
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

PEDIDO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

DFD 05/2018 -SEMAT

Acondicionamento e Embalagem

1.       DO OBJETO

1.1.    Aquisição de material de acondicionamento e embalagem, conforme especificações constantes do item 4 deste
Termo de Referência, para reposição de estoque.

2.       DA JUSTIFICATIVA

2.1.      Aquisição para reposição de estoque por doze meses, com base na estimativa mensal apresentada pelo sistema
SICAM.

3.         DA FORMA DE CONTRATAÇÃO

3.1.      A presente aquisição deverá ocorrer por dispensa de licitação – com base no inciso II, do art. 24, da Lei nº
8666/93.

4.       DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM
CÓDIGO

SIASG
CÓDIGO
SICAM

QTD UND
ESPECIFICAÇÃO

(COMPLETA)

1   BR0243667 30.19.001.001 352       RL Barbante 100% algodão, 8 fios, rolo com 250 gramas.

2   BR0278968 30.19.004.001 300      RL Fita adesiva (crepe) medindo 25mm x 50m, estreita.

Obs.: Informamos que as marcas de referência são marcas conhecidas desta administração, já utilizadas por esta
Seccional, que atendem as necessidades do órgão.
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5.       DO PRAZO DE ENTREGA

5.1.    Prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento da nota de empenho.

5.2.    O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega do material, com a verificação do quantitativo e
descrição do material conforme a Nota Fiscal; e definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento
provisório, com a verificação da conformidade do objeto entregue com o que foi empenhado, ou, se acontecer o embargo
do recebimento, quando for sanada a inconformidade.

6.       DO LOCAL PARA A ENTREGA

6.1.    Seção de Administração de Material - SEMAT, no endereço "Setor de Garagens Oficiais Norte - SGON, Quadra 2,
lotes 30/40, CEP.: 70.610-620",  telefone (61) 2099-6625/26, e-mail: “semat.df@trf1.jus.br”.

7.       DA GARANTIA

7.1.    12 (doze) meses, ou a assegurada pelo fabricante, se maior, a contar do recebimento definitivo do objeto ou da
substituição pela garantia.

8.       DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1.    Designar um servidor do seu quadro de pessoal para receber o objeto e conferir as especificações técnicas com as
constantes neste Termo de Referência, no instrumento convocatório e na proposta da contratada, recusando-o na hipótese
de desconformidade com as características pretendidas.

8.2.    Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, relacionados com o objeto pactuado.

8.3.    Embargar, estipulando o prazo para a correção, o recebimento provisório ou definitivo do objeto, apontando as
razões da sua desconformidade: quanto a defeitos no material ou discordância com as especificações contidas neste
Termo de Referência, no instrumento convocatório ou na proposta apresentada.

9.       DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1.    Obedecer às especificações do objeto, constantes neste Termo de Referência, na proposta apresentada e no ato
convocatório, se houver, cumprindo o prazo estabelecido.

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

9.3.    Responsabilizar-se pela qualidade, quantidade e resistência dos materiais fornecidos, que deverão ser novos e de
primeira qualidade.

9.4.    Substituir, no prazo estipulado no embargo, os materiais que se enquadrarem no item 8.3.

10.       DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1.    O atraso injustificado no fornecimento ou o descumprimento das obrigações estabelecidas, sujeitará a licitante
vencedora à multa de 0,5% (meio por cento) por dia útil, calculada sobre o valor referente à mercadoria entregue em
atraso, ou sobre a mercadoria a ser substituída, conforme itens 8.4, limitada a 20 (vinte) dias úteis, sendo esta a
data-limite para o cumprimento da obrigação, independentemente de notificação.

10.2.    No caso de inexecução total, a Administração aplicará a multa de 10% (dez por cento) e, de inexecução parcial
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aplicará multa de 5% (cinco por cento), ambas sobre o valor total do empenho.

10.3.    Caso a contratada não possa cumprir o(s) prazo(s) estipulado(s) neste termo de referência, deverá apresentar
justificativa por escrito, até o vencimento destes, ficando a critério da Administração a sua aceitação.

          10.3.1 A solicitação de prorrogação deverá ser encaminhada e protocolada na Secretaria Administrativa – SECAD
ou encaminhada à SEMAT pelo e-mail semat.df@trf1.jus.br e confirmado o recebimento por telefone.

11.     DO PREÇO ESTIMATIVO

11.1.  Preço estimativo, será apurado pelo NULIC.

12. DA ADJUDICAÇÃO

12.1 O objeto será adjudicado por item, conforme Súmula 247 do TCU.

13.       DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM
Código
SICAM

QTD UND
ESPECIFICAÇÃO

(completa)

Valor
estimativo

por unidade*

Valor
estimativo

total

1 30.19.001.001    352 RL Barbante 100% algodão.

2 30.19.004.001    300 RL Fita crepe estreita.

VALOR ESTIMADO TOTAL

Documento assinado eletronicamente por Livandro José Ghesti, Técnico Judiciário, em 20/04/2018, às 09:51
(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 5955759 e o código CRC 824A7127.
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