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TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO PARA RECEBIMENTO 

ELETRÔNICO DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO AO FORNECEDOR  

 

 

 

 

O INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IDC/PROCON-DF, constituído pela Lei 

Distrital nº 2.668/2001, publicada no Diário Oficial DF de 10 de janeiro de 2001, representado, 

neste ato, por seu Diretor Geral, MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO, matrícula 

242.398-7, no exercício de sua competência prevista no art. 26, IX do Decreto nº 38.927 de 13 de 

março de 2018, e o fornecedor  _____________________________________, inscrito no CNPJ 

sob o n° _________________________, com seu contrato social registrado e arquivada na Junta 

Comercial________ sob nº_________ com sede na 

_____________________________________________________________________________

_____________________ e e-mails institucionais ______________________, e 

________________________, neste ato representado pelo seu procurador Sr.(a) 

__________________________, portador do RG n.º _________________ emitido pelo 

SSP/____ e inscrito no CPF sob o n° ___________, doravante denominado  

 

COMPROMITENTE, celebram COMPROMISSO para realizar notificação, prevista no art. 42 e 

parágrafos do Decreto nº 2.181/97, a ser realizada eletronicamente por meio do e-mail indicado 

pelo COMPROMITENTE ______________________ a fim de receber os termos de notificação 

para apresentação de defesa ou para comparecimento em audiência de conciliação, do Instituto 

de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON DF, referentes a reclamações abertas 

em seu nome.  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – o COMPROMITENTE acima qualificado compromete-se perante 

este Instituto a cumprir as seguintes condições: 
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I. Informar e manter atualizado(s) o(s) seu(s) e-mails(s) institucional(is); na eventual 

necessidade de alteração de e-mail, será realizada mediante termo aditivo a este 

compromisso; 

 

II. Manter atualizada junto ao IDC/PROCON-DF sua ficha cadastral, em especial no que 

concerne à inscrição no CNPJ, logradouro e registro junto a Junta Comercial em quanto à 

alteração do represente da empresa compromitente; 

 

 

III. Acompanhar diariamente o envio das TNF’s – Termo de Notificação do Fornecedor –e 

acusar o recebimento dessas no prazo máximo de vinte e quatro horas úteis. O 

descumprimento dessa obrigação dentro do prazo não acarretará em nulidade da 

notificação, considerando-se a empresa notificada na data do envio do e-mail pelo 

IDC/PROCON-DF; 

 

IV. A defesa escrita pode ser apresentada pessoalmente ou enviada por meio dos Correios no 

protocolo do IDC/PROCON-DF, ou em audiência de conciliação. Não será válido o 

envio de defesa por e-mail. O PROCON não se responsabiliza por eventual falha dos 

serviços dos Correios no caso de entrega da defesa por este meio; 

 

 

V. O não envio de resposta no prazo determinado na notificação facultará ao 

IDC/PROCON-DF, na forma da Lei, a inclusão do fornecedor no cadastro de 

reclamações Fundamentadas do SINDEC Distrital e Nacional, bem como a instauração 

do Processo Administrativo sancionatório decorrente da reclamação fundamentada; 

 

VI. A qualquer momento qualquer das partes poderá rescindir unilateralmente o presente 

termo mediante notificação escrita de denúncia à outra parte, que passará a produzir seus 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  

PROCON/DF 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

´´Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade´´ 
Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/DF 

SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 2º Andar Sala 240 – CEP 70.333-900 – Brasília/DF 
2104-4358 

LCTF 

 

efeitos a partir de (30) trinta dias do protocolo ou aviso de recebimento. As relações 

jurídicas já constituídas, isto é, se houve notificação prevista no art. 42 e parágrafos do 

Decreto nº 2.181/97, mantêm-se reguladas por este termo.  As notificações a serem 

realizadas após a denúncia serão realizadas conforme a citada norma.  

 

 

  

Por estarem de acordo, firmam o presente termo, em duas vias de igual teor e forma. 

                                                                 

 

Brasília/DF, ______ de _______________ de 2019 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO 

Diretor Geral 

Matrícula 242.398-7 

IDC/PROCON-DF 

 

  

 

FORNECEDOR 

 

_________________________________ 

Nome do Procurador 

Cargo 

Documento 


