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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
 

TERMO

TERMO DE REFERÊNCIA
 (COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES)

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

(Processo Administrativo n.° 0007169-
78.2018.4.01.8007)

1. DO OBJETO
1. Aquisição de Carrinho para Transporte de Livros para a biblioteca da Seção judiciária do

Maranhão, por meio do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos
constantes neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2. A aquisição se justifica em razão da necessidade de movimentação de livros dentro do acervo

da Biblioteca nesta Seccional.
2. A recomendação para Registro de Preços tem como escopo manter atas válidas, vigentes e

com saldos positivos, aptas à contratação a qualquer tempo, durante o período de vigência.
2. Como benefício direto objetiva-se atender as requisições de material de uso comum, das

unidades que utilizam os materiais, dada a sua natureza.
2. Como benefício indireto, assegurar a continuidade nos serviços prestados por esta

Seccional, em consonância com os objetivos e metas estratégicas.
2. Enfatiza-se que o processo de aquisição pelo Sistema de Registro de Preços, não

aprovisiona recursos nem gera despesas imediatas, o que nos possibilita adquirir de forma
parcelada, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, permitindo
ressuprir o estoque do almoxarifado à medida que são disponibilizados os recursos. Além
disso, a aquisição por meio de ARP promove a redução de estoques e dos custos
decorrentes de sua gestão, proporcionando também o melhor aproveitamento do espaço
físico de nosso depósito.

2. A contratação busca o aperfeiçoamento na gestão de custo (macrodesafio do Poder
Judiciário, objetiva a otimização de custos operacionais).

3. BASE LEGAL
3. Da modalidade de licitação.

1.  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 bem comum, cujos padrões de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais de
mercado. Com adjudicação pelo critério de menor preço por item. 

4. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
4. A forma de adjudicação de dará pelo critério de menor preço por item. 
4. A licitação será pelo Sistema de registro de Preços (SRP).
4. Tendo em vista não se tratar de objeto de alta complexidade ou grande vulto, não será

permitida participação em consórcios, nos termos do acórdão 2.831/2012 - TCU - Plenário
e da IN 05/2017.

5. ESPECIFICAÇÕES DOS BENS

ITEM CÓDIGO CÓD. DESCRIÇÃO/ QTD UNIDADE
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 SIASG ESPECIFICAÇÃO DE
MEDIDA

1 52.34.003.029   383412 CARRINHO PARA
TRANSPORTE DE
LIVROS/BIBLIOTECA: EM
CHAPA DE AÇO DE BAIXO
TEOR DE CARBONO, SEM
ARESTAS CORTANTES E
REBARBAS, COM
ACABAMENTO PELO
SISTEMA DE TRATAMENTO
QUÍMICO DA CHAPA (ANTI-
FERRUGINOSO E
FOSFATIZANTE) E PINTURA
COM SISTEMA
ELETROSTÁTICO A PÓ, COM
CAMADA MÍNIMA DE TINTA
DE 70 MICRAS. QUANTO A
ESTRUTURA: 02
ESTRUTURAS TUBULARES
EM AÇO 20X20MM COM
PAREDE DE
APROXIMADAMENTE 1,20MM
DE ESPESSURA; SEMI-
FECHADAS COM CHAPA Nº 16
(1,5MM) COM 09 FENDAS DE
APROXIMADAMENTE 2,8 CM
DE ALTURA POR 10,5 CM DE
LARGURA CADA. 03 (TRÊS)
NÍVEIS DE BANDEJAS
CONFECCIONADAS EM
CHAPA Bº 20 (0,90MM),
SENDO 02 (DUAS)
SUPERIORES INCLINADAS
COM DIVISÓRIA CENTRAL E
01(UMA) INFERIOR PLANAM
MEDINDO
APROXIMADAMENTE 490MM
DE LARGURA E 490MM DE
COMPRIMENTO, UNIDAS A
ESTRUTURA DO CARRINHO
ATRAVÉS DE SOLDA. 02
(DOIS) SUPORTES PARA
RODAS CONFECCIONADOS
EM CHAPA Nº 16 (1,50MM),
COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS
GIRATÓRIOS COM RODA DE
3" DE DIÂMETRO. COR:
CINZA. CAPACIDADE TOTAL
DA CARGA APROXIMADA:
100 KG. DIMENSÕES
APROXIMADAS: ALTURA: 105
CM, LARGURA: 53 CM,
COMPRIMENTO 53 CM. OBS.:
SERÃO ACEITAS DIMENSÕES
COM MAIS OU MENOS 2%

1 UN



15/09/2020 SEI/TRF1 - 8449547 - Termo

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9126699&infra_sistem… 3/7

DOS VALORES
ESPECIFICADOS. MARCA DE
REFERÊNCIA: SIMILAR A
BICCATECA.

5. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no Comprasnet (código BR) e as
especificações técnicas constantes deste instrumento, prevalecerão estas últimas.

6. PROPOSTA
6. Os proponentes deverão apresentar proposta onde deverá constar além do quantitativo, o

preço unitário e total do item, a descrição completa e a marca. 
6. É de inteira responsabilidade do proponente, o preenchimento exato da proposta, não

sendo admitida à alegação de omissões, enganos ou erros posteriores à sua apresentação, a
alteração de qualquer dos valores ofertados.

7. AMOSTRA
7. A Seção de Administração de Material desta Seção Judiciária poderá solicitar amostras caso

julgue necessário.
7. A apresentação de amostra poderá ser dispensada quando se tratar de produto oriundo de linha

industrial de produção cujo exemplar já tenha sido aprovado em teste anterior realizado nesta
Seccional.

7. As amostras deverão ser entregues à Seção de Administração de Material, situada na Avenida
Senador Vitorino Freire, nº 300, bairro Areinha, São Luís - MA, CEP 65031-900, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação para análise;

7. Após a homologação do certame, o licitante terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para retirar
as amostras recusadas no endereço descrito no item acima, sob pena de consideração de
abandono da propriedade, nos termos do art. 1.275, III, do Código Civil Brasileiro.

7. O material recebido como amostra será testado e durante a análise poderá sofrer danos ou
avarias, sendo devolvido à empresa no estado em que se encontrar sem qualquer ônus a esta
Seccional.

8. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
8. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento da nota de empenho pela

Contratada, em remessa única, às expensas da contratada, no endereço Av. Senador Vitorino
Freire, n°300 – Areinha, São Luis-MA. CEP: 65031-900, na Seção de Material e Patrimônio –
SEMAP, Telefone: (98)3214-5746.

9. DO PRAZO DE GARANTIA
9. O carrinho para transporte de livros, objeto deste Termo de Referência, deverá ser garantido pela

empresa vencedora por 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo do produto.
10. RECEBIMENTO

10. O bem será recebido provisoriamente no prazo de quinze (15) dias, pelo (a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, o supervisor da SEMAP ou outro servidor
especialmente designado para este fim, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

10. O bem poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de cinco
(05) dias, a contar da notificação da contratada, sem ônus para a Justiça Federal e sem prejuízo
das sanções cabíveis.

10. O bem será recebido definitivamente no prazo de quinze (05) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação
mediante termo circunstanciado.

1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.

10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11. São obrigações da Contratante:

1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
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2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;

3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:

1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal,
na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e
prazo de garantia ou validade;

2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

3. Responsabilizar-se pelo transporte do material até as dependências da contratante, como
também pelas despesas a ele inerentes.

4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

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

7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
8. Manter, durante o período do registro de preços, em compatibilidade com as obrigações

assumidas no presente instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, devendo comunicar à JUSTIÇA FEDERAL, imediatamente,
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da Ata de Registro de Preços
referente a este certame.

13. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
13. Compete à Contratada entregar o material devidamente acondicionado em embalagens

adequadas, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a
máxima proteção durante o transporte e armazenamento, atendendo critérios de sustentabilidade
ambiental, conforme Instrução Normativa nº 01/2010 do Ministério de Planejamento,
Orçamento e Gestão.

14. DO PAGAMENTO
14. O pagamento será realizado no prazo máximo de até trinta (30) dias, contados a partir do

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pelo contratado.

1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º,
§ 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

14. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.

14. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
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1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de
26 de abril de 2018.

14. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.

14. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

14. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.

14. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação,
no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3,
de 26 de abril de 2018.

14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos. 

14. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.

14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 

1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.

14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado
à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I = (TX)        I= (6/100)/365 I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

15. PENALIDADES
15. Pela inexecução das condições estipuladas, por ensejar o retardamento da execução de seu

objeto, falhar ou fraudar na execução deste Contrato, ou cometer fraude fiscal, a Contratada
ficará impedida de licitar e contratar com a União, e será descredenciada no SICAF pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e neste Contrato e as demais
cominações legais.

15. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.

15. As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia.
15. Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será o contratado notificado da infração

e da penalidade correspondente, para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.
15. Recebida à defesa, o Diretor do Foro da Seção Judiciária do Maranhão deverá manifestar-se,

motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, para concluir pela
imposição ou não da penalidade.

15. A inexecução total ou parcial do fornecimento do objeto, assim como a execução irregular, ou
com atraso injustificado, sujeitará o contratado garantido à prévia defesa, à aplicação das
seguintes sanções:

I. Advertência;

II. Multa;

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

15. A inexecução parcial do ajuste ensejará a aplicação de multa de 20% calculada sobre o valor
contratado.

15. A inexecução total do contrato ensejará a aplicação de multa de 30% do valor do ajuste.
15. As multas por atraso serão aplicadas na seguinte conformidade:

I. Atraso de até 05 dias: multa de 0,2% x dias de atraso x valor referente às obrigações não
cumpridas;

II. Atraso de 06 até 10 dias: multa de 0,4% x dias de atraso x valor referente às obrigações
não cumpridas;

III. Atraso de 11 até 15 dias: multa de 0,6% x dias de atraso x valor referente às obrigações
não cumpridas;
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IV. Atraso superior a 15 dias: atraso superior a 15 dias será considerado inexecução total do
ajuste.

15. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.
15. A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução dos serviços, deverá

apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

15. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para execução do serviço, deverá ser
protocolizada na Seção de Comunicações Administrativas da sede da Justiça Federal no Maranhão, no
horário de 9h as 18h, até a data de vencimento do prazo de execução inicialmente estipulado, ficando a
critério da Diretoria do Foro a sua aceitação.

15. As multas devidas pela Contratada serão deduzidas de pleno direito de valores devidos, recolhidas
através de Guia de Recolhimento da União - GRU – via SIAFI, em favor da Justiça Federal de 1º Grau
- Seção Judiciária do Maranhão.

15. A Contratada reconhece tais multas e deduções como prontamente exigíveis, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.

15. Caso a Contratada não tenha crédito a receber da Contratante, terá prazo de 05 (cinco) dias úteis, após
a notificação oficial, para recolhimento da multa, apurada em regular procedimento administrativo, sob
pena de cobrança judicial.

16. VALOR ESTIMADO
16. O valor estimado global de gastos para aquisição do Carrinho para Transporte de Livros para

esta Seção Judiciária do Maranhão tem o valor global estimado de R$ 1.180,67 (um mil cento e
oitenta reais e sessenta e sete centavos).

 

São Luís, 01/07/2019.

 

 

                                                                                                          Sílvio César Brito Soares

                                                                                                                       Supervisor

                                                                                             SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

 

Documento assinado eletronicamente por Silvio Cesar Brito Soares, Supervisor(a) de Seção, em
01/07/2019, às 15:55 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
8449547 e o código CRC 2501DF62.
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