
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
 

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 3/2018-SEPAT

1.         DO OBJETO

1.1.      Aquisição de equipamentos para gravação de audiências.

2.         DA JUSTIFICATIVA

2.1.      Suprir a demanda da 15ª Vara Federal para gravação de audiências.

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

3.         DA FORMA DE CONTRATAÇÃO

3.1.      Recomenda-se que a aquisição seja realizada por meio da modalidade licitatória Pregão
Eletrônico, com base 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 bem comum, cujos padrões de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais de
mercado.

4.         DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM
MATERIAL

UN
SICAM DESCRIÇÃO

1
52.33.019.034

BR0150289

 MESA DE SOM

Deverá possuir no mínimo 10 (dez) canais de entradas
tipo P10 ¼” TS.

Deverá possuir controles individuais para ajuste de
ganho em cada entrada

 

Deverá possuir uma amplificação mínima de 50dB.

Deverá possuir uma saída para sinal máster, utilizando
conector tipo P10 ¼” TS.

Deverá ter indicador de peak level para o sinal máster.

UN
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Deverá possuir a resposta de freqüência com 20 Hz a 20
kHz +/- 3 dB.

Deverá ser fornecido cabo com no mínimo de 2 m para
conexão com o computador, possuindo conectores
macho: P10 em uma extremidade e P2 na outra;.

Deverá ter alimentação 110/220 VCA.

2
52.33.019.033

BR0044032

 MICROFONE DE MESA

Deverá possuir globo em tela de aço;

 Deverá ser fornecido com cabo coaxial blindado com
cinco metros e conectores P10 e XLR 3 pinos;

 Deverá ter uma resposta de freqüência: 50 Hz à 12kHz;

 Deverá possuir diagrama polar unidirecional;

 Deverá possuir a impedância entre 200 a 600 Ohms;

 Deverá possuir a conexão XLR 3 pinos;

 Deverá ter sensibilidade: - 50 dB;

 Deverá ter corpo metálico;

UN

3
5233025004

BR0020648

SUPORTE DE MESA P/ MICROFONE

Deverá possuir base de ferro;

Deverá possuir haste flexível cromada;

Deverá possuir cachimbo p/ microfone com fio.

UN

4.1.      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, mediante recibo na nota fiscal,
para verificação do quantitativo e da descrição contidos na nota fiscal com os deste Termo de
Referência, e definitivamente em até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento provisório,
mediante atesto da nota fiscal, após aferição do direito ao pagamento e 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 preço deverá apresentar, se solicitado pela SJDF,
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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.

6.2.      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.

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 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 itens de que trata este Termo de Referência serão entregues na Seção de
Administração de Patrimônio - SEPAT, localizada no Setor de Garagens Oficiais Norte - SGON -
Quadra 2, Lotes 30/60; CEP: 70610-600; Brasília - DF; contato pelo telefone: 61 2099-6627ou 61
2099-6628

8.         DA GARANTIA

8.1.      Mínima de 12 (doze) meses, 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.       DAS PROPOSTAS

10.1.    É de inteira responsabilidade das empresas o preenchimento exato de suas propostas,
pois não serão admitidas alegações de omissões, enganos ou erros posteriores à sua
apresentação, com a finalidade de alterar os valores ofertados ou de não fornecer o
objeto/executar o(s) serviço(s) de que trata este Termo de Referência.

10.2.    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 de quaisquer naturezas, que se
façam indispensáveis ao fornecimento do objeto da contratação.

10.3.    As empresas deverão apresentar propostas em que constem, além do quantitativo, o
preço unitário e total do(s) item(ens).
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10.4.    As propostas das empresas interessadas na licitação deverão ser apresentadas em papel
timbrado, datadas e assinadas, contendo obrigatoriamente:

a) razão social;

b) CNPJ;

c) endereço;

d) e-mail;

e) cidade;

f) unidade da federação;

g) CEP;

h) número de telefone/fax;

i) especificação do objeto;

j) marca e modelo do objeto;

k) valores unitário e total do(s) item(ens), se for o caso, e do objeto, em algarismos e por extenso;

l) prazo de validade da proposta;

m) prazo de entrega;

n) prazo de garantia do objeto;

o) dados bancários, com os códigos do banco e da agência e o número da conta corrente;

p) informação de que no preço proposto estão 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 de quaisquer naturezas, que se
façam indispensáveis ao fornecimento do objeto da contratação.

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.

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

11.3.    Embargar, estipulando o prazo para correção, o recebimento provisório ou definitivo do
objeto, apontando as razões da sua desconformidade quanto a defeitos 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.

Termo de Referência SJDF-SEPAT 6560613         SEI 0000039-43.2018.4.01.8005 / pg. 4



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 decorrentes de ação ou omissão, por culpa ou dolo, a bens móveis ou imóveis,
decorrentes do fornecimento de que trata este Termo de Referência, 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 do(s) item(itens) entregue(s) com atraso, ou sobre a mercadoria a ser substituída ou
manutenida, conforme obrigações constantes deste Termo de Referência. A multa é limitada a 20
(vinte) dias úteis, independentemente de notificação.

13.1.1. Findo o prazo de 20 (vinte) dias úteis e não cumprida a obrigação pelo(a) fornecedor(a), a
SJDF poderá declarar a inexecução total ou parcial da obrigação e aplicar as penalidades
cabíveis à situação configurada.

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 protocolizada na Secretaria
Administrativa - SECAD.

14.       DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

14.1.    A unidade solicitante opta pela adjudicação do objeto deste Termo de Referência por
item, de maneira a propiciar aos fornecedores a participação no certame mediante a cotação dos
itens de que comprovadamente puderem honrar a entrega.

15.       DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM

MATERIAL

Un. QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

DO ITEM

 

 

SICAM

CÓDIGO BR
DESCRIÇÃO  

1
52.33.019.034

BR0150289
Mesa de som UN 1 703,36 703,36  

2
52.33.019.033 Microfone c/

pedestal UN 6 111,71 670,26  
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BR0044032 pedestal

3
5233025004

BR0020648
Suporte p/
microfone UN 6 67,97 407,82  

Valor Total 1.781,44  

 

Documento assinado eletronicamente por Claudio Pinheiro de Alvarenga, Supervisor(a) de
Seção, em 02/08/2018, às 18:07 (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
6560613 e o código CRC E3F342EB.
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