.8 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento 
da etapa de lances ou após negociação e decisão do Pregoeiro.  
 
8. DA NEGOCIAÇÃO 
 
8.1 - Encerrada a fase de lances, o Pregoeiro examinará a compatibilidade de preço 
ofertado pelo proponente classificado em primeiro lugar com o valor estimado para a 
contratação. 
 
8.2 – O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes 
daquelas previstas no edital. 
 
8.3 - Não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, por parte do 
primeiro colocado, o Pregoeiro recusará sua proposta e direcionará a contraproposta ao 
licitante imediatamente classificado, e assim sucessivamente, até a obtenção do preço 
julgado aceitável. 
 
8.4 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
 
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
9.1 – O Pregoeiro levará em conta, no interesse da Justiça Federal de Primeiro Grau no 
Distrito Federal, o critério do menor preço e as condições estabelecidas neste Edital. 
 
9.2 – Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar, em arquivo único, via 
sistema eletrônico (Comprasnet), por meio da opção “Enviar Anexo”, a proposta de preços 
ajustada ao menor lance, bem como os documentos de habilitação constantes do item 11 
deste edital, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro. 
 
9.2.1 – A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, sem alternativas, 
opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e dela deverá constar: 
 
9.2.1.1 – as especificações claras e detalhadas do objeto licitado, de acordo com as 
especificações técnicas contidas no ANEXO I – Termo de Referência deste edital; 
 
9.2.1.2  -  prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da entrega da mesma, encerrando-se sempre em dia útil. 
 
9.2.1.3 – razão social da empresa, CNPJ, endereço completo, telefone, correio eletrônico 
para contato e recebimento/aceite da nota de empenho, banco, agência, praça de 
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pagamento e conta corrente, assinatura e nome legível do representante legal da empresa 
responsável pela proposta. 
 
9.2.1.4 - manter as mesmas marcas/modelos informados na proposta registrada no Sistema 
Comprasnet, devendo os valores unitários e totais, serem apresentados com apenas duas 
casas decimais em algarismos; 
 
9.3 – Nos casos em que forem detectados erros materiais nas propostas apresentadas, 
durante a análise da aceitação, o Pregoeiro poderá determinar ao licitante vencedor, ajustes 
formais. 
 
9.4 – O Pregoeiro poderá solicitar: fôlderes, prospectos e encartes dos materiais, a fim de 
subsidiar a análise pelo Setor Técnico, devendo tal documentação ser encaminhada 
juntamente com a proposta no arquivo único e no prazo constante no subitem 9.2. 
 
9.5 – Caso ocorram problemas que impossibilitem o encaminhamento da documentação 
exigida no subitem 9.2 em “arquivo único”, deverá o licitante avisar o Pregoeiro, via chat, 
a fim de que ele possa novamente convocar o anexo, liberando, assim, o sistema.  
 
9.6 - Os prazos estabelecidos no edital, e aqueles eventualmente estabelecidos no sistema 
eletrônico pelo Pregoeiro, poderão ser prorrogados por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro via chat. 
 
9.7 - Em caráter de diligência, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar 
Anexo” do sistema Comprasnet, poderão ser solicitados em original ou por cópia 
autenticada a qualquer momento. Nesse caso, os documentos deverão ser postados no 
prazo de 2 (dois) dias, a contar da solicitação, à Seção de Compras e Licitações da Justiça 
Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal, situada no SAUS, Quadra 2, Bloco G, Lote 
8, Anexo A, Brasília – DF, CEP: 70.070-933.  
 
9.8 - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 
no subitem 9.2 e no prazo estipulado no mesmo subitem, sem que tenha apresentado 
justificativa aceita pelo Pregoeiro, terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á às sanções 
previstas neste edital. 
 
9.9 – O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 
desta Justiça Federal do Distrito Federal, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas 
estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
 
9.10 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e seus 
anexos, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
 
9.11 - Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e 
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instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade 
de remuneração. 
 
9.12 – Também não serão admitidas propostas elaboradas em desacordo com os termos 
deste Edital ou que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes. 
 
10. DA AMOSTRA  
 
10.1 – Poderá o Pregoeiro ou o setor requisitante, quando da verificação da conformidade 
das propostas com os requisitos fixados no Edital, solicitar a apresentação de amostras dos 
materiais/produtos ofertados. 
 
10.2 – As amostras solicitadas deverão ser apresentadas no prazo de no máximo 3 (três) 
dias úteis após requisitadas, devidamente identificadas com o número do pregão, nome do 
licitante e o número do item, podendo o prazo ser prorrogado ou a entrega ser dispensada, 
a pedido do licitante, desde que através de solicitação formal devidamente justificada e 
aceita pelo Pregoeiro. 
 
10.2.1 – As amostras solicitadas, acompanhadas de documento hábil para transporte do 
material,  deverão ser entregues na Seção de Compras e Licitações – SELIC, 
localizada no SAUS, Quadra 2, Bloco G, Anexo, CEP: 70.070-933, Telefones: (61) 
3221.6403/ 6404/ 6405/ 6406, mediante recibo, de segunda à sexta-feira, das 12h00 às 
18h00. 
 
10.2.2 - A amostra deverá ser apresentada na embalagem original do fabricante, onde 
possam ser verificadas informações quanto à descrição completa do produto, tais como, 
marca e modelo/referência, do produto ofertado, obedecidas as especificações.  
 
10.2.3 - Em se tratando de produto cujas especificações técnicas já tenham sido avaliadas 
em processos anteriores, ou cuja qualidade e durabilidade já tenham sido atestadas pelas 
unidades desta Seção Judiciária, fica facultada à Administração a dispensa de apresentação 
da amostra, desde que sejam encaminhados prospectos, ou catálogos, contendo todas as 
características técnicas do material. 
 
10.3 - Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos e manuseados, sendo 
devolvidos ao licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação técnica. 
 
10.4 - A amostra apresentada pelo licitante vencedor e aprovada pela área técnica não será, 
em hipótese alguma, considerada como início de entrega do produto ofertado. 
 
10.5 – A retirada das amostras entregues à JFDF é de responsabilidade do licitante, 
devendo ser feita da seguinte forma: 
 
- amostras de propriedade do licitante vencedor: poderão, a critério da JFDF, ficar retidas 
até a entrega total do objeto licitado, quando poderão ser retiradas; 
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- demais amostras aprovadas

 

: ficarão à disposição da JFDF até o primeiro dia útil posterior 
à homologação do resultado deste pregão, quando poderão ser retiradas; 

- amostras reprovadas
 

: poderão ser retiradas a partir da comunicação da reprovação. 

10.5.1 – A não retirada das amostras, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da 
data do direito de retirada, será considerado abandono da propriedade, conforme dispõe o 
art. 1.275, III, do Código Civil Brasileiro, cabendo à Seção Judiciária do Distrito Federal 
decidir sobre a sua destinação. 
 
11. DA HABILITAÇÃO 
 
11.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 
 
11.1.1 - SICAF; 
 
11.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 
11.1.3 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 
11.1.4 - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 
11.1.5 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 
 
11.1.6 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
 
11.2 - Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no 
certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da seguinte 
documentação complementar:  
 

a) Documentação de Habilitação Jurídica; 
b) Documentação de Habilitação Fiscal e Trabalhista;  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis�
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c) Declaração de que não possui, em seu quadro societário, servidor pertencente a esta 
SJDF (Acórdão nº 1.793/2011 – TCU - Plenário) – Modelo ANEXO IV; 
 
11.2 - A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 
 
11.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no 
órgão competente ou Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
11.2.1.1. - No caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, e no caso de sociedades 
civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício. 
 
11.2.1.2  - Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI, na forma da 
Resolução CGSIM nº 16/2009. 
 
11.2.2 – Em quaisquer dos atos constitutivos deverá estar contemplada, dentre os objetivos 
sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da 
licitação; 
 
11.2.3 - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País. 
 
11.2.4 - Documento de Identidade do Representante Legal da empresa, para fins de 
assinatura da Ata de Registro de Preços – excepcionalmente, desde que autorizado pelo 
Pregoeiro, este documento poderá ser enviado digitalizado, via e-mail (selic.df@trf1.jus.br 
e selic.df@gmail.com). 
 
11.2.4.1 – Caso o signatário da Ata de Registro de Preços não seja contemplado para tal 
no Contrato Social ou Estatuto da Empresa, deverá apresentar Procuração dando-lhe 
poder para assinar ARP, com a autenticação em cartório. 
 
11.3. A habilitação fiscal e trabalhista será comprovada mediante consulta, do 
Pregoeiro, ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação 
da validade dos documentos abaixo: 
 
11.3.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
 
11.3.2 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto 
à Caixa Econômica Federal; 
 
11.3.3 - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, à Dívida Ativa da União e 
Secretaria da Receita Federal, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e/ou 
Receita Federal do Brasil; 
 

mailto:selit.df@trf1.jus.br�
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 27/2018  - 11  

11.3.4 – prova de regularidade junto às Fazendas Estadual e/ou Municipal, conforme o 
caso, ou seja, que incidam na atividade ou tipo de objeto que é contratado; 
 
11.3.5 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
11.3.6 - Havendo irregularidade no cadastramento ou habilitação parcial no SICAF será 
assegurado ao licitante o direito de encaminhar a documentação atualizada constante nos 
subitens 11.3.2 a 11.3.5, através da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet. 
 
11.3.7 - Caso a validade dos documentos citados nos subitens 11.3.2 a 11.3.5 esteja 
vencida no SICAF, poderá também o Pregoeiro, consultar sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões para verificar as condições de habilitação dos licitantes. 
 
11.4 – Os prazos estabelecidos no edital, e aqueles eventualmente estabelecidos no sistema 
eletrônico pelo Pregoeiro poderão ser prorrogados por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro.  
  
11.5 - Será admitida a apresentação de registros de CNPJ’s diferentes, entre matriz e filial, 
nos comprovantes pertinentes à Certidão Negativa de Débito - CND e ao Certificado de 
Regularidade de Situação do FGTS–CRF, quando houver a comprovação de centralização 
do recolhimento dos tributos. 
 
11.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos exigidos neste Edital. 
 
11.7 - O licitante que deixar de enviar a documentação indicada neste item dentro do prazo 
estipulado no subitem 9.2, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, será inabilitado e 
sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 
 
11.8 – Da habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da 
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006: 
 
11.8.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
11.8.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública,  quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 
de justificativa. 
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11.8.3 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 
81 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e art. 7ª da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sendo 
facultado à Administração Pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 
 
11.9 – Para os efeitos deste Pregão, o licitante será declarado vencedor após a fase de 
habilitação e antes da etapa recursal. 
 
12. DOS RECURSOS 
 
12.1 - Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de, no mínimo 20 (vinte) minutos, 
durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio 
do sistema, manifestar intenção de recorrer. 
 
12.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, implicará na decadência desse direito. 
 
12.1.2 – O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 
 
12.1.3 – O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita, deverá registrar as razões do 
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual 
prazo, que começará a correr após o término do prazo do recorrente. 
 
12.1.3.1 – Após o término dos prazos fixados no subitem anterior, o Pregoeiro terá 5 
(cinco) dias úteis para exame e decisão. 
 
12.1.3.2 – Caso o Pregoeiro não reconsidere sua posição, deverá encaminhar o recurso 
para decisão da Autoridade Competente, a qual deverá ser proferida em até 5 (cinco) dias 
úteis. 
 
12.2 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
12.3 - Os autos do processo eletrônico permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1 - 
 

A adjudicação e homologação do objeto serão feitas por item. 
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13.2 - Não havendo manifestação dos licitantes quanto à interposição de recurso, o 
Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e a Autoridade Competente procederá à 
homologação. 
 
13.3 - No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, a Autoridade 
Competente adjudicará e homologará o resultado da licitação.  
 
13.4 - Os autos do processo eletrônico permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 
 
14. DO CADASTRO DE RESERVA 
 
14.1 - Após a homologação, a Autoridade Competente disporá da ferramenta de formação 
de cadastro de reserva (SRP), conforme referido no art. 11, II e §1°, do Decreto n° 
7.892/2013. 
 
14.1.1 - Logo após a homologação do(s) Item(ns), a Autoridade Competente, a fim de 
convocar os licitantes para o cadastro de reserva, deverá informar data/hora fim, 
observando o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas.  
 
14.1.2 - O sistema verificará se há ou não fornecedores aptos ao cadastro de reserva. 
 
14.1.3 - O cadastro de reserva envolverá somente itens com propostas adjudicadas. 
 
14.1.4 - O sistema deverá enviar um e-mail a todos os fornecedores com propostas não 
recusadas para que eles possam aderir ao cadastro de reserva pelo preço do primeiro 
colocado, desconsiderando margem de preferência (exceto para o(s) fornecedor(es) 
vencedor(es) do item). 
 
14.1.5 - O e-mail deverá conter, além da identificação da licitação/item, a quantidade que 
será fornecida (obtida da proposta do fornecedor), o preço e a data/hora fim do cadastro de 
reserva. 
 
14.2 – Os fornecedores, que assim o quiserem, deverão registrar o interesse em fazer parte 
do cadastro de reserva para o fornecimento de determinado item, ao mesmo preço do 
vencedor do certame; 
 
14.2.1 – O fornecedor deverá clicar em “PARTICIPAR”, e seguir as instruções do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br, para fins de participação no Cadastro de Reserva. 
 
14.3 - A Autoridade Competente realizará a gestão do cadastro de reserva. 
 
14.4 - O referido cadastro de reserva poderá ser visualizado pelos interessados na consulta 
pública de visualização de ata.  
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/�
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15. DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS  
 
15.1 – Homologada a presente licitação, o proponente vencedor será convocado para 
assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, conforme minuta do ANEXO III, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da sua disponibilização no Sistema 
Eletrônico de Informação - SEI, podendo este ser prorrogado, a pedido do vencedor, em 
conformidade com o art. 64, § 1º da Lei nº 8.666/93. Não o fazendo, aplicar-se-ão as 
disposições contidas no art. 64, § 2º da mesma lei, bem como aquelas contidas no art. 13, 
caput e parágrafo único e art. 14, parágrafo único, ambos do Decreto nº 7.892/2013. 
 
15.1.1 – A assinatura do licitante vencedor se dará mediante login e senha em sistema 
próprio da Justiça Federal. 
 
15.1.2 – Incumbe ao licitante vencedor, se não possuidor de login e senha para acesso ao 
referido sistema, o cadastramento de representante legalmente constituído para assinar a 
Ata de Registro de preços. 
 
15.1.3 – A Administração comunicará, via email, a necessidade de assinatura da ata, 
momento em que expedirá instruções necessárias para eventual cadastramento. 
 
15.2 – A ata do registro de preços proveniente deste Pregão terá validade de 12 (doze) 
meses, contados da data de assinatura pelas partes, com posterior publicação na imprensa 
oficial, considerando o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93 e art. 11, III, 
do Decreto 7.892/2013. 
 
15.3 - Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preço terá efeito de 
compromisso de fornecimento, conforme art. 14 do Decreto nº 7.892/2013. 
 
15.4 – A ata do registro de preço proveniente deste Pregão poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal, estadual, municipal ou 
distrital, que não tenha participado do certame licitatório, conforme previsto no art. 22, § 
9º  do Decreto nº 7.892/2013, 

 

desde que haja concordância do gestor da ata de registro de 
preços. 

15.4.1 – Em atendimento às recomendações exaradas no Acórdão TCU nº 1.968/2015, nas 
licitações processadas por meio de Registro de preços e destinadas à contratação exclusiva 
de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderá ser autorizada a adesão desde que 
o somatório de todas as contratações (incluídas tanto as realizadas pelos patrocinadores da 
ata quanto às promovidas pelos aderentes) não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00. 
 
15.4.2 – O quantitativo decorrente de adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de 
registro de preços, quer seja a ata resultante da ampla concorrência quer seja resultante da 
cota reservada. 
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15.5 – As regras para a assinatura e gerenciamento das atas de registro de preços são as 
previstas no Decreto nº 7.892/2013, e nas orientações do Ministério do Planejamento 
registradas no Portal do Comprasnet. 
 
15.6 - Ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos, decorridos 60 (sessenta) 
dias da data da entrega das propostas, sem a convocação para a assinatura da Ata de 
Registro de preços. 
 
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1 - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2018, na 
classificação a seguir: 
 
Gestão/Unidade (UG): 00001/090023 
Programa de Trabalho: 096903 - Julgamento de Causas 
Elemento de Despesa: 33.90.30 
 
17. DA NOTA DE EMPENHO  
 
17.1 - O licitante classificado em primeiro lugar, após a assinatura da Ata de Registro de 
Preços e durante sua vigência, receberá a nota de empenho, que será considerada aceita em 
toda a sua integralidade, caso não a recuse por escrito, no prazo máximo de 2 (dois) dias 
úteis a contar da data do recebimento, com justificativa a ser analisada pela 
Contratante. Neste caso, a aceitação da justificativa ficará a critério da Administração, 
após ouvido o setor competente.  
 
18. DA EXECUÇÃO 
 
18.1 - A Execução do Contrato reger-se-á pelo Capítulo III - Seção IV - Da Execução dos 
Contratos, da Lei nº 8.666/93. 
 
18.2 – A Administração designará um representante/unidade responsável para receber o 
objeto decorrente da contratação. 
 
18.3 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão com as 
conseqüências contratuais previstas em Lei, conforme disposto nos artigos 77 e 78 da Lei 
8.666/93, reconhecendo desde já a empresa licitante os direitos da Administração 
previstos no artigo 55, inciso IX, da referida Lei. 
 
19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO  
 
19.1 - A entrega e o recebimento do objeto do pregão dar-se-ão na forma especificada no 
ANEXO I – Termo de Referência. 
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19.2 - Caso a Contratada não possa cumprir o prazo estipulado no referido anexo, deverá 
apresentar justificativa por escrito, nos casos previstos nos incisos II e V do parágrafo lº 
do art. 57 da Lei 8.666/93, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a 
critério da Justiça Federal a sua aceitação, devendo constar no assunto: PEDIDO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO. 
 
19.3 - Verificada a desconformidade do objeto, a Administração poderá embargar o 
recebimento provisório e/ou definitivo e estabelecerá prazo para a correção da disfunção. 
 
19.3.1 – Caso, no prazo original, ainda exista prazo restante para a entrega, e, havendo 
embargo, o prazo para a correção da disfunção, será o concedido pela Administração ou o 
prazo de entrega restante que a contratada possuir, considerando o que for maior. 
 
19.4 - O licitante vencedor obriga-se a substituir, no prazo a ser estabelecido pela 
Administração, o objeto entregue e aceito, desde que comprovada à existência de 
incorreções e defeitos insanáveis, cuja verificação somente venha a se dar quando de sua 
utilização.  
 
19.4.1 - O prazo máximo para a Justiça Federal do Distrito Federal exigir a substituição do 
material / equipamento é de até 90 (noventa) dias a contar do recebimento definitivo, ou 
havendo garantia, pelo período em que esta perdurar.  
 
20. DO PAGAMENTO 
 
20.1 - O pagamento será efetuado mediante crédito bancário em conta-corrente da 
contratada, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da aferição do direito ao pagamento, 
devendo o documento fiscal vir acompanhado de cópia autenticada do Certificado de 
Regularidade do FGTS/CRF, da Certidão Conjunta Negativa relativa à Seguridade Social 
e Tributos Federais/Receita Federal do Brasil e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT, válidos até a data do efetivo pagamento, ficando suspenso o 
pagamento até a apresentação dos referidos documentos. 
 
20.1.1 – Os documentos solicitados no subitem anterior poderão ser substituídos pelo 
Relatório SIASG/SICAF. 
 
20.1.2 – Caso a Contratada seja optante pelo SIMPLES, deverá apresentar juntamente com 
a Nota Fiscal, declaração em conformidade com o disposto no artigo 4º, da Instrução 
Normativa RFB 1.234/2012 e suas alterações. 
 
20.2 - Havendo erro na nota fiscal, a mesma será restituída à empresa. Qualquer 
irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à Contratada, ficando 
o pagamento suspenso até que se providenciem as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o 
prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a reapresentação 
do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
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21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
21.1 -  Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 c/c art 28 do Decreto 5.450/2005, 
comete infração administrativa passível de impedimento de licitar e contratar com a 
União, bem como descredenciamento no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores que menciona o inciso XIV do art. 4º da Lei do Pregão, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital e das demais cominações 
legais: 

21.1.1 -  A licitante adjudicatária que não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar 
a ata de registro de preços, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta; 

21.1.2 -  A licitante que deixar de entregar documentação em qualquer fase do certame; 

21.1.3 -  A licitante que entregar documentação falsa em qualquer fase do certame; 

21.1.4 - A licitante que ensejar o retardamento de qualquer das fases do procedimento 
licitatório; 

21.1.5 - A licitante convocada após a etapa de lances que, dentro do prazo de validade 
exigido no edital, não mantiver a proposta; 

21.1.6 - A empresa que fraudar na execução do objeto; 

21.1.7 - A empresa que se comportar de modo inidôneo; ou, 

21.1.8 -  A empresa que cometer fraude fiscal. 

21.2 - Conforme disposto no Acórdão TCU 754/2015 – Plenário, subitem 9.5.1, será 
autuado processo administrativo com vistas à apenação das empresas que praticarem, 
injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, sendo que tal 
dispositivo tem caráter abrangente e se refere a condutas relacionadas não apenas à 
contratação em si, mas também ao procedimento licitatório e à execução da avença. 
 
21.3 – Além das sanções previstas no subitem 21.1, fica o licitante sujeito às cominações 
legais previstas na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
21.4 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação são as previstas no 
ANEXO I - Termo de Referência deste Edital. 
 
21.5 – No caso de inexecução total, a Administração aplicará multa de 10% (dez por 
cento) e, de inexecução parcial, aplicará multa de 5% (cinco por cento), ambas sobre o 
valor total da nota de empenho. 
 
21.5.1 – em qualquer dos casos a que faz menção o subitem anterior, o contrato poderá ser 
rescindido e cancelado o saldo da nota de empenho, sendo ainda, facultada à 
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Administração, a aplicação das sanções previstas nos incisos I, III e /ou IV do art. 87, da 
Lei 8.666/93. 
 
21.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Justiça Federal pela contratada serão 
deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da Justiça 
Federal ou cobrados judicialmente. 
 
21.7 - Se a Contratada inadimplente não tiver valores a receber da Justiça Federal, terá o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na 
forma estabelecida no subitem anterior, por meio da Guia de Recolhimento da União – 
GRU. 
 
21.8 - A aplicação de multas, bem como a rescisão de contrato, não impede que a Justiça 
Federal aplique à Contratada as demais sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
21.9 - A aplicação de qualquer das sanções relacionadas neste Edital será precedida de 
processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 
 
21.10 - Os recursos intempestivos não serão levados em consideração.  
 
22. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
22.1 – Observada a antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, até as 
19h do prazo legal - horário de expediente desta Seção Judiciária - mediante termo 
dirigido ao Pregoeiro, exclusivamente na forma eletrônica, para os e-mails 
selic.df@trf1.jus.br e selic.df@gmail.com, devendo no assunto constar 
IMPUGNAÇÃO. 
 
22.1.1- Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo 
de Referência, decidir sobre a petição em até 24 (vinte e quatro) horas.  
 
22.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
 
22.2 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico selic.df@trf1.jus.br e 
selic.df@gmail.com. 
 
22.3 - Os esclarecimentos eventualmente prestados integram o edital e passarão a fazer 
parte das regras do instrumento convocatório. 
 
23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

mailto:selic.df@trf1.jus.br�
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23.1 - As obrigações da Contratada e da Contratante estão estabelecidas no ANEXO I -  
Termo de Referência deste Edital. 
 
23.2 - As decisões do Pregoeiro serão consideradas definitivas somente após terem sido 
homologadas pela Autoridade Competente da Justiça Federal do Distrito Federal. 
 
23.3 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
23.4 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão 
divulgadas na homepage desta Justiça Federal do Distrito Federal e do Comprasnet 
(www.jfdf.jus.br e www.comprasgovernamentais.gov.br), devendo as licitantes acessá-las 
para ciência. 
 
23.5- Na contagem dos prazos estabelecidos para este procedimento licitatório, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos em 
dia de expediente na SJDF e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 
explicitamente disposto em contrário. 
 
23.6 - A eventual tolerância a qualquer infração ao disposto neste instrumento não 
implicará aceitação, novação ou precedente. 
 
23.7 - No caso de problemas que dificultem ou impossibilitem a remessa de qualquer 
documentação, via sistema Comprasnet, pela opção “enviar arquivo”, poderá a empresa 
encaminhar para o e-mail da SELIC (selic.df@trf1.jus.br e selic.df@gmail.com). 
 
23.7.1 – Para o deferimento do pleito pelo Pregoeiro, a empresa deverá solicitar e 
justificar o motivo de não poder postar a documentação via sistema Comprasnet. 
 
23.8 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados 
para fins de classificação e habilitação.  
 
23.9 - A presente licitação, no interesse do serviço público, poderá ser adiada, revogada ou 
anulada, sempre com despacho fundamentado, conforme o artigo 49 da Lei nº 8.666/93. 
 
23.10 - Aplica-se, subsidiariamente, à presente licitação, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 
1990 - Código de Defesa do Consumidor e a Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
23.11 - Os casos omissos serão decididos, conforme o caso, pelo Pregoeiro ou autoridade 
competente, com base na legislação vigente. 
 

http://www.jfdf.jus.br/�
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/�
mailto:selit.df@trf1.jus.br�
mailto:secom.jfdf@gmail.com�
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23.12 - Mais esclarecimentos quanto ao procedimento licitatório poderão ser obtidos pelos 
telefones (0xx61) 3221-6403 / 3221-6404 / 3221-6405/ 3221-6406, ou no endereço SAUS, 
Quadra 2, Bloco G, anexo, CEP: 70.070-933, no horário de l4h às l8h. 
 
 

                         Brasília, 03 de julho de 2018. 
       

Hudson de Carvalho Basto 
         Pregoeiro
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ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 27/2018 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1.    DO OBJETO 
  
1.1.      Aquisição de uniformes operacionais (bota, calça tática, camisa operacional, boné) 
para Agentes de Segurança lotados no Núcleo de Segurança e Inteligência Institucional – 
NUINT, conforme itens e especificações deste termo, a ser adquiridos por registro de 
preços. 
  
2.    DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1.     A padronização visual constitui importante ferramenta na consecução do 
policiamento interno e identificação imediata por parte do corpo de servidores, bem como 
do jurisdicionado; 
 
2.2.     Os agentes padronizados taticamente tem a missão, dentre outras, de atuar como 
segurança em audiências nas varas criminais, rondas prediais, rondas externas, segurança 
nos tribunais do júri e acompanhamento de magistrados em situações diversas; 
 
2.3.     A aquisição pretendida constitui meta com escopo na adequação dos uniformes dos 
agentes de segurança da SJDF aos trabalhos por eles realizados, se adequando ao 
Planejamento Estratégico da Justiça Federal no quesito melhoria da Gestão de Pessoas; 
 
2.4.    Os quantitativos foram determinados considerando o número total de Agentes de 
segurança em atividade na SJDF e o número de dias a serem trabalhados durante a 
semana, bem como a necessidade de uso das vestimentas descritas. 
  
3.     BASE LEGAL 
 
3.1.    A presente aquisição deverá seguir os paramentos da Lei 8666/93 de 21 de Junho de 
1993. 
 
3.2.    Os serviços objeto desta contratação enquadram-se na classificação de bens comuns, 
nos termos da Lei nº 10.520 de 2002. 
 
3.3.    Sendo serviços usuais no mercado e cuja realização não demanda para empresas 
especializadas no objeto contratado nenhuma complexidade relevante. 
 
3.4.    Recomenda-se que esta licitação seja efetuada nos moldes de Pregão Eletrônico 
conforme disposto na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 5.450, de 31 de maio de 
2005, visto se tratar de aquisição de bens comuns, cujos padrões de desempenho e 
qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais 
de Mercado. 
 
3.5.    A presente aquisição deverá ocorrer por meio de Registro de Preços, com base no 
inciso IV do artigo 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 
  
4.    DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO 
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4.1 O objeto deverá ser adjudicado por item, tendo em vista a especificidade dos 
uniformes, como também facilitar o gerenciamento da Ata de Registro de Preços e 
propiciar aos licitantes a cotação item cujo o atendimento possa efetivamente cumprir. 
 
4.2    A Aquisição do Uniforme Operacional se dará por registro de preços. 
 
4.3 DO RESPONSÁVEL PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Caberá ao Diretor 
do Núcleo de segurança e Inteligência Institucional NUINT o gerenciamento da Ata de 
Registro de Preços durante todo o prazo da sua vigência, cujos procedimentos consistirão 
no acompanhamento e controle das quantidades registradas e pedidas, das adesões e de 
todos os demais atos relacionadas à aquisição de que trata este Termo de Referência. 
 
4.4 DAS ADESÕES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nos termos do artigo 22 do 
Decreto nº 7.892, de 2013, será permitida à adesão de órgãos ou entidades públicas à Ata 
de Registro de Preços resultante da licitação do objeto deste Termo de Referência, desde 
que o somatório de todas as contratações (incluídas tanto as realizadas pelos 
patrocinadores da ata quanto às promovidas pelos aderentes) não ultrapasse o limite de R$ 
80.000,00. 
 
4.5 O órgão ou entidade pública interessada em aderir à Ata de Registro de Preços 
correspondente à licitação resultante deste Termo de Referência deverá solicitar ao Núcleo 
de segurança e Inteligência Institucional-  NUINT a competente autorização, e realizar 
contato com o fornecedor para verificar a possibilidade de o objeto ser fornecido nas 
mesmas condições especificadas na Ata. 
 
4.6   DA DIVULGAÇÃO DA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS -     Nos termos 
do § 1º do artigo 4º do Decreto nº 7.892/2013, a unidade solicitante opta pela não 
divulgação da Intenção de Registro de Preços - IRP em face da inviabilidade operacional 
para a participação de outros órgãos, como também em razão da inexistência de norma 
complementar regulamentadora do procedimento. 
  
5. DA ESPECIFICAÇÃO DO BEM/OBJETO 

 
ITEM MATERIAL ESPECIFICAÇÃO 

1 

CALÇA 
TÁTICA 

 
Código SICAM 
30.23.003.002 

 
Código SIASG 

BR150360 
  

CALÇA OPERACIONAL, com as seguintes características: 
 
a) cor a definir areia; 
b) confeccionada em tecido Rip-Stop; 
c) composição 70% algodão e 30% poliéster; 
d) tamanhos conforme a numeração Informada pela JFDF; 
e) costuras duplas; 
f) reforço entre as pernas e joelhos; 
g) cós medindo entre 04 (quatro) e 05 (cinco) cm de altura 
fechado por botão e com 08 (oito) passantes de cinto; 
h) zíper em poliéster anti-ferrugem com deslizamento prático; 
i) contendo 06 (seis) bolsos, sendo: 
i.1) 02 (dois) bolsos frontais tipo faca; 
i.2) 02 (dois) bolsos traseiros com tampa e fechamento de botão; 



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 27/2018  - 23  
 

i.3) 02 (dois) bolsos tipo envelope nas laterais externas na altura 
das coxas com tampa e fechamento em botão, medindo de altura e 
de largura entre 18 e 20 cm; 
j) etiquetas CGC do fabricante em designação de material 
utilizado, qualidade do tecido ou material, numeração e instruções 
de manutenção e lavagem. 
Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 
e 58, conforme tamanho informado pela JFDF. 
  

 

2 

BOTA 
 

Código SICAM 
30.23.004.001 

 
Código SIASG 

BR222314 
 

Bota de alto desempenho, para uso em operações táticas leves, 
serviços administrativos internos e externos, na cor Desert, 
devendo possuir as seguintes características: 
a)Confeccionada em couro hidrofugado que repele a água; 
b)Forração em tecido que permita a rápida dispersão da 
transpiração, possibilitando a refrigeração interna do cano da bota 
será forrado em tecido 100% poliamida; 
c)A boca do cano deverá ser almofadado; 
d)Colarinho, em espuma de látex recoberta em couro Vacum 
Vestuário, com espessura entre 0,9mm a 1,1 mm, macio; 
f)Altura do cano a partir do solado de 20 cm; 
e)Solado de borracha antiderrapante com alta resistência a 
abrasão; 
g)atacadores: em algodão, formato chato, com Largura de 9,0 a 10 
mm; 
h)ilhoses: em cada pé deverá conter 14 ilhoses para passagem do 
atacador, tipo mista (circular e ganchos); 
i)acabamento: todas as bordas do cano deverão possuir 
acabamento dobrado e costurado. As laterais do cano deverão ser 
acolchoadas com espuma de látex, com costuras acompanhando o 
contorno do mesmo. 
Tamanhos: 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44, conforme tamanho 
informado pela JFDF. 
  

3 

 
 
 
 
 

Camisa pólo confeccionada em malha Piquet liso, 100% algodão, 
gramatura 193g/m2, com até 8% de erro para mais ou para menos 
na cor preta. Confeccionada nos tamanhos P, M, G, GG e EXG, 
conforme quantidades solicitadas pela SEVIT. Gola canelada 
algodão com elastano, com 75mm de largura. Deverá ser aplicado 
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CAMISA 
POLO 

AGENTE DE 
SEGURANÇA 

 
Código SICAM 

30.23.00.001 
 

Código SIASG 
BR221574 

reforço da mesma matéria prima, para efeito de acabamento. 
Abertura do peitilho com 150 mm frontal do lado direito, com 
transpasse de 35 mm do mesmo lado. Abotoamento com dois 
botões de quatro furos, no tamanho de 10mm de diâmetro, com 
casas no tamanho de 12mm, no sentido vertical. O botão deve ter 
as faces polidas e levemente abauladas, com depressão central, 
contendo 4 (quatro)furos. Composição: 100% Poliéster, de 
consistência dura e indeformável pelo calor. Manga curta comum, 
com ribana 25mm, Barra em abertura em V nas laterais, emblema 
da segurança judiciária Bordado, com as inscrições na parte 
superior do emblema JUSTIÇA e na parte inferior FEDERAL, 
localizado no peito esquerdo, medindo 100mm de altura por 78 
mm de largura, obedecendo a distancia de 190mm da base do 
pescoço. A palavra ‘AGENTE” BORDADO, no peito direito 
medindo 12,2mm de altura por 70mm de largura, fonte tipo arial 
Black em letras maiúsculas na cor prata 100%, obedecendo à 
distancia de 200mm da base do pescoço, para seguir  pantone 
serigráfico (silk screen) na cor prateada bandeira do Brasil 
medindo 50 X 70mm localizada no centro da manga direita em 
silk screen. Inscrição LOGO MARCA DA JUSTIÇA FEDERAL” 
em silk screen, com 95 mm de altura por 300 mm de largura, 
posicionada a 160mm a partir do meio do decote das costas. Fonte 
tipo arial Black em letras maiúsculas na cor prata – 100%. 
As empresas poderão vistoriar os modelos disponíveis na Seção 
de Segurança (SEVIT), de modo que a confecção seja idêntica ao 
modelo apresentado, bem como definir os tamanhos a serem 
fornecidos. 
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4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMISA  
PÓLO 

AGENTE DE 
SEGURANÇA 

– GES 
 

Código SICAM 
30.23.00.001 

 
Código SIASG 

BR221574 
 

Camisa pólo confeccionada em malha Piquet liso, 100% algodão, 
gramatura 193g/m2, com até 8% de erro para mais ou para menos 
na cor preta. Confeccionada nos tamanhos P, M, G, GG e EXG, 
conforme quantidades solicitadas pela SEVIT. Gola canelada 
algodão com elastano, com 75mm de largura. Deverá ser aplicado 
reforço da mesma matéria prima, para efeito de acabamento. 
Abertura do peitilho com 150 mm frontal do lado direito, com 
transpasse de 35 mm do mesmo lado. Abotoamento com dois 
botões de quatro furos, no tamanho de 10mm de diâmetro, com 
casas no tamanho de 12mm, no sentido vertical. O botão deve ter 
as faces polidas e levemente abauladas, com depressão central, 
contendo 4 (quatro)furos. Composição: 100% Poliéster, de 
consistência dura e indeformável pelo calor. Manga curta comum, 
com ribana 25mm, Barra em abertura em V nas laterais, emblema 
da segurança judiciária Bordado, com as inscrições na parte 
superior do emblema JUSTIÇA e na parte inferior FEDERAL, 
localizado no peito esquerdo, medindo 100mm de altura por 78 
mm de largura, obedecendo a distancia de 190mm da base do 
pescoço. A palavra ‘AGENTE” BORDADO, no peito direito 
medindo 12,2mm de altura por 70mm de largura, fonte tipo arial 
Black em letras maiúsculas na cor prata 100%, obedecendo à 
distancia de 200mm da base do pescoço, para seguir  pantone 
serigráfico (silk screen) na cor prateada bandeira do Brasil 
medindo 50 X 70mm localizada no centro da manga direita em 
silk screen. %; inscrição GES e JUSTIÇA FEDERAL, em silk 
screen, conforme modelo, com 115 mm de altura por 300 mm de 
largura, posicionada obedecendo o padrão da amostra. Fonte tipo 
Arial Black em letras maiúsculas na cor prata – 100%. 
A empresas poderão vistoriar os modelos disponíveis na Seção de 
Segurança (SEVIT), de modo que a confecção seja idêntica ao 
modelo apresentado, bem como definir os tamanhos a serem 
fornecidos. 
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5 

 
 
 
 

BONÉ 
 

Código SICAM 
30.23.008.006 

 
Código SIASG 

BR0150489 

BONÉ OPERACIONAL NA COR PRETA, com as seguintes 
características: 
O tecido rip-stop, conforme desenho e especificações abaixo. 
 
CARACTERÍSTICAS: 

• Cor preta: cor sólida.  
• Fita interna de reforço nas costuras. 
• Desenho tático com acabamento bordado: frontal (8,5 x 

5cm) 
• Ajuste em elástico ultra conforto para ajuste à cabeça.  

 

 
  

OBS: Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no Comprasnet 
(código BR) e as especificações técnicas constantes deste instrumento, prevalecerão as 
últimas. Para fins de cotação, (formação de preços) e entrega do material deverá ser 
obedecida a descrição completa do bem, sendo a descrição do SIASG (código BR) 
meramente referencial. 
  
6.    DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.1.     As proponentes deverão apresentar proposta onde deverá constar além do 
quantitativo, o preço unitário e total do item, a informação técnica, a marca e modelo 
obedecidas as especificações. 
 
6.2.     Nos preços ofertados todos os custos decorrentes da contratação, tais como, mão de 
obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
embalagens, tributos, fretes, tarifas, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à 
efetivação do fornecimento na forma prevista neste Edital. 
  
7.    DA AMOSTRA 
 
7.1. A empresa vencedora de cada item deverá apresentar amostra do produto a ser 
fornecido, para cotejo das suas características com o especificado neste Termo de 
Referência, principalmente no que se refere à qualidade do material e acabamentos; 
 
7.2. As amostras serão entregues no SAUS quadra 02 lote 5/8, Edifício Sede I da Justiça 
federal do DF, para analise  pelo Núcleo de Segurança e Inteligência Institucional e, no 
caso de desconformidade e com as especificações constantes deste Termo de Referência, 
serão rejeitadas, mediante declaração expedida pela Seção. 
  
8. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
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8.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados 
a partir do recebimento da nota de empenho. 
 
8.2. O local de entrega é o Núcleo de Segurança e Inteligência - NUINT, localizado no 
edifício-sede I, Setor de Autarquias Sul, Quadra 2, Bloco G, 1° subsolo; contato pelo 
telefone (0XX61) 3221-6470; 
  
9. DA GARANTIA 
 
9.1. O prazo de garantia mínima para os bens referidos neste Termo de Referência é de 12 
(doze) meses, contado da data do recebimento definitivo. 
  
10.DO RECEBIMENTO 
 
10.1    O objeto contratado será recebido: 
 
10.1.1    Provisoriamente, no ato da entrega pelo fornecedor, juntamente com a nota fiscal, 
para efeito de verificação da conformidade do objeto com as especificações constantes no 
presente Termo de Referência; 
 
10.1.2    Constatado após o recebimento provisório alguma inconformidade do objeto 
contratado, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para 
substituir ou corrigir a pendência ou falha detectada, sem ônus para a contratante. 
 
10.1.3    Definitivamente, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados do 
recebimento provisório; 
 
10.2    O recebimento provisório ou definitivo não exime a contratada da responsabilidade 
pela solidez, segurança, qualidade e funcionamento do objeto fornecido; 
  
11.    DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
11.1    Designar servidor do seu quadro de pessoal para receber o objeto e conferir as 
especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta da contratada, 
recusando-o na hipótese de desconformidade com as características previamente 
estabelecidas; 
 
11.2    Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, 
relacionados ao objeto pactuado; 
 
11.3    Encaminhar a contratada relação com o tamanho dos trajes e tamanho do calçado 
para que a contratada proceda à entrega nos tamanhos específicos; 
 
11.4    Fiscalizar a entrega do objeto, podendo sustar ou recusar o material entregue e 
solicitar reparo, correção ou substituição, conforme o caso onde se verificar defeitos ou 
discordância com as especificações contidas neste Termo de Referência, no instrumento 
convocatório ou na proposta apresentada; 
 
11.5    Pagar quando o objeto for recebido em definitivo. 
  
12.    DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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12.1    Obedecer às especificações do objeto, constantes deste Termo de Referência, da 
proposta apresentada, cumprindo o prazo estabelecido; 
 
12.2    Responsabilizar-se pela qualidade, resistência e durabilidade do bem fornecido, que 
deverá ser novo e de primeira qualidade; 
 
12.3    Substituir ou corrigir , sem ônus para a contratante em até 10 (dez) dias corridos, 
após a notificação da contratante,  o objeto caso não se enquadre nas especificações deste 
Termo de Referência ou em caso de defeitos/falhas detectadas no objeto entregue; 
 
12.4    Entregar o objeto no prazo estabelecido neste Termo de Referência. 
  
13.     DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
13.1    Consoante o disposto no artigo 32 da Lei n° 12.305/2010, as embalagens dos 
produtos devem ser fabricadas com materiais que propiciem a sua reutilização ou a 
reciclagem, devendo-se assegurar que sejam restritas em volume e peso às dimensões 
requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização dos produtos, projetadas de 
maneira que a sua reutilização seja tecnicamente viável e compatível com as exigências 
aplicáveis ao produto que contêm, ou recicladas, se a reutilização não for possível; 
 
13.2    O cumprimento do critério adotado no item 13.1 será verificado no momento do 
recebimento do objeto, podendo o contratante devolver o objeto contratado para o  devido 
acondicionamento; 
 
13.3    A contratante deverá providenciar o descarte adequado das embalagens 
possibilitando  a reciclagem. 
  
14.     DO PAGAMENTO 
 
14.1    Após o recebimento definitivo do objeto, a nota fiscal será atestada e encaminhada 
para pagamento. Este pagamento se dará em até 10 (dez) dias úteis a contar do atesto de 
recebimento definitivo do objeto.      
  
15.     DAS PENALIDADES 
 
15.1       Fica estipulado o percentual de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento), por dia útil 
ou dia corrido, conforme o caso, calculado sobre o valor da nota fiscal relativa aos 
serviços prestados, a título de mora, por descumprimento dos prazos previstos neste 
Termo de Referência, limitada a 20 (vinte) dias úteis ou 30 dias corridos, conforme o caso; 
 
15.2       Pela inexecução parcial da obrigação, a contratante aplicará multa de 5%(cinco 
por cento) sobre o valor da nota de empenho, sendo-lhe facultado, ainda, aplicar as 
sanções previstas nos incisos I e  III do art. 87 da Lei nº 8.666/93; 
 
15.3      Tendo em vista a necessidade do bem para esta contratante, será considerada 
inexecução total da obrigação, o atraso na entrega do objeto previsto no TR, em prazo 
superior a 20 (vinte) dias úteis, sem aquiescência da administração; 
 
15.4    Constatada a inexecução total prevista no item 15.3, será aplicada multa de 10 % 
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(dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis (suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos e ou declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública) nos termos dos 
incisos I,III e IV do art. 87 da lei 8.666/93; 
 
15.5      Caso a contratada não possa cumprir o(s) prazos estipulado(s) neste documento, 
deverá apresentar justificativa por escrito até o vencimento destes, ficando a critério da 
contratante a sua aceitação; 
 
15.6      A solicitação de prorrogação deverá ser encaminhada e protocolada na Secretaria 
Administrativa - SECAD. 
  
16.    ADJUDICAÇÃO 
 
16.1    A adjudicação se dará por item. 
 
17. DO VALOR ESTIMATIVO 

 

ITEM MATERIAL ESPECIFICAÇÃO 
 

AQUISIÇÃO 
IMEDIATA 

 
AQUISIÇÃO 

FUTURA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
AQUISIÇÃO 
IMEDIATA 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
AQUISIÇÃO 

FUTURA 

1 

CALÇA 
TÁTICA 

 
Código SICAM 
30.23.003.002 

 
Código SIASG 

BR150360 

CALÇA OPERACIONAL, com 
as seguintes características na cor 
a Desert, confeccionada em 
tecido Rip-Stop; 

 
 
 

90 
 
 

 
180 

 
103,35 

 
9.301,05 

 
18.603,00 

2 

BOTA 
 

Código SICAM 
30.23.004.001 

 
Código SIASG 

BR222314 
 

Bota de alto desempenho, para 
uso em operações táticas leves, 
serviços administrativos internos 
e externos, na cor Desert; 

34 68 295,91 10.060,94 20.121,88 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMISA  
PÓLO 

AGENTE 
DE 

Camisa pólo confeccionada em 
malha Piquet liso, 100% algodão, 
gramatura 193g/m2, com até 8% 
de erro para mais ou para menos 
na cor preta. Confeccionada nos 
tamanhos P, M, G, GG e EXG, 
conforme quantidades solicitadas 
pela SEVIT. Gola canelada 
algodão com elastano, com 
75mm de largura. Deverá ser 
aplicado reforço da mesma 
matéria prima, para efeito de 
acabamento. Abertura do peitilho 
com 150 mm frontal do lado 

 
 

100 

 
 

200 

 
 

31,54 

 
 

3.154,00 

 
 

6.308,00 
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SEGURAN
ÇA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código SICAM 
30.23.001.001 

 
Código SIASG 

BR221574 
 

direito, com transpasse de 35 mm 
do mesmo lado. Abotoamento 
com dois botões de quatro furos, 
no tamanho de 10mm de 
diâmetro, com casas no tamanho 
de 12mm, no sentido vertical. O 
botão deve ter as faces polidas e 
levemente abauladas, com 
depressão central, contendo 4 
(quatro)furos. Composição: 
100% Poliéster, de consistência 
dura e indeformável pelo calor. 
Manga curta comum, com ribana 
25mm, Barra em abertura em V 
nas laterais, emblema da 
segurança judiciária Bordado, 
com as inscrições na parte 
superior do emblema JUSTIÇA e 
na parte inferior FEDERAL, 
localizado no peito esquerdo, 
medindo 100mm de altura por 78 
mm de largura, obedecendo a 
distancia de 190mm da base do 
pescoço. A palavra ‘AGENTE” 
BORDADO, no peito direito 
medindo 12,2mm de altura por 
70mm de largura, fonte tipo arial 
Black em letras maiúsculas na 
cor prata 100%, obedecendo à 
distancia de 200mm da base do 
pescoço, para seguir  pantone 
serigráfico (silk screen) na cor 
prateada bandeira do Brasil 
medindo 50 X 70mm localizada 
no centro da manga direita em 
silk screen. %; inscrição GES e 
JUSTIÇA FEDERAL” em silk 
screen, conforme modelo, com 
115 mm de altura por 300 mm de 
largura, posicionada obedecendo 
o padrão da amostra. Fonte tipo 
Arial Black em letras maiúsculas 
na cor prata – 100%. 
A empresas poderão vistoriar os 
modelos disponíveis na Seção de 
Segurança (SEVIT), de modo 
que a confecção seja idêntica ao 
modelo apresentado, bem como 
definir os tamanhos a serem 
fornecidos. 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camisa pólo confeccionada em 
malha Piquet liso, 100% algodão, 
gramatura 193g/m2, com até 8% 
de erro para mais ou para menos 
na cor preta. Confeccionada nos 
tamanhos P, M, G, GG e EXG, 
conforme quantidades solicitadas 
pela SEVIT. Gola canelada 
algodão com elastano, com 
75mm de largura. Deverá ser 
aplicado reforço da mesma 

100 200 31,54 3.154,00 6.308,00 
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CAMISA  

PÓLO 
AGENTE 

DE 
SEGURAN
ÇA – GES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código SICAM 
30.23.00.001 

 
Código SIASG 

BR221574 

matéria prima, para efeito de 
acabamento. Abertura do peitilho 
com 150 mm frontal do lado 
direito, com transpasse de 35 mm 
do mesmo lado. Abotoamento 
com dois botões de quatro furos, 
no tamanho de 10mm de 
diâmetro, com casas no tamanho 
de 12mm, no sentido vertical. O 
botão deve ter as faces polidas e 
levemente abauladas, com 
depressão central, contendo 4 
(quatro)furos. Composição: 
100% Poliéster, de consistência 
dura e indeformável pelo calor. 
Manga curta comum, com ribana 
25mm, Barra em abertura em V 
nas laterais, emblema da 
segurança judiciária Bordado, 
com as inscrições na parte 
superior do emblema JUSTIÇA e 
na parte inferior FEDERAL, 
localizado no peito esquerdo, 
medindo 100mm de altura por 78 
mm de largura, obedecendo a 
distancia de 190mm da base do 
pescoço. A palavra ‘AGENTE” 
BORDADO, no peito direito 
medindo 12,2mm de altura por 
70mm de largura, fonte tipo arial 
Black em letras maiúsculas na 
cor prata 100%, obedecendo à 
distancia de 200mm da base do 
pescoço, para seguir  pantone 
serigráfico (silk screen) na cor 
prateada bandeira do Brasil 
medindo 50 X 70mm localizada 
no centro da manga direita em 
silk screen. %; inscrição GES e 
JUSTIÇA FEDERAL” em silk 
screen, conforme modelo, com 
115 mm de altura por 300 mm de 
largura, posicionada obedecendo 
o padrão da amostra. Fonte tipo 
Arial Black em letras maiúsculas 
na cor prata – 100%. 
A empresas poderão vistoriar os 
modelos disponíveis na Seção de 
Segurança (SEVIT), de modo 
que a confecção seja idêntica ao 
modelo apresentado, bem como 
definir os tamanhos a serem 
fornecidos. 

5 

 
BONÉ 

 
Código SICAM 
30.23.008.006 

 
Código SIASG 

BR0150489 

Boné Operacional na cor preta, 
com as seguintes características: 
O tecido rip-stop, conforme 
desenho e especificações abaixo. 

 

30 60 11,78 353,40 706,80 

TOTAIS   26.023,39  52.047,68 
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TOTAL GERAL                                  R$ 78.071,07 
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ANEXO II DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 27/2018 

 

 

MODELO DE PROPOSTA  

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade: UF: CEP: 

Fone: Fax: 

 

ITEM 

Item Un Descrição 
Qtde. 

Registrada 

Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

  

(ESPECIFICAR) 
 
Marca: 
 

   

VALOR TOTAL DO GRUPO/ITEM POR EXTENSO: 
 

 

Prazo de Validade da Proposta: 
 

Prazo de entrega: 

Prazo de Garantia: 
 
Banco (cód.): Agência (cód.): Conta-Corrente: 

 
 

 
 
 
 

Declaramos estar de acordo com todos os termos e condições do Pregão Eletrônico SRP nº 
xxx/2018. 

 
Brasília,     de                    de  2018. 
 
 _______________________________ 

                                                                                 Assinatura do responsável pela empresa 
 
Observações:  
Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, (fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessários.  

Carimbo padronizado do CNPJ: 
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ANEXO III DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 27/2018 

 
MINUTA 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ......./2018 

 
 

Pregão Eletrônico - SRP nº xx/2018 
UASG : 090023 
 
 
A União, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Seção 
Judiciária do Distrito Federal , inscrita no CNPJ/MF nº 05.456.457/0001-29, sediada no 
SAUS Quadra 02, Bloco G, Anexo A, Brasília-DF, neste ato representada pelo Diretor da 
Secretaria Administrativa, ......................, nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e demais normas legais aplicáveis, obedecidas as disposições contidas 
no instrumento convocatório e em face da classificação da proposta apresentada no 
Pregão Eletrônico nº ....../2018, RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa 
______________________________________________, estabelecida na 
_____________________________________, CEP ____________, telefone 
___________, email: ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
____________________ neste ato representado por ______________________, conforme 
discriminado no Anexo desta Ata.  
  
Este Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua 
assinatura pelas partes, instante a partir do qual o instrumento será considerado apto a 
produzir seus jurídicos efeitos. A ata será publicada em forma de extrato no Diário Oficial 
da União, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.  
 
As especificações técnicas e demais exigências constantes do Decreto nº 7.892/2013, no 
Processo Administrativo nº ....................... e Pregão Eletrônico nº ..../2018 integram esta 
Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. 
 
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da 
Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Distrito Federal e do Fornecedor 
Beneficiário. 
 

 __________________________ 
Diretor da Secretaria Administrativa Representante Legal da Empresa 
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ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ......../2018 

 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO 

 
 

Unidade Gerenciadora:  

Item Descrição Qtde. Und. 
Valor 

Unitário 
(R$): 

Valor  
Total  
(R$): 

      

Valor Total  

 
 
 
 

CADASTRO RESERVA  
 

Empresa:  C.N.P.J: 
Endereço:  Telefone: 
E-mail: 
Representante:  

Item Descrição Qtde Marca/Modelo 
Preço  

Unitário 
Preço 
Total 
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ANEXO IV DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 27/2018 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

 

Em cumprimento à orientação do Tribunal de Contas da União – Acórdão 1.793/2011 – 

Plenário, declaro que não há no quadro societário desta empresa servidor vinculado à 

Seção Judiciária de Primeiro Grau no Distrito Federal - SJDF. 

 

 

Cidade-Estado,      de     de  2018. 

 

 

 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ 
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