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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA - DOD 15622196

Resolução Presi 4/2021 (12234632)
(Guia de suporte ao preenchimento do DOD: 12964067)

 
1. Unidade requisitante (inc. III)

Nucaf/Semap - Núcleo de Administração Financeira e Patrimonial/Seção de Administração de Patrimônio

2. Descrição sucinta da demanda (inc. II)

Mobiliário para atender aos Gabinetes dos Desembargadores do TRF/6ª Região

3. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais (inc. IV)

Plano estratégico da Justiça Federal 2021-2026 - macro desafio: aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.

4. Justificativa expressa para a contratação (inc. V)

1 - Problema enfrentado: Instalação do TRF/6ª Região com sede em Belo Horizonte.
2 - Necessidade : adquirir mobiliário para os Gabinetes dos Desembargadores do TRF-6.
3 - O que se deseja alcançar com a contratação: dotar o TRF-6 de estrutura para o desenvolvimento de suas atividades.

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.

Item da Ata Quantidade Registrada Quantidade a ser adquirida objeto P. unitário P. total Código 
43 103 20 mesa desembargador  em  "L"  R$         4.800,00  R$       96.000,00 BR32967
17 52 20 armário alto  R$         4.400,00  R$       88.000,00 BR45865
18 30 15* armário baixo  R$         3.000,00  R$       45.000,00 BR43641
69 107 33** cadeira fixa interlocutor com tela no encosto  R$         1.250,00  R$       41.250,00 BR35578

     R$     270.250,00  

* Serão necessários 20 armários baixos para compor os gabinetes, no entanto a ata somente comporta 15 unidades.
**Serão necessárias 40 cadeiras fixas, mas só há disponibilidade de 33 unidades para adesão conforme consta no Comprasnet, pelo órgão gerenciad

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

Não há vinculação com outro item.

9. Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços* (inc. IX)

05/07/2022

10. Prazo previsto para a execução* (inc. X)

30 dias a partir da Ordem de Fornecimento, conforme item 5 do Termo de Referência.

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)

A contratação será por meio de adesão à Ata de Registro de Preços do Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de Sã

13. Grau de prioridade da contratação (inc. XIII)

Grau de prioridade: 4.

14. Critérios de sustentabilidade* (inc. XIV)

Buscando o alinhamento com as diretrizes de sustentabilidade ambiental, estabelecidas para as aquisições realizadas pela Administração P
mobiliário fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes d
sustentáveis em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrão FSC-SDT-40-004.
                             O fornecedor deverá apresentar qualquer um dos certificados abaixo mencionados:
                              • a) Certificação CERFLOR (INMETRO) O certificado CERFLOR visa à certificação do manejo florestal e da cadeia de custódia, segundo o ate
dos critérios e indicadores - aplicáveis para todo o território nacional - prescritos nas normas elaboradas pela ABNT e integradas ao Sistema Brasileiro de Ava
Conformidade e ao In-metro.[1]
                             • b) A certificação FSC é um sistema de garantia internacionalmente reconhecido, que identifica, através de sua logomarca, produtos madeirei
madeireiros originados do bom manejo florestal, com acompanhamento da cadeia de custódia e origem da madeira. O selo FSC, é emitido pelo Conselho Bra
Manejo Florestal - FSC Brasil.
                          A certificação de que tratam as alíneas “a” e “b”  deverá ser comprovada no momento da entrega da proposta, onde deverá constar o nome do fabr
placa de madeira, em que serão confeccionados os móveis.

Adotar os critérios de sustentabilidade relativo ao objeto, constante do manual de sustentabilidade das compras e contratações do CJF.

15. Riscos da não contratação (inc. XV)

- inviabilidade da instalação do TRF/6ª Região.

*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.
 

https://sistemas.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/252363/1/Resolu%c3%a7%c3%a3o%20Presi%204.pdf


27/01/2023 16:30 SEI/TRF1 - 15622196 - Documento de Oficialização de Demanda - DOD

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_federacao.php?acao=0001HX89JZGW9A94N4R9QMMVGW 2/2

Documento assinado eletronicamente por Renato Melo Mansur, Supervisor(a) de Seção, em 18/05/2022, às 16:45 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando o código verificador 15622196 e o código CRC 67511367.

Av. Álvares Cabral, 1805 - Bairro Santo Agostinho - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - MG - www.trf1.jus.br/sjmg/
0012607-43.2022.4.01.8008 15622196v8


