
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
Praça Municipal Qd. 02, Lote 06 - Bairro Plano Piloto - CEP 70094-901 - Brasília - DF 

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1.         OBJETO

Contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento e instalação de bem permanente novo – 
quadro de avisos – por meio de Ata de Registro de Preços, conforme discriminação a seguir.

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Foto ilustrativa no Anexo II ao presente Termo de Referência.

Item Qtd. Descrição do Bem

Empresa Valor Unitário (R$) Média

Unitária

(R$)

Média

Total

(R$)BRADIV CLACE DivCapital

01 20 Quadro de Avisos Grande

1. Quadro em alumínio 
anodizado natural fosco com 
tranca medindo:

• largura: 1,20 m
• altura: 75cm
• espessura: 76 mm

2.  Fundo em MDF, medindo:

• espessura: 6 mm
• cortiça: 8 mm

3.  Feltro medindo:

• cor: a definir*

4.  Porta de correr (02 folhas):

• vidro: incolor
• espessura: 6 mm

1.644,00 1.409,00 1.790,00 1.614,33 32.286,66
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5.  Trilho e trinco:

• em alumínio

6. Fechadura

• em ferro com 02 (duas) 
chaves

02 30

 Quadro de Avisos Pequeno

1. Quadro em alumínio 
anodizado natural fosco com 
tranca medindo:

• largura: 90 cm
• altura: 75 cm
• espessura: 76 mm

2.  Fundo em MDF, medindo:

• espessura: 6mm
• cortiça: 8 mm

3.  Feltro medindo:

• cor: a definir*

4.  Porta de correr (02 folhas):

• vidro : incolor
• espessura: 6mm

5. Trilho e trinco:

• em alumínio

6. Fechadura

• em ferro com 02 (duas) 
chaves

1.562,00 1.344,00 1.650,00 1.518,66 45.560,00

TOTAL 3.206,00 2.753,00 3.440,00 3.132,99 77.846,66

*Obs.: A contratada deverá informar as cores possíveis no momento do início da contratação, junto 
aos gestores do contrato.

1.2 JUSTIFICATIVA

A contratação em referência foi justificada em reunião do Comitê de Planejamento das Aquisições - 
COPLAN, onde foram tratadas as prioridades, devido a necessidade de cortes em aquisições já previstas no 
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Plano Anual de Aquisições 2018, diante de restrições orçamentárias impostas pelo TSE. Assim, decidiu-se 
por exclusão de alguns itens e adicionando-se outros.

Dentre os itens incluídos, constam os quadros de avisos os quais serão adquiridos sob o Sistema de 
Registro de Preços tendo em vista atender conforme a demanda.

Conforme justificado pelos solicitantes, a Senhora Coordenadora de Serviços Gerais e o Senhor Assessor 
da ASCOM, os bens serão utilizados em substituição aos existentes no TREDF e Cartórios Eleitorais, os 
quais se mostram inadequados em modelo e local, conforme, Ata COPLAN [0435012] e Memorando nº 03 
[0405676], respectivamente.

Conforme consta da última contratação dos quadros existentes, os cartórios e postos eleitorais também 
necessitam dos quadros de avisos, uma vez que são fixadas diversas publicações deste Tribunal para 
divulgação aos eleitores e servidores do local.

Os desenhos e especificações estão de acordo com layout sugerido pelo Núcleo de Manutenção Predial em 
de acordo com a Assessoria da ASCOM.

1.2.1           ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TRE-DF, DO PODER 
JUDICIÁRIO E AO PLANO ANUAL DE AQUISIÇÕES

            A demanda ora proposta se encontra alinhada com os seguintes indicadores do Planejamento 
Estratégico do TRE-DF :

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TRE-DF 2015-2020

Id. Diretriz

1. Buscar continuamente a racionalização e otimização do processo eleitoral e dos processos 
internos de trabalho;

8. Buscar de forma contínua a melhoria do ambiente físico da Justiça Eleitoral do DF.

2.                   ENTREGA DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

2.1. LOCAL: Os equipamentos deverão ser entregues/instalados no Edifício-sede do TREDF e/ou 
nas Unidades Eleitorais, conforme endereços no Anexo I ao presente Termo de Referência.

2.2.           HORÁRIO DE ENTREGA: as entregas ocorrerão entre 13h30 e 17h30 e deverá ser 
previamente combinada e agendada na Seção de Bens Permanentes, pelos telefones (061) 3048-4084 ou 
(061) 3048-4397, junto às gestoras do contrato.

2.3. PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: 20 dias úteis, a contar da emissão da ordem de  
fornecimento/instalação a ser emitida pelo gestor do contrato.

2.3.1    Por haver vários endereços para instalação - conforme Anexo I - haverá necessidade de 
agendamento da instalação em locais e em datas distintas, acordadas entre as partes.
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2.4.      O regime de execução será o de empreitada por preço unitário.

3.        GARANTIA DOS PRODUTOS

3.1.      O prazo da garantia dos produtos ofertados deverá ser de, no mínimo, doze meses a contar da data 
do recebimento definitivo;

3.2.      A empresa fornecedora do equipamento deverá oferecer assistência técnica em Brasília-DF.

4.              ADJUDICAÇÃO E VALIDADE DA ATA

4.1.  A ata de registro de preço, a ser firmada entre o TREDF e a empresa que apresentar a proposta 
classificada em 1º (primeiro) lugar para cada item da presente licitação, terá validade de doze meses a 
partir da data de sua publicação, na forma do art. 12 do Decreto nº 7892/13.

4.2.  A vigência do contrato decorrente da Ata será de 12 meses a partir da data de última assinatura do 
contrato no SEI ou da data de recebimento da Nota de Empenho quando esta substituir o contrato.

4.3. Sugerimos a contratação do objeto e dos serviços detalhados neste Termo de Referência na modalidade 
Pregão Eletrônico por entendermos se tratar de bens comuns. No entanto, assevera-se que a classificação 
"comum" não deve ser confundida com o vocábulo “simplório” e seus sinônimos sob o Sistema Registro de 
Preços (art. 15 da Lei 8.666/1993 e Decreto 7.892/2013).

4.4. A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência em lote único justifica-
se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, uma vez que a contratação de vários 
fornecedores poderá implicar em descontinuidade da padronização, com modelos e meios de instalação 
variados, bem como em dificuldades de gerenciamento de múltiplos contratos. Soma-se a isso a 
possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser acompanhado de 
forma mais efetiva ao longo da vigência do contrato, o que restaria sobremaneira dificultado se fossem 
administrados diversos fornecedores.

5.             DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1.         Oferecer a garantia exigida, não sendo levada em consideração a garantia ofertada pelo 
fabricante;

5.2.         Manter atualizados os endereço e telefone, junto ao TRE/DF, durante toda a vigência do contrato;

5.3.      Nos preços cotados deverão estar todos os tributos, fretes e outras obrigações necessárias à perfeita 
execução do acordo contratual

5.4.        Encaminhar após o término da entrega/instalação e mediante autorização do gestor do contrato, 
para efeitos de comprovação e aceitação, documento fiscal contendo a identificação da empresa contratada, 
a descrição do produto solicitado, a quantidade fornecida, data da entrega/instalação, bem como quaisquer 
outras informações pertinentes;

5.5.       Responsabilizar-se pela entrega e instalação dos materiais conforme especificado em cada item, 
nos termos da legislação em vigor e neste Termo de Referência;

5.6.      Manter durante a execução da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação.
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5.7.      Fornecer suporte e meio para registro de reclamações sobre a execução do contrato, via telefone, 
fax e/ou correio eletrônico;

5.8.      Proceder às manutenções que se fizerem necessárias no decorrer da garantia, preferencialmente, nas 
dependências de suas instalações;

5.9.       Durante o período de garantia, solucionar problemas apresentados nos bens objeto do contrato, no 
local em que se encontrem (garantia on site), em, no máximo, 02 (dois) dias úteis, contados a partir da 
comunicação do contratante. A mencionada garantia “on site” haverá de ser prestada sem custos ou ônus 
ao contratante;

5.10.       Prestar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados, em, no máximo, 48 
(vinte e quatro) horas, contados a partir da comunicação do contratante;

5.11.        Comunicar, por escrito, ao Gestor do Contrato, quando verificar condições inadequadas para a 
prestação do serviço ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;

5.12.         Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados;

5.13.        Respeitar as normas e procedimentos internos do TRE-DF, inclusive as normas de acesso às suas 
dependências.

5.14.    É obrigatório que o fornecimento e a instalação dos itens 01 e 02 sejam realizados pela mesma 
empresa, conforme justificativas no item 4.4 deste Termo de Referência.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO TRE-DF

6.1.               Proporcionar as condições, a seu cargo, para que a contratada possa cumprir as obrigações 
pactuadas;

6.2.               Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada a 
respeito do objeto do contrato;

6.3.               Comunicar à contratada qualquer irregularidade ou defeitos constatados na execução do 
objeto deste contrato;

6.4.               Realizar o recebimento do objeto, pelo (s) servidor (es) gestor (es) do contrato, 
compreendendo duas etapas distintas:

                      a) Provisoriamente no ato da entrega e instalação do objeto pela contratada, para efeito de 
posterior verificação da conformidade do material com a especificação contratada, (cf. art. 73, II, ‘a’ da Lei 
8.666/1993);

                      a1) Os objetos entregues em desconformidade com os especificados neste Termo de 
Referência e na proposta comercial serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a 
Contratada a entregar e instalar novos objetos no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data do 
recebimento da notificação pela Contratada;

                      a2) A notificação de que trata a alínea anterior, necessariamente escrita, suspende os prazos 
de recebimento definitivo e de pagamento, até que as irregularidades sejam integralmente sanadas;
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                      b) Definitivamente no prazo de até cinco dias úteis do recebimento provisório, com o atesto 
na nota fiscal ou documento equivalente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
conseqüente aceitação (cf. art. 73, II, ‘b’ da Lei 8.666/1993).

6.5.               Realizar o pagamento decorrente do objeto do contrato, após o recebimento definitivo pelo 
Gestor de Contrato, nos termos estabelecidos na Cláusula DO PAGAMENTO, constante do edital, do 
contrato ou da nota de empenho, se esta substituir o contrato.

7. GESTÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

7.1       O controle, a gestão e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da entrega e instalação dos produtos e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos pelos Gestores do Contrato 
especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/1993;

7.2       O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro por escrito das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme 
o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993;

7.3       O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA, observadas as regras estabelecidas neste Termo de Referência, no instrumento contratual 
ou em lei, poderá ensejar a aplicação de sanções administrativas, previstas no Contrato e na legislação 
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 
8.666/1993;

7.4       As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto em normas internas do TRE-DF ou 
em outros normativos relativos à fiscalização dos contratos, aplicáveis a contratações públicas;

7.5       A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e 
prepostos, em conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666/1993.

8. MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA

8.1        As comunicações realizadas entre CONTRATANTE e CONTRATADA deverão ser registradas 
por escrito, prioritariamente por meio de Ofícios, e-mails e telefone fixo;

8.2         As comunicações e acordos realizados pessoalmente em reuniões ou por meio de ligações 
telefônicas deverão ser formalizados, em até 24 horas, por escrito nos mesmos meios supracitados;

8.3        A assinatura de documentos do Processo Administrativo da Contratação (assinatura de contrato, 
aditivos, etc.) e petições deve ser realizada por meio do SEI – Sistema Eletrônico de Informações, mediante 
notificação da contratada por e-mail, nos termos estabelecidos no Edital e no normativo específico do TRE-
DF, salvo em caso de inviabilidade do sistema;

8.4        As comunicações deverão ser dirigidas à(s) pessoa(s) indicada(s) pela empresa contratada no início 
da execução contratual, devendo fornecer todos os dados necessários à regular comunicação (tais como 
nome, cargo, poderes, telefone, e-mail, endereço). A(s) pessoa(s) indicada(s) deverá (ao) ser a responsável 
(eis) pelo atendimento das demandas e resolução de todos os questionamentos e pendências.
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9.         CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

9.1      Classificação Contábil 44.90.52 – Material Permanente, item 42 – Mobiliário em Geral.

10.      DA PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO

10.1.   Além das exigências encontradas neste Termo de Referência, as demais regras acerca da 
participação nesta licitação poderão ser previstas no edital, no instrumento contratual ou outro documento 
que o substituir;

10.2. Não é vedada a participação de cooperativas;

10.3. É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio, tendo em vista que não se trata de objeto 
de grande vulto ou alta complexidade que indique a necessidade da reunião, conforme Acórdão nº 
2303/2015 do Plenário do TCU;

10.4. Os itens deverão ser produzidos por empresa registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP, conforme Lei nº 
10.165/2000 e nos termos da Instrução Normativa nº 06/2013, do IBAMA. Poderá haver consulta à página 
do IBAMA, para fins de comprovação, bem como demonstração do atendimento aos critérios de qualidade 
ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente;

10.5. Será exigido Atestado de Capacidade Técnica da contratada, pois a exigência de experiência anterior 
em objeto semelhante para a qualificação técnica de empresas tem por finalidade resguardar os interesses 
da Administração e atender às exigências do TCU, conforme o disposto no Acórdão n. 891/18-Plenário.

10.5.1  – Atestado de Capacidade Técnica:

a) Como critério de habilitação, a licitante melhor classificada deverá apresentar 01 (um) ou mais Atestado
(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s)  por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, declarando 
que a licitante já forneceu e instalou, a contento, objeto de natureza idêntica ou similar e em quantidade 
compatível com a da presente licitação, devendo comprovar o fornecimento e instalação de:

a.1) pelo menos 10 (dez) unidades do item 01, que é o equivalente a 50% do referido item;

a.2) pelo menos 15 (quinze) unidades do item 02, que é o equivalente a 50% do quantitativo do referido 
item;

a.3) para efeito de comprovação da capacidade técnica da licitante, será admitido o somatório de atestados;

a.4) o(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica deverá conter o nome, o endereço e o telefone do atestador, ou 
qualquer outro meio que permita ao Pregoeiro manter contato com a empresa ou órgão atestante;

a.5) as informações mínimas que não estejam expressamente indicadas no atestado apresentado pela 
licitante deverão ser comprovadas por meio de documentação complementar anexada ao atestado;

 a.6) a documentação complementar também poderá ser obtida mediante realização de diligência por parte 
do Pregoeiro e sua equipe de apoio;

10.6. É vedada a subcontratação total do objeto desta contratação.

Página 7 de 13SEI/TRE-DF - 0507991 - Termo de Referência

04/04/2019https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arv...



11.      DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1.   Não é necessário indicar dotação orçamentária, tendo em vista que se trata de registro de preços (art. 
7º, §2º, do Decreto 7892/2013). A dotação orçamentária somente será exigida para a formalização do 
contrato ou outro instrumento hábil.

12.      CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

12.1.   O julgamento das propostas se dará pelo menor valor global conforme tabela sugerida no Anexo III 
ao presente Termo de Referência.

13.       CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE:

13.1. Atender, preferencialmente, aos seguintes requisitos do guia Nacional de Licitações Sustentáveis da 
AGU/CGU:

13.1.1. bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme 
ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

13.1.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor 
impacto ambiental em relação aos seus similares;

13.1.3. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, 
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e o armazenamento;

13.1.4. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na 
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), 
cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados.

14.       REFERÊNCIA AOS ESTUDOS PRELIMINARES E AO GERENCIAMENTO DE RISCOS

14.1. Os Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos constam dos documentos SEI 0443432 e 
0443415,  do presente procedimento administrativo - 0003532-98.2018.6.07.8100 - constituindo fase 
necessária ao planejamento da presente contratação.

15.      INFORMAÇÕES ADICIONAIS

15.1.   Os materiais a serem entregues devem atender perfeitamente aos padrões técnicos, de segurança, de 
qualidade, conforme preceituem as normas e legislações reguladoras para o objeto em questão, além de 
serem novos (nunca antes utilizados ou expostos a desgastes), estando, portanto, expressamente vedados 
produtos utilizados como mostruários ou em situações similares;

15.3.    Todas as despesas com impostos, taxas e demais tributos e contribuições incidentes sobre o objeto 
contratual correrão às expensas da contratada.
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15.4.    Responsável pela emissão deste Termo de Referência: Danielly Almeida Morele – matr. 0555;

15.5.    Unidades Requisitantes: CSEG – Coordenadoria de Serviços Gerais e ASCOM – Assessoria de 
Comunicação Social;

15.6.    Indicação dos Gestores Responsáveis: Danielly Almeida Morele – matr. nº 0555 (titular) e Simone 
Ferreira Lemos – matr. 0189 (substituto).

SEBEP, 30 de janeiro de 2019

Danielly Almeida Morele – matr. nº 0555
Integrante Demandante

Simone Ferreira Lemos – matr. 0189
Integrante Técnico

Heráclito Carlos Vieira Freitas – matr. 0032
Integrante Administrativo

ANEXO I

Endereços de Entrega / Instalação do Objeto

Local Endereço

Edifício-Sede SIG - Qd. 02, Praça Municipal, Lote 06

1ª ZE - Asa Sul Asa Sul - CRS 512 Bl. B Loja 71/73

2ª ZE – Paranoá Paranoá - Qd.04 Cj B  Lote 6

3ª ZE - Taguatinga Taguatinga - SNO J AE 16

4ª ZE - Santa Maria Santa Maria - CL 207 Lotes A-3

5ª ZE - Sobradinho Sobradinho - Qd 7 AE Reservada 01

6ª ZE - Planaltina Planaltina - SCE SCCE Bl. F

8ªZE - Ceilândia Ceilândia QNM 12 V.NM 12A LT 02
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9ª ZE - Guará I Guará I  QI 07 Lote C

10ª ZE - Núcleo Bandeirante Núcleo Bandeirante - SIBS Qd. 02 - AE 01

11ª ZE - Cruzeiro Cruzeiro SHCE 1409 Lote.1

13ª ZE - Samambaia Samambaia  Qd. 302 Lote. 11

14ª-CEZZ (CAEPP) SEPN 510 Lote. 07

15ª ZE - Águas Claras Qd. 207, Lote 02, Pça Uirapuru

16ª ZE - Ceilândia QNO 12 12/14 LT C SETOR 0

17ª ZE Gama AE 11 Setor Central

18ª ZE - Lago Sul SHIS QI 13, Lote I

19ª ZE - Taguatinga SNO G Norte AE 07

20ª ZE - Ceilândia QNN 30 AE J Guariroba

21ª ZE - Recanto das Emas AV. Rec. Emas Qd. 205 LT 10/11

PE - Brazlândia SNO A/E nº 02 Lt. A

Galpão de Operações SGON  q.01 - Lt. 40/50/60

Galpão Seção de Transporte SGON QD 03 Lt 160/180

Imóvel Guará II QE 15 Bl. A  Lj 10

ANEXO II

Imagem de Referência com Características Mínimas do Objeto a ser Adquirido e Instalado
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ANEXO III

Sugestão de Modelo para Encaminhamento da Proposta

Item Qtd. Descrição do Bem

Valor 
Unitário

(R$)

Valor Total

(R$)

I 20 Quadro de Avisos Grande

1. Quadro em alumínio anodizado natural fosco 
com tranca medindo:

• largura: 1,20 m
• altura: 75cm
• espessura: 76 mm

2.  Fundo em MDF, medindo:

• espessura: 6 mm
• cortiça: 8 mm

3.  Feltro medindo:

• cor: a definir*

4.  Porta de correr (02 folhas):

• vidro : incolor
• espessura: 6 mm
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5.  Trilho e trinco:

• em alumínio

6. Fechadura

• em ferro com 02 (duas) chaves

II 30

 Quadro de Avisos Pequeno

1. Quadro em alumínio anodizado natural fosco 
com tranca medindo:

• largura: 90 cm
• altura: 75 cm
• espessura: 76 mm

2.  Fundo em MDF, medindo:

• espessura: 6mm
• cortiça: 8 mm

3.  Feltro medindo:

• cor: a definir* 

4.  Porta de correr (02 folhas):

• vidro : incolor
• espessura: 6mm

5. Trilho e trinco:

• em alumínio

6. Fechadura

• em ferro com 02 (duas) chaves

VALOR GLOBAL TOTAL (R$)

*Obs.: A contratada deverá informar as cores possíveis no momento do início da contratação, junto 
aos Gestores do Contrato.

Documento assinado eletronicamente por SIMONE FERREIRA LEMOS, Chefe de Seção, em 30/01/2019, 
às 10:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIELLY ALMEIDA MORELE, Chefe de Seção Substituto, 
em 30/01/2019, às 15:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Página 12 de 13SEI/TRE-DF - 0507991 - Termo de Referência

04/04/2019https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arv...



Documento assinado eletronicamente por HERACLITO CARLOS VIEIRA FREITAS, Coordenador 
Substituto, em 31/01/2019, às 14:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0507991 e o código 
CRC 6B1F94C7.

0003532-98.2018.6.07.8100 0507991v8
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