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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 18/2018 
(PROC. Nº 0001515-19.2018.4.01.8005) 

 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS 

 DE PEQUENO PORTE (EPP) - ITENS 1 AO 10 
 

COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (EPP)  - ITEM 11 

 
 

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: 22 de maio de 2018. 
HORÁRIO: 14h (horário de Brasília/DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
CÓDIGO UASG: 090023 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 - O objeto do presente Pregão Eletrônico é a aquisição de materiais elétricos (fios e 
cabos), por meio do Sistema de Registro de Preços, conforme discriminado no Anexo I 
deste Edital – Termo de Referência. 
 
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 - Termo de Referência, podendo a 
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Administração promover a aquisição e a contratação em unidades e de acordo com as suas 
necessidades. 
 

 

1.3 – Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no 
Comprasnet e as especificações técnicas constantes do Anexo I - Termo de Referência 
do 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 Eletrônico os interessados que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e que 
estiverem devidamente credenciados no site:  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: 
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3.4.1 - Empresas suspensas de participar de licitação e impedida de contratar com a JFDF, 
durante o prazo da sanção aplicada;  
 
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. 
 
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 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 – O licitante deverá incluir nos preços apresentados todos os custos e despesas, tais 
como: tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. 
 
5.1.2 – No campo destinado à descrição detalhada do objeto ofertado, a licitante deverá 
informar os dados complementares e singulares que o caracteriza, quando for o caso, não 
se admitindo expressões tais como "de acordo com o edital", "na forma do edital", etc, 
ficando a licitante sujeita a desclassificação. 
 
5.1.3 - 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. 
 
5.1.4 - Para a cota reservada, prevista no Anexo I do Edital, poderão registrar proposta e 
participar da disputa, somente as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme 
disposto no artigo 8º do Decreto nº 8.538/2015. 
 
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. 
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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 deste Edital – Termo de Referência; 
 
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

 

, 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. 
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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. 
 
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. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
8.1 – Atendendo aos termos da Lei Complementar nº 123/2006, modificada pela Lei 
Complementar nº 147/2014 e do Decreto nº 8.538/2015, após a etapa de lances, sendo 
verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para empresas enquadradas na definição de microempresas, 
empresas de pequeno porte ou cooperativas de consumo.  
 
8.1.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas de consumo sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
8.2 – Para efeito do disposto no subitem 8.1.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 
8.2.1 – a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa de consumo mais bem 
classificada será convocada para, querendo, apresentar novo lance com preço inferior ao 
menor lance até então apresentado, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento da fase de lances, sob pena de preclusão; 
 
8.2.2 – não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte, ou 
cooperativa de consumo na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.1.1, na ordem classificatória, para 
exercício do mesmo direito; 
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8.2.3 – na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem 8.1.1, o 
procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes. 
 
8.3 – Conforme disposto no inciso II do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 e ainda 
o art 8º do Decreto nº 8.538/2015, fica reservada uma cota no percentual de 10% (dez por 
cento) do quantitativo do objeto, assegurada preferência de contratação para as 
microempresas, empresas de pequeno porte e/ ou sociedades cooperativas. 
 
8.3.1 – Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao 
vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, os licitantes remanescentes, desde que 
pratiquem preço do primeiro colocado da cota principal. 
 
8.3.2 – Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação 
de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor. 
 
9. DA NEGOCIAÇÃO 
 
9.1 - 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. 
 
9.2 – 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. 
 
9.3 - 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. 
 
9.4 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
 
10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
10.1 – 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. 
 
10.2 – 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. 
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10.2.1 – A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, sem alternativas, 
opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e dela deverá constar: 
 
10.2.1.1 – conter as especificações claras e detalhadas do objeto licitado, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo I deste Edital – Termo de Referência; 
 
10.2.1.2 - consignar prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da entrega da mesma, encerrando-se sempre em dia útil. 
 
10.2.1.3 – conter indicação de número de telefones, fax, e-mail e homepage para quaisquer 
contatos. 
 
10.3 – 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. 
 
10.4 – 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 10.2. 
 
10.5 – Caso ocorram problemas que impossibilitem o encaminhamento da documentação 
exigida nos subitens 10.2 e 10.4 em “arquivo único”, deverá o licitante avisar ao 
Pregoeiro, via chat, a fim de que este possa novamente convocar o anexo, liberando, 
assim, o sistema.  
 
10.6 - 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. 
 
10.7- 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.  
 
10.8 - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 
no subitem, 10.2 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. 
 
10.9 – O Pregoeiro poderá solicitar o parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal desta JFDF, ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar 
sua decisão. 
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10.10 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e seus 
anexos, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
 
10.11 - 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 
instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade 
de remuneração. 
 
10.12 – Também não serão admitidas propostas sem marca, elaboradas em desacordo com 
os termos deste Edital ou que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, bem 
como as propostas cujas amostras tenham sido reprovadas pela área técnica desta 
Seccional. 
 
10.13 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa 
(folders, prospectos e similares) e na proposta específica, prevalecerão as da proposta, 
exceto se confirmado o descumprimento às especificações do objeto. 
 
11. DA AMOSTRA  
 
11.1 – 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. 
 
11.2 – As amostras solicitadas deverão ser apresentadas em 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 devidamente justificada e aceita pelo 
Pregoeiro. 
 
11.2.1 – As amostras 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. 
 
11.3 - 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. 
 
11.4 - A amostra apresentada pelo licitante vencedor e aprovada pela área técnica não será, 
em hipótese alguma, considerada como início de entrega do produto ofertado. 
 
11.5 – 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. 

11.5.1 – Transcorrido o período de 30 (trinta) dias a partir do direito de retirada, as 
amostras, não resgatadas, serão consideradas propriedade desta SJDF. 
 
12. DA HABILITAÇÃO 
 
12.1 – Para habilitar-se na presente licitação, o interessado deverá encaminhar, por meio 
da opção "Enviar anexo" do Sistema Comprasnet, no prazo indicado no subitem 10.2, a 
seguinte documentação: 
 

a) Documentação de Habilitação Jurídica; 
b) Documentação de Habilitação Fiscal e Trabalhista;  
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. 
 
12.2 - A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 
 
12.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no 
órgão competente ou Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
12.2.1.1. - 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. 
 
12.2.1.2 - Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI, na forma da 
Resolução CGSIM nº 16/2009. 
 
12.2.2 – 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; 
 
12.2.3 - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País. 
 
12.2.4 - Documento de Identidade do Representante Legal da empresa, para fins de 
assinatura da Ata de Registro de Preços – excepcionalmente, este documento poderá ser 
enviado digitalizado, via e-mail (selic.df@trf1.jus.br e selic.df@gmail.com) . 
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12.2.4.1 – 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. 
 
12.3. 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: 
 
12.3.1 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto 
à Caixa Econômica Federal; 
 
12.3.2 - 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; 
 
12.3.3 – 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; 
 
12.3.4 - 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; 
 
12.4 - Havendo irregularidade no cadastramento ou habilitação parcial no SICAF será 
assegurado ao licitante o direito de encaminhar a documentação atualizada constante nos 
subitens 12.3.1 a 12.3.4, através da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet. 
 
12.5 - Caso a validade dos documentos citados nos subitens 12.3.1 a 12.3.4 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. 
 
12.6 - Além da documentação relativa à habilitação fiscal e jurídica, o Pregoeiro irá 
verificar a existência de registros impeditivos da contratação (Acórdão 1.793/2011 – 
Plenário-TCU), no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, 
disponível no Portal da Transparência, no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 
Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ. 
 
12.6.1 – Havendo alguma restrição relativa aos registros da empresa, será facultado ao 
licitante, o envio de documento que comprove que a situação já foi regularizada. 
 
12.6.2 – O documento deverá ser encaminhado, no prazo estabelecido no subitem 10.2, 
contado da solicitação do Pregoeiro, por meio da opção “enviar anexo” do sistema 
Comprasnet, podendo, caso ocorram problemas, ser aplicado o disposto nos subitens 10.5 
e 10.6. 
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12.7 - 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. 
 
12.8 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos exigidos neste Edital. 
 
12.9 - O licitante que deixar de enviar a documentação indicada neste item dentro do prazo 
estipulado no subitem 10.2, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, será inabilitado e 
sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 
 
12.10 – Da habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos 
da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006: 
 
12.10.1 – 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. 
 
12.10.2 – 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. 
 
12.10.3 – 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. 
 
12.11 – Para os efeitos deste Pregão, o licitante será declarado vencedor após a fase de 
habilitação e antes da etapa recursal. 
 
13. DOS RECURSOS 
 
13.1 - 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. 
 
13.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, implicará na decadência desse direito. 
 
13.1.2 – O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 
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13.1.3 – 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. 
 
13.1.3.1 – Após o término dos prazos fixados no subitem 13.1.3, o Pregoeiro terá 5 (cinco) 
dias úteis para exame e decisão. 
 
13.1.3.2 – 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. 
 
13.2 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
13.3 - Os autos do processo eletrônico permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 
 
14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1 - 
 

A adjudicação e homologação do objeto serão feitas por item. 

14.2 - Não havendo manifestação dos licitantes quanto à interposição de recurso, o 
Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e a Autoridade Competente procederá à 
homologação. 
 
14.3 - No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, a Autoridade 
Competente adjudicará e homologará o resultado da licitação.  
 
14.4 - Os autos do processo eletrônico permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 
 
15. DO CADASTRO DE RESERVA 
 
15.1 - 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. 
 
15.1.1 - 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.  
 
15.1.2 - O sistema verificará se há ou não fornecedores aptos ao cadastro de reserva. 
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15.1.3 - O cadastro de reserva envolverá somente itens com propostas adjudicadas. 
 
15.1.4 - 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). 
 
15.1.5 - 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. 
 
15.2 – 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; 
 
15.2.1 – O fornecedor deverá clicar em “PARTICIPAR”, e seguir as instruções do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br, para fins de participação no Cadastro de Reserva. 
 
15.3 - A Autoridade Competente realizará a gestão do cadastro de reserva. 
 
15.4 - O referido cadastro de reserva poderá ser visualizado pelos interessados na consulta 
pública de visualização de ata.  
 
16. DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS  
 
16.1 – 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. 
 
16.1.1 – A assinatura do licitante vencedor se dará mediante login e senha em sistema 
próprio da Justiça Federal. 
 
16.1.2 – 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. 
 
16.1.3 – A Administração comunicará, via email, a necessidade de assinatura da ata, 
momento em que expedirá instruções necessárias para eventual cadastramento. 
 
16.2 – 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 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/�
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oficial, considerando o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93 e art. 11, III, 
do Decreto 7.892/2013. 
 
16.3 - 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. 
 
16.4 – 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. 

16.4.1 – 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. 
 
16.4.2 – 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. 
 
16.5 – 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 MPOG registradas no portal do 
Comprasnet. 
 
16.6 - 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. 
 
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
17.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento da Justiça Federal no Distrito Federal, na Ação 
Julgamento de Causas, Natureza da Despesa – 33.90.30. 
 
18. DA NOTA DE EMPENHO  
 
18.1 - 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.  
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19. DA EXECUÇÃO 
 
19.1 - A Execução do Contrato reger-se-á pelo Capítulo III - Seção IV - Da Execução dos 
Contratos, da Lei nº 8.666/93. 
 
19.2 – A Administração designará um representante/unidade responsável para receber o 
objeto decorrente da contratação. 
 
19.3 - 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. 
 
20. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO  
 
20.1 - A entrega e o recebimento do objeto do pregão dar-se-ão na forma especificada no 
Anexo I – Termo de Referência. 
 
20.2 - 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. 
 
20.3 - Verificada a desconformidade do objeto, a Administração poderá embargar o 
recebimento provisório e/ou definitivo e estabelecerá prazo para a correção da disfunção. 
 
20.3.1 – 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. 
 
20.4 - 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.  
 
20.4.1 - 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.  
 
21. DO PAGAMENTO 
 
21.1 - 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, 
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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. 
 
21.1.1 – Os documentos solicitados no subitem 21.1 poderão ser substituídos pelo 
Relatório SIASG/SICAF. 
 
21.1.2 – 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. 
 
21.2 - 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. 
 
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
22.1 – Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 
 
22.1.1 - 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. 
 
22.1.2 – Além das sanções previstas no subitem 22.1, fica o licitante sujeito às cominações 
legais previstas na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
22.2 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstos no Anexo 
I - Termo de Referência deste Edital. 
 
22.2.2 – 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. 
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22.2.3 – em qualquer dos casos previstos no subitem anterior, o contrato poderá ser 
rescindido e cancelado o saldo da nota de empenho, sendo ainda, facultada à 
Administração, a aplicação das sanções previstas nos incisos I, III e /ou IV do art. 87, da 
Lei 8.666/93. 
 
22.3 - 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. 
 
22.4 - 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. 
 
22.5 - 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. 
 
22.6 – O signatário da Ata de Registro de Preços deverá manter junto a Seção Judiciária 
do Distrito Federal - SJDF cadastro atualizado, devendo informar alterações de endereço, 
telefones, e-mail, responsáveis e quaisquer outros que possam dificultar o acesso/contato 
com a empresa. 
 
22.7 - 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. 
 
 
23. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS 
 
23.1 – 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 
AO EDITAL Nº 18/2018. 
 
23.1.1- Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo 
de Referência, decidir sobre a petição em até 24 (vinte e quatro) horas.  
 
23.1.2 - 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. 
 
23.2 – 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 
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sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico selic.df@trf1.jus.br e 
selic.df@gmail.com, devendo constar no assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2018. 
 
23.3 - Os esclarecimentos eventualmente prestados integram o edital e passarão a fazer 
parte das regras do instrumento convocatório. 
 
 
24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
24.1 - As obrigações da Contratada e da Contratante estão estabelecidas no Anexo I deste 
Edital – Termo de Referência. 
 
24.2 - As decisões do Pregoeiro serão consideradas definitivas somente após terem sido 
homologadas pela Autoridade Competente da Justiça Federal do Distrito Federal. 
 
24.3 - 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. 
 
24.4 - 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. 
 
24.5- 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. 
 
24.6 - A eventual tolerância a qualquer infração ao disposto neste instrumento não 
implicará aceitação, novação ou precedente. 
 
24.7 - 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). 
 
24.7.1 – Para o deferimento do pleito pelo Pregoeiro, a empresa deverá solicitar e 
justificar o motivo de não poder postar a documentação via sistema Comprasnet. 
 
24.8 - 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. 
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24.9 - 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. 
 
24.10 - 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. 
 
24.11 - Os casos omissos serão decididos, conforme o caso, pelo Pregoeiro ou autoridade 
competente, com base na legislação vigente. 
 
24.12 - 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, 09 de maio de 2018. 
                
                            Hudson de Carvalho Basto 
                                                              Pregoeiro/JFDF 
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ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2018 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1.         DO OBJETO 

1.1.      Aquisição de materiais elétricos (fios e cabos). 

2.         DA JUSTIFICATIVA 

2.1.      Atender à demanda por materiais elétricos a serem utilizados nos serviços de 
manutenção predial no âmbito da Seção Judiciária do Distrito Federal-SJDF e para 
reposição do estoque destinado a futuras obras/reformas. 

2.2.      O objeto pretendido está perfeitamente alinhado com os macrodesafios de 
aperfeiçoamento da gestão de custos e da melhoria da infraestrutura estabelecidos no 
Planejamento Estratégico da Justiça Federal 2015/2020, Anexo da Resolução CJF nº 
313/2014. 

2.3.      Trata-se de aquisição por meio de Sistema de Registro de Preços, cujo quantitativo 
a ser registrado tem relação direta com a demanda estabelecida pela área de serviços 
gerais. 

3.         DA FORMA DE CONTRATAÇÃO 

3.1.      A presente aquisição deverá ocorrer por meio de Sistema de Registro de Preços

3.2.      A unidade demandante recomenda que a contratação seja realizada por meio da 
modalidade Pregão Eletrônico, com fulcro na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, visto se tratar de aquisição de 

, 
com base no inciso IV do artigo 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

bem comum

4.         DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

, 
cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, 
por meio de especificações usuais de mercado. 

4.1.      As especificações dos itens abaixo relacionados foram estabelecidas com ênfase na 
busca pelo equilíbrio entre os três princípios norteadores da licitação pública: 
sustentabilidade, economicidade e competitividade. 

ITEM SICAM/SIASG DESCRIÇÃO UNIDADE 

1 
30.26.002.003 

BR0335709 

FIO FLEXÍVEL DE 2,5mm². CABO CONDUTOR 
FLEXÍVEL UNIPOLAR (SINGELO) DE COBRE 
(TÊMPERA MOLE), FORMADO POR FIOS DE 
COBRE NU (NÃO REVESTIDO), COM ÁREA 
NOMINAL DE SEÇÃO CONDUTORA COM 2,5mm². 
ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA POR COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO EXTRUDADO 

Rolo (com 
100m) 
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NÃO HALOGENADO, COM TENSÃO MÍNIMA DE 
ISOLAÇÃO (Vo/V) 450/750V, TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO (CLASSE TÉRMICA) EM SERVIÇO 
CONTÍNUO DE 70° C, ENCORDOAMENTO 
EXTRAFLÉXÍVEL CLASSE 5 (NBR NM 280), 
CARACTERÍSITICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DE CHAMA. O PRODUTO 
DEVERÁ ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DAS 
NORMAS ABNT NBR 13248, NBR 13570 E NBR NM 
280. CABO PRÓPRIO PARA UTILIZAÇÃO DENTRO 
DE ELETRODUTOS, CONFORME ABNT NBR 5410. 
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. O 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR MARCAÇÃO 
INDELÉVEL NO CABO CONTENDO O NOME DO 
FABRICANTE, A SEÇÃO NOMINAL DO 
CONDUTOR EM MILÍMETROS QUADRADOS, A 
TENSÃO DE ISOAMENTO (FASE-FASE), E O 
NÚMERO DA NBR 13248. FORNECIDO EM 
ROLOS/CAIXAS DE 100 METROS CADA; NAS 
CORES VERMELHA OU PRETA OU AZUL. 
(MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA PRYSMIAN 
AFUMEX PLUS) 

2 
30.26.002.007 

BR0260683 

FIO PARALELO DE 2.5mm², ÁREA DA SEÇÃO 
CONDUTORA 2 X 2,5mm², CABO CONDUTOR 
FLEXÍVEL DE COBRE NU (COM TÊMPERA 
MOLE), ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO DE DE PVC FLEXÍVEL, 
ENCORDOAMENTO EXTRAFLÉXÍVEL CLASSE 5 
(NBR NM 280), CARACTERÍSITICA DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE CHAMA 
COR BRANCA, CEFITIFICADO PELO INMETRO. 
FORNECIDO EM ROLO DE 100 METROS. 

Rolo (com 
100m) 

3 
30.26.002.008 

BR0335710 

FIO FLEXÍVEL DE 10 mm². CABO CONDUTOR 
FLEXÍVEL UNIPOLAR (SINGELO) DE COBRE 
(TÊMPERA MOLE), FORMADO POR FIOS DE 
COBRE NU (NÃO REVESTIDO), COM ÁREA 
NOMINAL DE SEÇÃO CONDUTORA COM 10 mm². 
ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA POR COMPOSTO 
TERMOFIXO POLIOLEFÍNICO EXTRUDADO NÃO 
HALOGENADO EPR/B, ENCHIMENTO POR 
COMPOSTO POLIOLEFÍNICO NÃO 
HALOGENADO, COBERTURA POR COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO COM BASE POLIOLEFÍNICA 
NÃO HALONGENADA, COM TENSÃO MÍNIMA DE 
ISOLAÇÃO (Vo/V) 0,6/1kV, TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO (CLASSE TÉRMICA) EM SERVIÇO 
CONTÍNUO (REGIME PERMANENTE) DE 90° C, 
ENCORDOAMENTO EXTRAFLÉXÍVEL CLASSE 5 
(NBR NM 280), CARACTERÍSITICA DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE CHAMA. O 
PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS 
DAS NORMAS ABNT NBR 13248, NBR 13570 E NBR 
NM 280. PRODUTO CERTIFICADO PELO 

Rolo (com 
100m) 
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INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR 
MARCAÇÃO INDELÉVEL NO CABO CONTENDO O 
NOME DO FABRICANTE, A SEÇÃO NOMINAL DO 
CONDUTOR EM MILÍMETROS QUADRADOS, A 
TENSÃO DE ISOAMENTO (FASE-FASE), E O 
NÚMERO DA NBR 13248. FORNECIDO EM 
ROLOS/CAIXAS DE 100 METROS CADA; NAS 
CORES VERMELHA OU PRETA OU AZUL. 
(MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA PRYSMIAN 
AFUMEX 0,6/1kV) 

4 
30.26.002.009 

BR0330951 

FIO FLEXÍVEL DE 6 mm². CABO CONDUTOR 
FLEXÍVEL UNIPOLAR (SINGELO) DE COBRE 
(TÊMPERA MOLE), FORMADO POR FIOS DE 
COBRE NU (NÃO REVESTIDO), COM ÁREA 
NOMINAL DE SEÇÃO CONDUTORA COM 6 mm². 
ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA POR COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO EXTRUDADO 
NÃO HALOGENADO, COM TENSÃO MÍNIMA DE 
ISOLAÇÃO (Vo/V) 450/750V, TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO (CLASSE TÉRMICA) EM SERVIÇO 
CONTÍNUO DE 70° C, ENCORDOAMENTO 
EXTRAFLÉXÍVEL CLASSE 5 (NBR NM 280), 
CARACTERÍSITICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DE CHAMA. O PRODUTO 
DEVERÁ ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DAS 
NORMAS ABNT NBR 13248, NBR 13570 E NBR NM 
280. CABO PRÓPRIO PARA UTILIZAÇÃO DENTRO 
DE ELETRODUTOS, CONFORME ABNT NBR 5410. 
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. O 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR MARCAÇÃO 
INDELÉVEL NO CABO CONTENDO O NOME DO 
FABRICANTE, A SEÇÃO NOMINAL DO 
CONDUTOR EM MILÍMETROS QUADRADOS, A 
TENSÃO DE ISOAMENTO (FASE-FASE), E O 
NÚMERO DA NBR 13248. FORNECIDO EM 
ROLOS/CAIXAS DE 100 METROS CADA; NAS 
CORES VERMELHA OU PRETA OU AZUL. 
(MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA PRYSMIAN 
AFUMEX PLUS) 

Rolo (com 
100m) 

5 
30.26.002.010 

BR0335711 

CABO PP 2 X 2,5mm². CABO CONDUTOR 
FLEXÍVEL TETRAPOLAR, 2 X 2,5 mm² DE COBRE 
(TÊMPERA MOLE), ÁREA DA SEÇÃO 
CONDUTORA 2 X 2,5mm²  FORMADO POR FIOS 
DE COBRE NU (NÃO REVESTIDO), COM ÁREA 
NOMINAL DE SEÇÃO CONDUTORA COM 2,5mm², 
EM CORES DIFERENTES, COM ISOLAÇÃO EM 
DUPLA CAMADA POR COMPOSTO TERMOFIXO 
POLIOLEFÍNICO EXTRUDADO NÃO 
HALOGENADO, COM TENSÃO MÍNIMA DE 
ISOLAÇÃO (Vo/V) 0,6/1kV, TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO (CLASSE TÉRMICA) EM SERVIÇO 
CONTÍNUO DE 90° C, ENCORDOAMENTO 
EXTRAFLÉXÍVEL CLASSE 5 (NBR NM 280), 

Rolo (com 
100m) 



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2018  - 24  
 

CARACTERÍSITICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DE CHAMA. O PRODUTO 
DEVERÁ ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DAS 
NORMAS ABNT NBR 13248, NBR 13570 E NBR NM 
280. CABO PRÓPRIO PARA UTILIZAÇÃO DENTRO 
DE ELETRODUTOS, CONFORME ABNT NBR 5410. 
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. O 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR MARCAÇÃO 
INDELÉVEL NO CABO CONTENDO O NOME DO 
FABRICANTE, A SEÇÃO NOMINAL DO 
CONDUTOR EM MILÍMETROS QUADRADOS, A 
TENSÃO DE ISOAMENTO (FASE-FASE), E O 
NÚMERO DA NBR 13248. FORNECIDO EM 
ROLOS/CAIXAS DE 100 METROS CADA; 
(MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA PRYSMIAN 
AFUMEX) 

6 
30.26.002.015 

BR0041920 

FIO FLEXÍVEL DE 35 mm². CABO CONDUTOR 
FLEXÍVEL UNIPOLAR (SINGELO) DE COBRE 
(TÊMPERA MOLE), FORMADO POR FIOS DE 
COBRE NU (NÃO REVESTIDO), COM ÁREA 
NOMINAL DE SEÇÃO CONDUTORA COM 35 mm². 
ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA POR COMPOSTO 
TERMOFIXO POLIOLEFÍNICO EXTRUDADO NÃO 
HALOGENADO EPR/B, ENCHIMENTO POR 
COMPOSTO POLIOLEFÍNICO NÃO 
HALOGENADO, COBERTURA POR COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO COM BASE POLIOLEFÍNICA 
NÃO HALONGENADA, COM TENSÃO MÍNIMA DE 
ISOLAÇÃO (Vo/V) 0,6/1kV, TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO (CLASSE TÉRMICA) EM SERVIÇO 
CONTÍNUO (REGIME PERMANENTE) DE 90° C, 
ENCORDOAMENTO EXTRAFLÉXÍVEL CLASSE 5 
(NBR NM 280), CARACTERÍSITICA DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE CHAMA. O 
PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS 
DAS NORMAS ABNT NBR 13248, NBR 13570 E NBR 
NM 280. PRODUTO CERTIFICADO PELO 
INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR 
MARCAÇÃO INDELÉVEL NO CABO CONTENDO O 
NOME DO FABRICANTE, A SEÇÃO NOMINAL DO 
CONDUTOR EM MILÍMETROS QUADRADOS, A 
TENSÃO DE ISOAMENTO (FASE-FASE), E O 
NÚMERO DA NBR 13248. FORNECIDO EM 
ROLOS/CAIXAS DE 100 METROS CADA; NAS 
CORES VERMELHA OU PRETA OU AZUL. 
(MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA PRYSMIAN 
AFUMEX 0,6/1 kV) 

Rolo (com 
100m) 

7 
30.26.002.016 

BR0299413 

FIO FLEXÍVEL DE 16 mm². CABO CONDUTOR 
FLEXÍVEL UNIPOLAR (SINGELO) DE COBRE 
(TÊMPERA MOLE), FORMADO POR FIOS DE 
COBRE NU (NÃO REVESTIDO), COM ÁREA 
NOMINAL DE SEÇÃO CONDUTORA COM 16 mm². 
ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA POR COMPOSTO 

Rolo (com 
100m) 
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TERMOFIXO POLIOLEFÍNICO EXTRUDADO NÃO 
HALOGENADO EPR/B, ENCHIMENTO POR 
COMPOSTO POLIOLEFÍNICO NÃO 
HALOGENADO, COBERTURA POR COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO COM BASE POLIOLEFÍNICA 
NÃO HALONGENADA, COM TENSÃO MÍNIMA DE 
ISOLAÇÃO (Vo/V) 0,6/1kV, TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO (CLASSE TÉRMICA) EM SERVIÇO 
CONTÍNUO (REGIME PERMANENTE) DE 90° C, 
ENCORDOAMENTO EXTRAFLÉXÍVEL CLASSE 5 
(NBR NM 280), CARACTERÍSITICA DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE CHAMA. O 
PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS 
DAS NORMAS ABNT NBR 13248, NBR 13570 E NBR 
NM 280. PRODUTO CERTIFICADO PELO 
INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR 
MARCAÇÃO INDELÉVEL NO CABO CONTENDO O 
NOME DO FABRICANTE, A SEÇÃO NOMINAL DO 
CONDUTOR EM MILÍMETROS QUADRADOS, A 
TENSÃO DE ISOAMENTO (FASE-FASE), E O 
NÚMERO DA NBR 13248. FORNECIDO EM 
ROLOS/CAIXAS DE 100 METROS CADA; NAS 
CORES VERMELHA OU PRETA OU AZUL. 
(MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA PRYSMIAN 
AFUMEX 0,6/1 kV) 

8 
30.26.002.017 

BR0324953 

CABO PP 4 X 2,5mm². CABO CONDUTOR 
FLEXÍVEL TETRAPOLAR, 4 X 2,5 mm² DE COBRE 
(TÊMPERA MOLE), ÁREA DA SEÇÃO 
CONDUTORA 4 X 2,5 mm²  FORMADO POR FIOS 
DE COBRE NU (NÃO REVESTIDO), COM ÁREA 
NOMINAL DE SEÇÃO CONDUTORA COM 2,5mm², 
EM CORES DIFERENTES, COM ISOLAÇÃO EM 
DUPLA CAMADA POR COMPOSTO TERMOFIXO 
POLIOLEFÍNICO EXTRUDADO NÃO 
HALOGENADO, COM TENSÃO MÍNIMA DE 
ISOLAÇÃO (Vo/V) 0,6/1kV, TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO (CLASSE TÉRMICA) EM SERVIÇO 
CONTÍNUO DE 90° C, ENCORDOAMENTO 
EXTRAFLÉXÍVEL CLASSE 5 (NBR NM 280), 
CARACTERÍSITICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DE CHAMA. O PRODUTO 
DEVERÁ ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DAS 
NORMAS ABNT NBR 13248, NBR 13570 E NBR NM 
280. CABO PRÓPRIO PARA UTILIZAÇÃO DENTRO 
DE ELETRODUTOS, CONFORME ABNT NBR 5410. 
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. O 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR MARCAÇÃO 
INDELÉVEL NO CABO CONTENDO O NOME DO 
FABRICANTE, A SEÇÃO NOMINAL DO 
CONDUTOR EM MILÍMETROS QUADRADOS, A 
TENSÃO DE ISOAMENTO (FASE-FASE), E O 
NÚMERO DA NBR 13248. FORNECIDO EM 
ROLOS/CAIXAS DE 100 METROS CADA; 
(MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA PRYSMIAN 

Rolo (com 
100m) 
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AFUMEX) 

9 
30.26.002.018 

BR0303697 

CABO PP 4 X 6 mm². CABO CONDUTOR FLEXÍVEL 
TETRAPOLAR, 4 X 6 mm² DE COBRE (TÊMPERA 
MOLE), ÁREA DA SEÇÃO CONDUTORA 4 X 6 mm²  
FORMADO POR FIOS DE COBRE NU (NÃO 
REVESTIDO), COM ÁREA NOMINAL DE SEÇÃO 
CONDUTORA COM 6 mm², EM CORES 
DIFERENTES, COM ISOLAÇÃO EM DUPLA 
CAMADA POR COMPOSTO TERMOFIXO 
POLIOLEFÍNICO EXTRUDADO NÃO 
HALOGENADO, COM TENSÃO MÍNIMA DE 
ISOLAÇÃO (Vo/V) 0,6/1kV, TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO (CLASSE TÉRMICA) EM SERVIÇO 
CONTÍNUO DE 90° C, ENCORDOAMENTO 
EXTRAFLÉXÍVEL CLASSE 5 (NBR NM 280), 
CARACTERÍSITICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DE CHAMA. O PRODUTO 
DEVERÁ ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DAS 
NORMAS ABNT NBR 13248, NBR 13570 E NBR NM 
280. CABO PRÓPRIO PARA UTILIZAÇÃO DENTRO 
DE ELETRODUTOS, CONFORME ABNT NBR 5410. 
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. O 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR MARCAÇÃO 
INDELÉVEL NO CABO CONTENDO O NOME DO 
FABRICANTE, A SEÇÃO NOMINAL DO 
CONDUTOR EM MILÍMETROS QUADRADOS, A 
TENSÃO DE ISOAMENTO (FASE-FASE), E O 
NÚMERO DA NBR 13248. FORNECIDO EM 
ROLOS/CAIXAS DE 100 METROS CADA; 
(MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA PRYSMIAN 
AFUMEX) 

Rolo (com 
100m) 

10 
30.26.002.019 

BR0335774 

FIO FLEXÍVEL DE 4 mm². CABO CODUTOR 
FLEXÍVEL UNIPOLAR (SINGELO) DE COBRE 
(TÊMPERA MOLE), FORMADO POR FIOS DE 
COBRE NU (NÃO REVESTIDO), COM ÁREA 
NOMINAL DE SEÇÃO CONDUTORA COM 4 mm². 
ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA POR COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO EXTRUDADO 
NÃO HALOGENADO, COM TENSÃO MÍNIMA DE 
ISOLAÇÃO (Vo/V) 450/750V, TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO (CLASSE TÉRMICA) EM SERVIÇO 
CONTÍNUO DE 70° C, ENCORDOAMENTO 
EXTRAFLÉXÍVEL CLASSE 5 (NBR NM 280), 
CARACTERÍSITICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DE CHAMA. O PRODUTO 
DEVERÁ ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DAS 
NORMAS ABNT NBR 13248, NBR 13570 E NBR NM 
280. CABO PRÓPRIO PARA UTILIZAÇÃO DENTRO 
DE ELETRODUTOS, CONFORME ABNT NBR 5410. 
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. O 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR MARCAÇÃO 
INDELÉVEL NO CABO CONTENDO O NOME DO 
FABRICANTE, A SEÇÃO NOMINAL DO 

Rolo (com 
100m) 
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CONDUTOR EM MILÍMETROS QUADRADOS, A 
TENSÃO DE ISOAMENTO (FASE-FASE), E O 
NÚMERO DA NBR 13248. FORNECIDO EM 
ROLOS/CAIXAS DE 100 METROS CADA; NAS 
CORES VERMELHA OU PRETA OU AZUL. 
(MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA PRYSMIAN 
AFUMEX PLUS) 

11 

e 

12 

30.30.016.001 

BR0335223 

CABO UTP – CABO DE PAR TRANÇADO DO TIPO 
UTP, NÃO BLINDADO, CAT 5e; NA COR AZUL; 
COM 4 PARES TRANÇADOS; COMPOSTO DE 
CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG; 
ISOLADOS EM PLIETILENO ESPECIAL, COM 
CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGADOR DE 
CHAMA; FORNECIDO EM EMBALAGEM DO TIPO 
CAOXA FASTBOX, COM 305 METROS LINEARES 
(1000 PÉS) 

CX 

4.2.      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. 

5.         DO PRAZO DE ENTREGA  

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

5.2.      O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega do material, quando 
serão cotejados o quantitativo e a descrição contidos na nota fiscal, e definitivamente em 
até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento provisório, para aferição do direito ao 
pagamento e para a verificação da conformidade do objeto entregue com o que foi 
empenhado, ou, se acontecer, o embargo do recebimento, da data em que for sanada a 
irregularidade. 

6.         DA AMOSTRA 

6.1.      A empresa detentora do menor

6.2.      Se as informações contidas nos meios de apresentação referidos no subitem 
anterior forem consideradas insuficientes para demonstrar a compatibilidade das 
especificações do produto ofertado com as descritas neste Termo de Referência, a SJDF 
poderá dele solicitar amostra física, a qual será analisada pelo Núcleo de Administração de 
Serviços Gerais - NUASG e, no caso de desconformidade com o pretendido, será 
rejeitada, mediante declaração expedida pelo Núcleo. 

 preço deverá apresentar, se solicitado pela SJDF, 
catálogo, encarte ou outro meio de apresentação que contenha fotos com informações 
sobre o produto ofertado, ou ainda sítio do fabricante na internet, para cotejo das suas 
características com o especificado neste Termo de Referência. 

6.3.      Na hipótese de rejeição de sua amostra física, a empresa detentora do menor 
preço será desclassificada e chamada a segunda colocada no certame para a apresentação 
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das suas, ou a terceira, a quarta etc., se, nessa ordem, as demais forem também rejeitadas, 
até que se chegue ao produto com as características pretendidas neste Termo de 
Referência. 

7.         DO LOCAL DA ENTREGA 

7.1.      Os materiais de que trata este Termo de Referência serão entregues na Seção de 
Administração de Materiais - SEMAT localizada no Setor de Garagens Oficiais Norte-
SGON, Quadra 2, Lotes 30/60, telefone (61) 2099-6626. 

8.         DA GARANTIA  

8.1.      Mínima de 90 (noventa) dias, ou a assegurada pelo fabricante, se maior, a contar 
do recebimento definitivo do objeto. 

9.         DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

9.1.      Consoante o disposto no Art. 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. 

9.2.      Devem-se cumprir os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
constantes no art. 7º, XI, a e b, da Lei n° 12.305/2010 que dá prioridade nas aquisições e 
contratações governamentais para produtos reciclados e recicláveis; e, prioridade nos bens, 
serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e 
ambientalmente sustentáveis. 

10.       DA PROPOSTA 

10.1.    No preço proposto deverão estar computadas todas as despesas com o transporte, 
os tributos, as tarifas, os impostos, os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, as taxas, o prêmio de seguro e demais despesas que se façam 
indispensáveis ao fornecimento do objeto deste Termo de Referência. 

10.2.    As empresas deverão apresentar propostas em que constem, além do quantitativo, 
o preço unitário e total do(s) item(ens). 

10.3.    É de inteira responsabilidade das empresas o preenchimento exato das propostas, 
não sendo admitida alegações de omissões, enganos ou erros posteriores à sua 
apresentação, com a finalidade de alterar os valores ofertados. 

11.       DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1.    Designar um servidor do seu quadro de pessoal para receber o objeto e conferir 
suas especificações com as constantes deste Termo de Referência e da proposta da 
contratada, recusando-o na hipótese de desconformidade com as características 
pretendidas. 
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11.2.    Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, 
relacionados com o objeto pactuado. 

11.3.    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. 

12.       DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1.    Obedecer às especificações do objeto, constantes deste Termo de Referência, da 
proposta apresentada e do ato convocatório, se houver, cumprindo o prazo estabelecido. 

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

12.3.    Responsabilizar-se pela qualidade, quantidade e resistência objeto fornecido (ou 
dos itens do objeto fornecido), que deverá ser novo e de primeira qualidade. 

12.4.    Substituir, em até 10 (dez) dias úteis, o(s) item(ens) do objeto que não se 
enquadrar(em) nas especificações deste Termo de Referência, após a notificação da 
contratante. 

12.5.    Indenizar a contratante/terceiros prejudicados por quaisquer danos causados por 
seus empregados, ou decorrente de ação ou omissão, por culpa ou dolo, a bens móveis ou 
imóveis, decorrentes do fornecimento de que trata este Termo de Referência/da execução 
inadequada dos serviços, mesmo que praticados involuntariamente. 

13.       DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1.    Fica estipulado o percentual de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento), por dia útil, 
calculado sobre o valor da nota de empenho no caso de item(itens) entregue(s) com atraso, 
ou sobre a mercadoria a ser substituída, conforme obrigações constantes deste Termo de 
Referência. A multa é limitada a 20 (vinte) dias úteis, sendo esta a data-limite para o 
cumprimento da obrigação, independentemente de notificação. 

13.2.    No caso de inexecução total, a Administração aplicará a 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. 

13.3.    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. 

13.3.1. A solicitação de prorrogação deverá ser encaminhada e protocolada na Secretaria 
Administrativa - SECAD. 
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14.       DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

14.1.    A unidade solicitante opta pela adjudicação do objeto deste Termo de Referência 
por item

15.       DO RESPONSÁVEL PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

, de maneira a propiciar aos fornecedores a participação no certame mediante a 
cotação dos itens de que comprovadamente puderem honrar a entrega. 

15.1.    Caberá ao Diretor do Núcleo de Administração de Serviços Gerais-NUASG o 
gerenciamento da Ata de Registro de Preços durante todo o prazo da sua vigência, cujos 
procedimentos consistirão no acompanhamento e no controle das quantidades registradas e 
pedidas, das adesões e de todos os demais atos relacionadas à aquisição de que trata este 
Termo de Referência. 

16.       DAS ADESÕES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1.    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, nos limites estabelecidos. 

16.2.    O órgão ou entidade pública interessado(a) em aderir à Ata de Registro de Preços 
correspondente à licitação resultante deste Termo de Referência deverá solicitar ao 
NUASG a competente autorização, e realizar contato com o fornecedor para verificar a 
possibilidade de o objeto ser fornecido nas mesmas condições especificadas na Ata. 

17.       DA RESERVA DE COTA 

17.1     Conforme disposto no inciso III do artigo 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, e no artigo 8º do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, fica 
reservada uma cota no percentual de 10% (dez por cento) do quantitativo de cada item, 
assegurada a preferência de contratação para microempresas, empresas de pequeno 
porte/sociedades cooperativas. 

17.1.1. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao 
vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde 
que pratiquem o preço do primeiro colocado. 

17.1.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação de 
quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha oferecido o menor deles. 

17.1.3. As disposições contidas nos subitens anteriores serão aplicáveis apenas às 
licitações cujos itens ou lotes em disputa tenham valor superior a R$80.000,00 (oitenta mil 
reais). Em caso contrário, a licitação será destinada exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do Artigo 6º do Decreto nº 
8.538/2015. 

18.       DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

18.1.    A Seção Judiciária do Distrito Federal poderá cancelar a Ata de Registro de Preços 
dos respectivos itens, sem prejuízo das penalidades previstas nela e neste Termo de 
Referência, nos casos estabelecidos no artigo 20 do Decreto nº 7.892/2013. 
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18.2.    A empresa vencedora da licitação poderá solicitar o cancelamento da Ata de 
Registro de Preços, por escrito, devendo, para tanto, comprovar a impossibilidade de 
atendimento das solicitações nela contidas, decorrentes de casos fortuitos ou de força 
maior, devendo manter o regular fornecimento do objeto até a decisão final da contratante. 

19.       DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS E DO VALOR 
ESTIMATIVO 

Itens - AMPLA CONCORRÊNCIA 

OR. 
SICAM 

SIASG 
DESCRIÇÃO UN. QTDE A SER 

REGISTRADA 

VALOR 

UNITÁRIO R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

1 
30.26.002.003 

BR0335709 

FIO FLEXÍVEL DE 
2,5mm², ROLOS DE 

100 METROS 
RL 200 77,04 15.408,00 

2 
30.26.002.007 

BR0260683 

FIO PARALELO DE 
2.5mm², ROLO DE 

100 METROS 
UN 50 154,54 7.727,00 

3 
30.26.002.008 

BR0335710 

FIO FLEXÍVEL DE 
10mm², ROLO DE 

100 METROS. 
UN 50 327,00 16.350,00 

4 
30.26.002.009 

BR0330951 

FIO FLEXÍVEL DE 
6mm²; ROLO DE 

100 METROS. 
UN 200 186,48 37.296,00 

5 
30.26.002.010 

BR0335711 

FIO (CABO) DO 
TIPO PP, COM 2 
FIOS DE 2,5mm², 

CAPA EXTERNA NA 
COR PRETA; ROLO 
DE 100 METROS. 

UN 100 219,21 21.921,00 

6 
30.26.002.015 

BR0041920 

FIO FLEXÍVEL 
(CABO), COM 

SEÇÃO DE 35mm², 
ROLO COM 100 

METROS. 

UN 10 1.099,70 10.997,00 

7 
30.26.002.016 

BR0299413 

FIO FLEXÍVEL 
(CABO), COM 

SEÇÃO DE 16mm², 
ROLO COM 100 

METROS. 

UN 100 601,86 60.186,00 

8 
30.26.002.017 

BR0324953 

FIO CABO PP 4X 
2,5mm²; ROLO DE 

100 METROS 
CADA. 

UN 100 472,33 47.233,00 

9 
30.26.002.018 

BR0303697 

FIO (CABO) PP 4 X 
6mm²; ROLO DE 

100 METROS 
UN 100 723,00 72.300,00 

10 
30.26.002.019 

BR0335774 

FIO FLEXÍVEL DE 4 
mm²; ROLO DE 100 

METROS. 
UN 200 120,21 24.042,00 

11 
30.30.016.001 CABO UTP – CAT 

5e - AZUL CX 270 434,71 117.371,70 
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Item – COTA RESERVADA ME/EPP 

OR. 
SICAM 

SIASG 
DESCRIÇÃO UN. QTDE A SER 

REGISTRADA 

VALOR 

UNITÁRIO R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

12 
30.30.016.001 

BR0335223 

CABO UTP – CAT 
5e - AZUL CX 30 434,71 13.041,30 

  

TOTAL GERAL R$ 443.873,00 

 

  

BR0335223 

TOTAL R$ 430.831,70 
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ANEXO II DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2018 
 

 

MODELO DE PROPOSTA 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade: UF: CEP: 

Fone: Fax: 

Item  (especificar) 

Item Und. Descrição 
Qtde. 

Registrada 

Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

  

(ESPECIFICAR) 
 
Marca/Modelo: 
 

   

VALOR TOTAL DO ITEM POR EXTENSO: 
 

 
 

Prazo de Validade da Proposta: 
 

Prazo de entrega: 

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

 
 
Carimbo padronizado do CNPJ: 
 

                          
 
 
 
 

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

 
 
Brasília,     de                    de  2018. 
 
 _______________________________ 

                                                                                 Assinatura do responsável pela empresa 
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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.  
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ANEXO III DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2018 

 
MINUTA 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº          /2018 

 
Pregão Eletrônico - SRP nº 18/2018 
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 pela Juíza 
Federal Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do Foro 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 ......., RESOLVE registrar o preço ofertado pelo 
Fornecedor Beneficiário, empresa............................., estabelecido na 
.............................................., CEP:......................., telefone/fax: (61) .........................., 
email - ............................inscrito no CNPJ sob o nº ........................., neste ato representado 
pelo Sr. ..............................., 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 .............. 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. 

______________________________________ 
Juíza Federal Diretora de Foro 

 
 

_____________________________________ 
Empresa Favorecida 
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ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ......../2018 

 
 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO 
 
 

Unidade Gerenciadora: ....................................... 
 

Item..... 

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 18/2018 

 

 

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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