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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1.       Contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de material de consumo novo, 
primeiro uso, subitens contábeis: 19 – Material p/ Acondicionamento e Embalagem, 21 - Material de Copa 
e Cozinha, 22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização, e 28 - Material de Proteção e Segurança, 
por meio de ata de registro de preços, conforme discriminado no Anexo I (Planilha de Itens/Lote) 
[0499029] a este Termo de Referência.

1.2.        Os materiais da licitação pretendida se enquadram em bens comuns.

2.2. JUSTIFICATIVA

2.1.  A Seção de Administração de Serviços Operacionais - SEASO, por meio do Contrato nº 10/2017 
[0247373], cujo objeto é "a prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, compreendendo, 
além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos e ferramentas 
necessários à execução, conforme regras estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2016, Processo 
nº [0001219-38.2016.6.07.8100] e nas especificações constantes de seu Anexo I (Termo de Referência e 
seus anexos) e na proposta da Contratada...", que tem em seu rol de postos de trabalho encarregados e 
serventes de limpeza, de acordo com o item 3.1 do respectivo Termo de Referência, nos edifícios utilizados 
pela Justiça Eleitoral do DF.

2.2.   Os insumos necessários para a prestação do serviço acima citado, são os itens constantes deste pedido 
de aquisição. A Seção de Materiais de Consumo - SEMAC realiza as aquisições para ressuprir o estoque 
dos respectivos itens do Almoxarifado, quando este está no limite mínimo para atendimento da demanda da 
SEASO. Desta forma, seguindo as modernas regras de eficiência e eficácia na gestão de materiais 
estocáveis, no caso a maioria são perecíveis, é realizado cerca de duas aquisições, por produto, durante o 
período de vigência da respectiva ata de registro de preços. 

2.3.   A opção pelo Sistema de Registro de Preços fundamenta-se na hipótese do inciso I, do art. 3º, do 
Decreto nº 7.892/2013, que prevê a sua adoção quando pelas características do bem ou serviço, houver 
necessidade de contratações freqüentes.

2.4.   A justificativa para a utilização do agrupamento dos itens: por se tratar da aquisição de 55 (cinquenta 
e cinco) produtos, a licitação por item poderia demandar diversas atas, contratos e processos 
administrativos para gerir, onerando o trabalho da administração, tanto no uso de mão de obra, quanto 
dificultando o controle e celeridade de tais contratações. Os lotes foram compostos de itens que guardam 
relação entre si, podendo ser ofertado por uma plêiade de licitantes, sem ferir o caráter competitivo do 
certame.

2.4.1.  De acordo com entendimento sedimentado pelo TCU, “inexiste ilegalidade na realização de pregão 
com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de 
uma mesma natureza e que guardem relação entre si” – Acórdão 5.260/2011-1ª Câmara e Acórdão 
861/2013-Plenário. E, ainda, conforme a Segunda Câmara do TCU já decidiu: “É legítima a adoção da 
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licitação por lotes formados com elementos de mesma característica, quando restar evidenciado que a 
licitação por itens isolados exigirá elevado número de processos licitatórios, onerando o trabalho da 
administração pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, 
colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração.” (Acórdão 5301/2013-Segunda Câmara, TC 009.965/2013-0, relator 
Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, 3.9.2013 – Informativo de Licitações e Contratos Nº 167 do 
TCU, de 3 e 4 de setembro de 2013)."

2.4.2. Desta feita, os itens foram divididos em 4 (quatro) grupos, mantendo os elementos com as  mesmas 
características e natureza juntos, conforme pode ser identificado no Anexo I ao Termo de Referência - 
Planilha de Itens [0499029].

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE 
HABILITAÇÃO

3.1. Não há necessidade de habilitação específica para a contratação.

3.2. Não será exigida qualificação técnica da contratada em razão da baixa complexidade decorrente do 
valor estimado da contratação (art. 32, § 1º, da Lei 8.666/93), considerando-se, para tanto, cada lote em 
separado. Além do que o objeto constitui-se de bens para pronta entrega.

3.3. Eventuais penalidades, a qualificação econômico-financeira e os documentos de habilitação jurídica 
constarão do Edital e/ou Contrato.

3.4. Não será exigida garantia de execução contratual em razão da baixa complexidade decorrente do valor 
estimado da contratação, considerando-se que a licitação se dará por lote.

3.5. A licitação ocorrerá na modalidade pregão, preferencialmente eletrônico, sob o sistema de registro de 
preços, cujo tipo será o menor preço e o critério de julgamento será o menor preço global por lote, além das 
demais exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Observado que não deverão ser aceitos 
preços de lotes ou de itens que o compõe em patamares maiores que os estimados para a licitação, salvo em 
casos de diligências realizadas pelo pregoeiro que retifique o valor estimado.

4. ENTREGA DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. LOCAL E HORÁRIO: o objeto deverá ser entregue no edifício-sede, Praça Municipal de Brasília, 
SIG, Quadra 2, Lote 6, sala S-08, 1º subsolo, ou, conforme o caso, no Galpão de Taguatinga, localizado na 
AE 7, Setor G, Taguatinga Norte, entre 14h e 17h.

4.1.1. O local e o horário de entrega deverão ser previamente combinados e agendados na Seção de 
Material de Consumo - SEMAC, pelos telefones (61) 3048-4070, 3048-4198.

4.2. PRAZO: no máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de recebimento da ordem de 
fornecimento a ser emitida pelo Gestor do contrato.

4.3.  A entrega poderá ser feita de forma parcelada, desde que ocorra dentro do prazo estabelecido acima e 
seja previamente ajustada com o servidor gestor do contrato.

4.4. O regime de execução será o de empreitada por preço unitário.

5. GARANTIA E VALIDADE DO PRODUTO

5.1. Os prazos de validade dos produtos, exigidos da contratada, são os constantes na especificação de 
cada item da Planilha de Itens (Anexo I).
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5.2. Quanto aos produtos sem prazo de validade, a garantia será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
entrega definitiva do item.

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1. O prazo de validade da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da última 
assinatura no Sistema Eletrônico de Informações – SEI;

6.2. A vigência dos instrumentos contratuais decorrentes da respectiva Ata de Registro de Preços será de 12 
(doze) meses a contar do recebimento da Nota de Empenho.  

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Disponibilizar ao TRE/DF um atendimento personalizado e imediato, específico a grandes clientes, 
com a disponibilização de números de telefones fixos, e-mail, fax ou outra facilidade para abertura de 
chamados durante os dias úteis da semana, entre 8h e 18h, para permitir a perfeita execução do objeto;

7.2 Responsabilizar-se integralmente pela entrega dos produtos, nos termos da legislação em vigor,  sob 
sua inteira e exclusiva responsabilidade, em especial as que digam respeito ao condicionamento do produto 
e à confiabilidade e integridade;

7.3 Efetuar a entrega em perfeitas condições, especificações, prazo e local constantes no Edital e seus 
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, 
quantidades, procedência e prazos de validade;

7.4 Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 horas que antecede a data da entrega, os motivos que 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.5 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o produto 
com avarias ou estragado;

7.6 Fornecer os produtos de primeira qualidade e que atendam às normas de defesa do consumidor, 
possuindo em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, orientações de 
acondicionamento, se for o caso, prazo de validade e demais informações que se fizerem necessárias.

7.7 Manter durante a execução da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;

7.8. Encaminhar quando da entrega, 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, bem como quaisquer outras informações pertinentes.

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

7.10. Informar a contratante, através de Declaração, caso haja alteração em seus dados bancários.

7.11. O sabão em barra e o detergente em pó devem ser preferencialmente à base de coco ou isentos de 
fósforo, ou que comprovem possuir teor que respeite o limite máximo de concentração de fósforo, 
conforme Resolução CONAMA nº 359, de 29 de abril de 2005;

7.12. OS produtos saneantes domissanitários de qualquer natureza devem utilizar substâncias tensoativas 
biodegradáveis;

7.13. As esponjas devem ser fabricadas com solvente à base d’água;
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7.14. As aquisições de produtos oriundos da madeira, para fins sanitários, tais como, papel higiênico, papel 
toalha, guardanapo, devem observar os critérios da rastreabilidade e da origem dos insumos de madeira a 
partir de fontes de manejo sustentável em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada 
pelo Cerflor, ou com o padrão FSC-STD-40- 004 V2-1.

7.14.1. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio do Certificado da Cadeia de Custódia e/ou 
Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC.

7.15. Os produtos usados na limpeza e conservação de ambientes, também denominados saneantes, tais 
como álcool, água sanitária, detergentes, ceras, sabões, saponáceos, desinfetantes, inseticidas, devem 
observar os critérios de eficácia e segurança, comprovados pela regularidade (registro ou notificação) junto 
à ANVISA.

7.15.1. A comprovação da regularização deve ser feita por meio de cópia da publicação do registro do 
produto no Diário Oficial da União (DOU), observada sua validade, ou a apresentação do Comunicado de 
Aceitação de Notificação, enviado à empresa pela ANVISA, ou consulta à internet da divulgação de 
Aceitação de Notificação disponível no sítio da ANVISA.

7.16. Os produtos devem 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. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos produtos, sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos;

8.2 Recusar qualquer material fornecido fora das condições contratadas;

8.3 Receber o material na forma descrita neste Termo de Referência;

8.4 Prestar as informações, recomendações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA;

8.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, segundo as condições estabelecidas no Edital e no 
instrumento contratual. 

9. DO RECEBIMENTO ACEITAÇÃO (art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993)

9.1   realizar o recebimento do objeto (dos produtos), pelo(s) servidor(es) gestor(es) do contrato, 
compreendendo duas etapas distintas:

9.1.1 provisoriamente no ato da entrega do objeto pela contratada, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do produto com a especificação contratada;

9.1.1.1 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 novos objetos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da 
notificação pela Contratada;

9.1.1.2 a notificação de que trata a alínea anterior, necessariamente escrita (e-mail), suspende os prazos de 
recebimento definitivo e de pagamento, até que as irregularidades sejam integralmente sanadas.
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9.1.2 definitivamente no prazo de até 5 (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 nº 8.666/1993).

9.1.2.1 após o recebimento definitivo, ou seja, durante o prazo de validade e garantia estabelecidos no item 
5 deste TR, os objetos com avarias que não puderam ser identificadas no recebimento provisório deverão 
ser substituídos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação pela 
Contratada.

10. REFERÊNCIA AOS ESTUDOS PRELIMINARES E AO GERENCIAMENTO DE RISCOS

10.1. Os estudos preliminares e o gerenciamento de riscos constam dos autos eletrônicos PA SEI nº 
[0006119-93.2018.6.07.8100], especificamente nos eventos SEI [0460592] e [0464586], respectivamente.

10.2. Os objetos desta licitação estão previstos no Plano Anual de Aquisições de 2019. Quanto ao 
Planejamento Estratégico Institucional, os materiais de acondicionamento e embalagem bem como os de 
copa e cozinha não possuem alinhamento, ao passo que os de limpeza e higienização e os de proteção e 
segurança se alinham, respectivamente, às diretrizes 8 e 1 do PEI:

Diretriz nº 8: Buscar de forma contínua a melhoria do ambiente físico da Justiça Eleitoral do DF

Diretriz nº 1: Buscar continuamente a racionalização e otimização do processo eleitoral e dos processos 
internos de trabalho

11. MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA

11.1 As comunicações realizadas entre este Órgão e a Contratada deverão ser registradas por escrito 
prioritariamente através de ofícios, notificações e e-mails e, em casos de urgência, poderão ser utilizados 
meios alternativos como aplicativos mobile de conversação como Whatsapp.

11.2  As comunicações e acordos realizados pessoalmente em reuniões deverão ser formalizados, em até 
24 horas, por escrito nos mesmos meios supracitados.

11.3 A assinatura de documentos do procedimento administrativo da contratação, tal como a do contrato, 
deve ser realizada por meio do SEI (Sistema Eletrônico de Informações), mediante notificação da 
Contratada por e-mail, nos termos estabelecidos no instrumento contratual e no normativo específico do 
TREDF, salvo em caso de inviabilidade do sistema.

11.4 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.

12. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

12.1 O controle, a gestão e a fiscalização da execução da contratação consistem na verificação da 
conformidade da entrega do objeto e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos pelos gestores  especialmente designados, na forma dos 
artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/1993.

12.2  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 na legislação vigente, podendo culminar em 
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.
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12.3  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 co-responsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o 
artigo 70 da Lei nº 8.666/1993.

12.4 As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  do(s) representante(s)  deverão  ser  
solicitadas  ao  seu  gestor  ou  autoridade  competente, em  tempo hábil para adoção das medidas 
convenientes.

13. DA PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO

13.1 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;

13.2. Não é vedada a participação de cooperativas;

13.3. 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.

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

14. CRITÉRIOS OU PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

14.1.  Os materiais deverão atender no que couber, aos critérios de sustentabilidade ambiental previstos no 
art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010, tais como:

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

b) 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 armazenamento.

c) na especificação de cada item, quando aplicável, especificou-se que sejam biodegradáveis.

14.2. Nas obrigações da Contratada constam informações sobre a necessidade de observância a algumas 
normas específicas, a depender do objeto: ANVISA; Resolução CONAMA; normas da ABNT; e 
certificações.

15. MODELO DA PROPOSTA

LOTE XX
ITEM DESCRIÇÃO/MARCA COTADA U.M. QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL DO ITEM
01
02
VALOR TOTAL DO LOTE: R$                                                                                                                                   

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$                                                                                                                       
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16. DA QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO TÉCNICA (ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA)

16.1.  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, a contento, objeto de natureza idêntica ou similar e em quantidade compatível com a da 
presente licitação, devendo comprovar o fornecimento de 50% das quantidades constantes dos lotes.

17. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

17.1. Responsável pela emissão deste Termo de Referência: Maristela Ribas Feltrin, matrícula 0637.

17.2. Unidade requisitante: Seção de Materiais de Consumo - SEMAC.

17.3. Dotação Orçamentária: a despesa correrá às expensas do Orçamento de 2019 e 2020, Ação 
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa no Distrito Federal, Elemento de Despesa n.º 33.90.30 – 
Material de Consumo, subgrupos: 19 – Material p/ Acondicionamento e Embalagem, 21 - Material de Copa 
e Cozinha, 22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização, e 28 - Material de Proteção e Segurança.

17.4. O valor da contratação foi estimado em pesquisa de mercado, por meio das Atas de Registro de 
Preços nº 11 [0410289] e 12/2018-TREDF [0410291], vigentes até 19/02/2019; na aquisição realizada por 
este TREDF por meio de dispensa de licitação, Processo nº [0007546-28.2018.6.07.8100]; e em pesquisa 
de preços em sites brasileiros. conforme consta dos autos do Processo nº [0006119-
93.2018.6.07.8100], totalizando em R$ 238.451,26 (duzentos e trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e 
um reais e vinte e seis centavos).

17.5. Indicação dos gestores responsáveis: Gisela Rocha Seixas, matrícula 0185 (titular) e Ademar Pereira 
Barbosa, matrícula 1320 (substituto).

Maristela Ribas Feltrin mat. nº 0637
Seção de Materiais de Consumo

Documento assinado eletronicamente por MARISTELA RIBAS FELTRIN, Chefe de Seção, em 
28/02/2019, às 18:43, 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 0520661 e o código 
CRC BAB61AE5.

0006119-93.2018.6.07.8100 0520661v12
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