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(Guia de suporte ao preenchimento do DOD: 12964067)

 
1. Unidade requisitante (inc. III)

Subsecretaria de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Servidores
- Secretaria de Gestão de Pessoas
2. Descrição sucinta da demanda (inc. II)

Fornecimento do gênero alimentício (lanche) com a finalidade de
atender necessidade em ação integrante do Programa de Reciclagem Anual dos
Agentes da Polícia Judicial - Teste de Aptidão Física (TAF).
3. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais (inc. IV)

Conforme a Lei nº 11416/2006, a participação do servidor em
programa de reciclagem anual é obrigatória para manutenção do recebimento da
Gratificação de Atividade de Segurança. O teste de condicionamento físico está
contemplado entre as ações do programa (Resolução CJF nº 704/2021).
4. Justificativa expressa para a contratação (inc. V)

Justifica-se o fornecimento de lanche saudável para os participantes
do TAF, pois trata-se de evento que, apesar do pouco tempo de duração, promove
intensa sudorese devido ao esforço físico dos participantes. Isso pode ter como
consequência a desidratação e a perda importante de eletrólitos, principalmente o
sódio. Neste caso, o participante poderá sentir câimbras, dores de cabeça, fadiga
excessiva, dores musculares, náusea, vômitos e diarreia que podem ser evitados
com a correta hidratação e reposição dos sais presentes nos alimentos.
5. Código de item (inc. I)
6. Quantidade total estimada da contratação (inc. VI)
7. Valor unitário e total estimado da contratação (inc. VII)
Obs.: os dados correspondentes aos tópicos 5, 6 e 7 devem ser informados conjuntamente.
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Item Descrição Código
de item Quantidade

Unidade
de

medida
Valor

unitário

Valor
total
por
item

01

Pão de Queijo - marcas de
referência no mercado (São
Geraldo, Forno de Minas ou
similar tipo caseiro).

BR460496 2 cento R$
70,00

R$
140,00

02
Minibolos de sabores variados
com cobertura, com peso
individual em torno de 30
gramas

BR466577 140 Unidade R$
2,00

R$
280,00

03

Sanduíche feito com uma fatia
de pão de forma integral
partida ao meio e recheada
com requeijão cremoso, peito
de peru e mussarela ou queijo
prato.

BR476820 120 Unidade R$
2,80

R$
336,00

04

Salada de frutas acondicionadas
em embalagem e colher
descartáveis, com peso
individual em torno de 100
gramas

BR464449 80 Unidade R$
5,00

R$
400,00

05

Suco natural, integral, sem
açúcar, sem conservante,
embalado em garrafa
descartável de 1 litro, com
tampa. Sabores: morango com
laranja, abacaxi com hortelã e
laranja. O rótulo deverá conter
a data de envase, a validade
(não superior a um dia), os
ingredientes utilizados, o
volume e a informação de que
não contém açúcar e nem
conservante.

BR464755 14 Unidade R$
15,90

R$
222,60

06 Serviço de entrega BR3263 2 -   

Valor total estimado da contratação R$
1.378,60

8. Vinculação ou dependência, se houver, com a contratação de outro item para
sua execução* (inc. VIII)

N.A.
9. Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços* (inc. IX)
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Duas entregas, uma no turno da manhã e outra no turno da tarde,
no dia 10/10/2022.
10. Prazo previsto para a execução* (inc. X)

33 dias.
11. Indicar se o objeto é passível de contratação por meio de compra
compartilhada* (inc. XI)

Não.
12. Forma prevista para a contração* (inc. XII)

Compra direta, mediante dispensa de licitação, conforme art. 24, II
da Lei 8.666/93, com a empresa que oferecer o menor preço.
13. Grau de prioridade da contratação (inc. XIII)

Grau de prioridade 1.
14. Critérios de sustentabilidade* (inc. XIV)

Preferencialmente embalagem reciclável.
15. Riscos da não contratação (inc. XV)

- Riscos à saúde e bem-estar dos participantes do curso;
- Prejuízo à realização dos testes, com impactos negativos no

desempenho dos participantes.
*Os DODs relativos a pedidos de prorrogação ou renovação de contratos contínuos vigentes
dispensam as informações dos tópicos 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

 

Documento assinado eletronicamente por Sandra Maria Santos Oliveira,
Técnico Judiciário, em 08/09/2022, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rachel Mello e Vargas,
Supervisor(a) de Seção, em 08/09/2022, às 13:54, conforme art. 1º,§ 2º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0001349 e o código CRC DDA4A5F6.
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