
PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 053/2015

O Tribunal  de Justiça do Estado de Goiás,  por intermédio de seu Pregoeiro,
designado pelo Decreto Judiciário nº 015/2015,  datado de 07/01/2015,  torna público
para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico, do Tipo Menor Preço, conforme disposições fixadas neste edital e seu(s)
anexo(s).  Tal procedimento licitatório obedecerá,  integralmente,  à Lei  Federal  n°
10.520/2002,  Lei  Complementar  123/2006,  alterada  pela  Lei  Complementar  nº
147/2014,  Decretos  Federais  de  nº  3.555/2000,  3.693/2000  e  5.450/2005,  Decreto
Estadual  nº  7.468/2011,  aos  Decretos  Judiciários  nº  409/2003,  681/2003  e,
subsidiariamente,  às  normas  da  Lei  Federal  nº  8.666/1993  e  Lei  Estadual  nº
17.928/2012, em atendimento ao processo administrativo de nº 201507000009443.

DATAS E HORÁRIOS

Recebimento das propostas : a partir das 08h00 do dia 29/10/2015

Abertura das propostas : a partir das 12h00 do dia 29/10/2015

Início da disputa de preços : às 15h00 do dia 29/10/2015

OBJETO

 A presente licitação tem por objeto, conforme especificado no(s) anexo(s) deste
edital,  a  contratação  de  empresa  especializada  para  fornecimento  e  instalação  de
estrutura física (estandes e mobiliário) e infraestrutura elétrica e lógica nos seguintes
locais:

1. Estação Goiânia Empreendimentos, na cidade de Goiânia-GO, onde serão
realizadas as audiências da Semana Nacional da Conciliação de 2015 e o Mutirão de
Negociação Fiscal Estadual;

2.  Auditório  do  Fórum  Criminal  Desembargador  Fenellon  Teodoro  Reis,  no
Município de Goiânia-GO, onde serão realizadas as audiências da Semana Nacional
da Conciliação de 2015 e;

3. Fórum da comarca de Aparecida de Goiânia, no município de Aparecida de
Goiânia-GO, onde serão realizadas as audiências da Semana Nacional da Conciliação
de 2015.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

e-mail : rjayme@tjgo.jus.br
fax : (062) 3236 2428
fone : (062) 3236 2433
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Quaisquer  pedidos  de  esclarecimentos  em  relação  a  eventuais  dúvidas  de
compreensão ou interpretação do edital e seus anexos, deverão ser formulados por
escrito,  ao  Pregoeiro,  em até  3 (três)  dias  úteis  antecedentes  à  apresentação das
propostas.

As consultas serão respondidas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br no
campo “Mensagens”, no link correspondente a este Edital.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. O  Pregão  Eletrônico  será  realizado  em  sessão  pública,  por  meio  da
INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas
as suas fases.

2.  Os  trabalhos  serão  conduzidos  por  servidor(a)  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado de Goiás, nomeado(a) Pregoeiro(a),  designado(a) pelo Decreto Judiciário nº
015/2015, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para
o Sistema “licitações-e” constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A.

RECURSOS FINANCEIROS

3.  As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação,  correrão à
conta  dos  recursos  consignados  no  vigente  orçamento,  no  Programa  de  Trabalho
2015.0452.02.061.1087.2042 (Atuação Institucional),  no (s) elemento (s) de despesa
3.3.90.39.05 (Exposições, Congressos e Conferências).

IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer  pessoa  poderá  impugnar  o  ato  convocatório  através  de  petição  de
impugnação  devidamente  encaminhada  ao  Protocolo  Administrativo  do  Tribunal  de
Justiça do Estado de Goiás.

5. Não será admitida a impugnação do Edital via fax ou e-mail.

6. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição de impugnação no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.

7. Acolhida a petição contra o ato convocatório, serão designadas novas datas
para a realização do certame.

8.  Não serão conhecidas impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou
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subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo
para responder pela proponente.

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTA

9. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para
apresentação e abertura da(s) proposta(s), atentando também para a data e horário de
início da disputa.

REFERÊNCIA DE TEMPO

10. Todas  as  referências  de  tempo no  Edital,  no  Aviso  e  durante  a  Sessão
Pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

11.  Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos.

12.  Estarão  impedidos  de  participar  de  qualquer  fase  do  processo  os
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

a) não  possuam,  em  seu  objeto  social,  a  faculdade  para  a  prestação  dos
serviços objeto desta licitação;

b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária com o Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás;

c) sejam declarados inidôneos em qualquer esfera da Administração Pública;
d) estejam sob falência,  concordata,  recuperação judicial,  dissolução ou

liquidação.

CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

13. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão
deverão dispor  de  chave de identificação e  senha pessoal  (intransferíveis),  obtidas
junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.

14.  Para fins  da obtenção de senhas,  conforme o item anterior,  as  pessoas
jurídicas  ou  empresas  individuais  deverão  credenciar  representantes,  mediante  a
apresentação  de  procuração  por  instrumento  público  ou  particular,  com  firma
reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar demais atos
e operações no licitações-e.
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15. Em  sendo  sócio,  proprietário,  dirigente  ou  assemelhado  da  empresa
proponente, deverá apresentar, junto ao Banco do Brasil, cópia do respectivo Estatuto
ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

16. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão
ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação
do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.

17. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu
uso  em  qualquer  transação  efetuada  diretamente  ou  por  seu  representante,  não
cabendo ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

18. O  credenciamento  do  fornecedor  e  de  seu  representante  legal  junto  ao
sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção
de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

PARTICIPAÇÃO

19. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha
pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento
da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados
data e horário limite estabelecidos.

20. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site
http://www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”.

21. O  encaminhamento  de  proposta  pressupõe  o  pleno  conhecimento  e
atendimento  às  exigências  de  habilitação  previstas  no  Edital.  O  fornecedor  será
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

22.  O  certame  será  conduzido  pelo  Pregoeiro,  que  terá,  em  especial,  as
seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do
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lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a

contratação.

ABERTURA 

23. A partir do horário previsto no edital, terá início a sessão pública do pregão
eletrônico.

24. Quando  da  apresentação  da  proposta,  para  análise  e  aceitabilidade  do
Pregoeiro, deverá ser informada a descrição dos serviços e o valor total para cada um
dos lotes. O descumprimento implicará na desclassificação da proposta.

25. Aberta  a  etapa competitiva,  os representantes dos fornecedores deverão
estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado
o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário
de registro e valor.

26. Só serão aceitos lances com valores inferiores ao último lance anteriormente
registrado no sistema.

27. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor
dos lances aos demais participantes.

28. A etapa de lances da sessão pública será dividida em duas fases sendo a
primeira,  conduzida  e  encerrada  pelo  Pregoeiro  mediante  aviso  de  fechamento
iminente dos lances, e a segunda, resultante do transcurso de tempo randômico, de até
trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

29. Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante
encaminhamento  de  aviso  de  fechamento  iminente  dos  lances  e  subsequente
transcurso do tempo randômico. Após o encerramento da fase de lances, antes de
anunciar  o  vencedor,  o  Pregoeiro  poderá  encaminhar,  pelo  sistema  eletrônico,
contraproposta, diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor
valor, buscando a obtenção de melhor oferta, bem como decidir sobre sua aceitação.

30. O  sistema  informará  a  proposta  de  menor  preço  imediatamente  após  o
encerramento da etapa de lances, momento em que será informado, automaticamente,
a  condição  de  empate  técnico,  em  função  do  benefício  concedido  pela  Lei
Complementar nº 123/2006, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
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31.  Entende-se por empate, na modalidade pregão, aquelas situações em que
as propostas  apresentadas pelas  microempresas e/ou empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

32. O sistema informará também, quando for o caso, a proposta de menor preço
após negociação e decisão, pelo Pregoeiro, acerca da aceitação do lance de menor
valor.

33.  Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade  da  primeira  classificada,  quanto  ao  objeto  e  valor,  decidindo
motivadamente a respeito.

34. A proponente, primeira classificada, deverá apresentar obrigatoriamente, via
e-mail, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após o término da disputa, a proposta
de preços atualizada e a documentação para fins de classificação e habilitação. Após o
recebimento o Pregoeiro verificará o cumprimento das exigências contidas neste Edital.

35. Estando a documentação e a proposta de preços em conformidade com as
exigências  do  Edital,  a  licitante  será  declarada  vencedora  do  certame  no  sistema
licitações-e, momento em que passará a ser contado o prazo de 24 (vinte e quatro)
horas para o encaminhamento dos originais  ou cópias autenticadas,  podendo esse
prazo ser dilatado por mais 24 (vinte e quatro) horas, se do interesse da Administração.

36. Será desclassificada a empresa que descumprir o prazo estabelecido, sendo
facultado ao Tribunal de Justiça convocar a(s) empresa(s) remanescente(s), obedecida
a ordem de classificação.

37. Se  a  proposta  ou  o  lance  de  menor  valor  não  for  aceitável,  ou  se  o
fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta
ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e,
em sendo aceita a proposta, avaliará a habilitação do participante, situação essa que
acontecerá  sucessivamente,  até  a  apuração  de  uma  proposta  aceitável  e  de
documentação que atenda às exigências do Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro
poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

38.  Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será
adjudicado.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

39. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, observadas as
especificações contidas neste Edital.

40. Para o julgamento das propostas apresentadas, em obediência ao disposto
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no art. 40, X, da Lei nº 8.666/93, serão considerados, como preços máximos aceitáveis,
os valores unitários e global orçados pela Administração.

41. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

42. A proposta atualizada deverá conter:

a) nome  ou  razão  social  da  proponente,  número  do  CNPJ,  endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail);

b) especificação completa dos serviços e outros elementos indispensáveis à
sua  precisa caracterização, atendendo às especificações  mínimas constantes dos
anexos deste edital;

c) valores de cada um dos itens/lotes e total da proposta;
d) validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
e) data e assinatura da proponente.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA HABILITAÇÃO 

43.  Para  habilitação  a  licitante  deverá  apresentar  documentação  abaixo
discriminada, colocada na ordem sequencial deste Edital.

43.1. documentação relativa à habilitação jurídica:

a) comprovante de registro cadastral (CRC),  fornecido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás ou qualquer órgão público ou entidade municipal, estadual,
distrital ou federal,  sendo aceito também o cadastro no SICAF (Sistema Unificado de
Cadastro de Fornecedores),  não isentando a licitante da apresentação dos demais
documentos exigidos;

b) prova de constituição da empresa, apresentada da seguinte forma:
-  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

-  inscrição  do  ato  constitutivo,  acompanhada  de  prova  da  diretoria  em
exercício, no caso de sociedades civis;

-  decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade
estrangeira  em  funcionamento  no  País,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para
funcionamento,  expedido  pelo  órgão  competente,  se  a  atividade  relativa  ao  objeto
desta licitação assim o exigir;
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43.2. documentação relativa à regularidade fiscal:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal do domicílio ou

sede da empresa interessada mediante Certidão de Débitos Relativos  aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União bem como as Contribuições Sociais;

d) prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio
ou sede da empresa interessada, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou
Distrito Federal;

e)  prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual,  expedida
pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás;

f) prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio
ou sede da empresa interessada, expedida pela Prefeitura Municipal, quando couber; 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho,  mediante a apresentação de Certidão de Débitos Trabalhistas (CNDT),
expedida pela Justiça do Trabalho;

43.2.1. a regularidade para com a Fazenda Pública Estadual das licitantes
com sede em Estados Federativos em que tal comprovação se dê através de 02 (duas)
certidões (uma relativa a tributos mobiliários e outra a tributos imobiliários), dar-se-á
apenas com a apresentação da primeira, ou seja, a de tributos mobiliários.

43.3. documentação relativa à qualificação técnica:

a)  comprovação da capacitação técnico-operacional da empresa através de
um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito
público  ou  privado,  atuante  no  mercado  nacional,  comprovando a  prestação  de
serviços com características semelhantes às do objeto licitado.

43.4. documentação relativa à qualificação econômico-financeira:

a) certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida
pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa, emitida num período máximo de trinta
(30) dias anteriores à data de realização do certame;

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data da apresentação da proposta;

43.4.1. Serão considerados aceitos o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:

a) publicados em Diário Oficial; 
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b) publicados em jornal; 
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da

sede ou domicílio da licitante; 
d) por  cópia  ou  fotocópia  do  Livro  Diário,  devidamente  autenticado  na

Junta  Comercial  da  sede ou domicílio  da  licitante,  ou  em outro  órgão equivalente,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.

43.5. declarações:

a)  declaração,  sob as penalidades cabíveis,  da inexistência de fato
superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame;

b)  declaração de fiel observância do disposto no artigo 7º,  XXXIII,  da
Constituição Federal, nos termos da Lei Federal nº 9.854/99, art. 1º, na forma seguinte:

“Declaramos para fins de licitação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e sob
as penas da lei,  não ter em nosso quadro de empregados qualquer trabalhador menor de 16
(dezesseis)  anos  de  idade,  exceto  maiores  de  14  (quatorze)  anos,  na  condição  de  aprendiz.
Declaramos ainda que nenhum trabalhador menor de 18 (dezoito) anos exerce trabalho noturno,
perigoso ou insalubre em nossa empresa.”

c) Declaração da proponente,  de não possuir vínculo com o Poder Judiciário,
nos termos do art. 3º da Resolução nº 07,  alterada pela Resolução nº 09,  de 06  de
dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, na forma seguinte:

“Declaramos para fins de licitação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e
sob as penas da lei, ter conhecimento da vedação da manutenção, aditamento ou prorrogação de
contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive,  de  ocupantes  de  cargos  de  direção  e  de  assessoramento,  de  membros  ou  juízes
vinculados a esse Tribunal.”

d) declaração da proponente, de conhecimento da vedação constante do art. 4º
da Resolução nº 156,  do Conselho Nacional de Justiça,  datada de 08  de agosto de
2012, na forma seguinte:

“Declaramos para fins de licitação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e
sob as penas da lei, ter conhecimento da vedação da manutenção, aditamento ou prorrogação de
contrato de prestação de serviços com empresa que tenha entre seus empregados, colocados à
disposição do Tribunal, para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação
dos arts. 1º e 2º da Resolução nº 156, do Conselho Nacional de Justiça.”

44.  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em
original,  por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou por
servidor  da  administração  pública ou publicação em órgão da imprensa oficial ou
também por cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência
pelo Pregoeiro.

45.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
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substituição aos requeridos no presente Edital e seu(s) Anexo(s).

46. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seu(s) Anexo(s), o Pregoeiro considerará
a proponente inabilitada.

47 Os documentos exigidos nos subitens 43.2, letras “b” a “g” deste edital, terão
seus prazos de validade adstritos aos estabelecidos pelos respectivos órgãos
expedidores.  Caso não apresentem prazo de validade,  somente serão aceitos se
expedidos num período máximo de 60 (sessenta)  dias antecedentes à abertura dos
envelopes de habilitação.

48. Havendo qualquer restrição na comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte,  será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para a regularização da documentação em virtude do  benefício concedido
pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,  cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente encaminhar, via e-mail,
a documentação de habilitação para análise de Pregoeiro, podendo esse prazo ser
prorrogado por igual período, a critério da Administração.

49. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei nº 8.666,  de 21  de junho de 1993,  sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato.

 
50. A prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(FGTS) não será considerada como documento concernente à regularidade fiscal para
fins do item anterior.

DOS RECURSOS

51.  Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo
para responder pela proponente.

52.  Após declarado o vencedor,  o sistema abrirá opção para os proponentes
recorrerem das decisões do Pregoeiro podendo fazê-lo por um período de 24 (vinte e
quatro) horas, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões,
sendo-lhes  facultado  juntar  memoriais  no  prazo  de  3  (três)  dias  úteis,  ficando  os
demais licitantes, desde logo, intimados, para, querendo, apresentarem contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

53. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
no  prazo  acima  estabelecido,  importará  na  decadência  desse  direito,  ficando  o
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
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54.  Não  será  conhecido  recurso  que  versar  sobre  assuntos  meramente
protelatórios  ou  quando  não  justificada  a  intenção  de  interpor  o  recurso  pelo
proponente.

55.  Os  recursos  contra  decisões  do  Pregoeiro  terão  efeito  suspensivo  nos
termos do art. 109, § 2º da Lei nº 8.666/93.

56.  O  acolhimento  de  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos
insuscetíveis de aproveitamento.

57. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados
na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, no 3º (terceiro) andar, do Anexo I
do Tribunal de Justiça, à Rua 19, Q.A8, Lt. 06, Setor Oeste, em Goiânia-GO.

DA ADJUDICAÇÃO

58.  Constatado o atendimento das exigências fixadas no ato convocatório,  a
licitante será declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

DO CONTRATO

59. Constitui parte integrante deste edital a minuta contratual,  que poderá ser
alterada, quando da assinatura do contrato,  acrescentando ou suprimindo cláusulas
e/ou parágrafos, para sua adequação, sem a alteração do objeto, forma de execução e
valores propostos.

60. O valor contratado é fixo, aplicando-se as disposições da Lei nº10.192/2001,
podendo ser reajustado com base no INPC-IBGE ou outro índice substitutivo oficial.

61. Fica a licitante vencedora, após a homologação do procedimento licitatório,
convocada a assinar o termo contratual no prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  em
conformidade com o disposto no art. 64 da Lei n° 8.666/93.

62. Os serviços serão executados nos prazos previstos nos anexos do edital.

63.  Se quando da assinatura do contrato, os documentos comprobatórios de
situação regular junto ao INSS e FGTS, apresentados em atendimento às exigências
de habilitação,  estiverem com validade  expirada,  a  empresa  deverá  providenciar  a
apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.

64. O  presente  Edital  e  seus anexos,  bem como a  proposta  da proponente
vencedora farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição.
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DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

65. O contrato resultante deste certame poderá ser alterado, com as devidas
justificativas e previamente autorizado,  nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei
8.666/93.

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

66. Os serviços, objeto desta licitação,  deverão ser prestados nos prazos e
condições indicados nos Anexos deste Edital.

67. Os  serviços  elencados  neste  Edital  serão  prestados  sob  a  direção  e
coordenação do titular  do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução
de Conflitos do  Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que terá competência para
atestar a sua respectiva execução.

DO PAGAMENTO

68. O pagamento será feito em até 15 (quinze) dias úteis após a prestação dos
serviços objeto desta licitação,  mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo setor competente.

69. Caso o pagamento ocorra após os prazos estabelecidos no item anterior, por
responsabilidade exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sobre o mesmo
incorrerá multa de mora com base no INPC do IBGE, pro rata temporis, ou por outro
índice substitutivo pactuado em comum acordo entre as partes.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

70. Prestar  os  serviços  em  conformidade  com  o  estabelecido  no  edital  e
anexo(s).

71.  Comunicar  ao  Coordenador  do  Núcleo  Permanente  de  Métodos
Consensuais  de  Solução  de  Conflitos,  no  prazo  máximo  de  04  (quatro)  dias  que
antecedam o prazo para a prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o seu
cumprimento.

72.  Assumir  a  responsabilidade  pelos  encargos  trabalhistas,  fiscais,
previdenciários e comerciais resultantes da adjudicação desta Licitação, consoante o
disposto no art. 71 da Lei nº 8.666/93.

73.  Aceitar, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, os acréscimos ou
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supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da
compra.

74. Atender todas as obrigações constantes dos subitens 1.3. e 8.1 e itens 3 e
7 do Termo de Referência.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

75. Comunicar  à  empresa  vencedora  todas  e  quaisquer  ocorrências
relacionadas à prestação dos serviços.

76. Efetuar,  através  do  Coordenador  do  Núcleo  Permanente  de  Métodos
Consensuais  de  Solução  de  Conflitos,  após apresentação  da  Nota  Fiscal,  o
recebimento e aceite dos serviços.

77.  Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a empresa vencedora prestar
fora das especificações do edital e anexo(s).

78.  Atender  todas  as  obrigações  constantes  do subitem  8.2.  do  Termo  de
Referência.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

79. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo descumprimento das
condições deste edital, a Administração poderá,  garantida a prévia defesa,  aplicar ao
contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades:

a) advertência;
b) multa  de 10% (dez por  cento)  sobre o valor  da  nota de empenho ou do

contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa
do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez)
dias contados da data de sua convocação;

c) multa de 0,1% (zero vírgula um por cento)  ao dia,  até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento e/ou do serviço não realizado;

d) multa  de  0,5% (zero  vírgula  cinco  por  cento)  sobre  o  valor  da  parte  do
fornecimento e/ou do serviço não realizado, por dia subsequente ao trigésimo.

80. As multas serão descontadas de qualquer crédito da empresa contratada. Na
inexistência de créditos que respondam pelas multas, a contratada deverá recolhê-las
nos  prazos  que  o  Tribunal  de  Justiça  determinar  ou,  quando  for  o  caso,  cobrada
judicialmente.

81. Se o total das multas atingir um valor igual a 10% (dez por cento) do preço
total  do  objeto,  este  será  rescindido  a  exclusivo  critério  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado de Goiás, sem prejuízo da apuração das perdas e danos.
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82. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a obrigação de
indenizar eventuais perdas e danos.

83. A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com
a Administração serão graduados pelos seguintes prazos:

a) 6 (seis) meses, nos casos de:
a.1) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses,

sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela
Administração;

a.2) alteração da quantidade ou qualidade do serviço prestado.
b) 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do objeto,

do serviço, ou de suas parcelas.
c) 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

c.1) -paralisação de serviço sem justa fundamentação e prévia comunicação
à Administração;

c.2) paralisação  de  serviço  ou  do  fornecimento  de  bens  sem  justa
fundamentação e prévia comunicação à Administração;

c.3) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da
administração estadual;

c.4) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal
no recolhimento de qualquer tributo.

84.  Ao licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar
com a  Administração  Pública  Estadual,  pelo  prazo  de  até  05  (cinco)  anos,  sendo
descredenciado  do  Cadastro  de  Fornecedores,  sem  prejuízo  das  multas  previstas
neste  edital  e  no  contrato  (quando  for  o  caso)  e  das  demais  cominações  legais,
aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

85.  O  licitante  que  praticar  a  infração  prevista  no  item 83,  alínea  “c”,  será
declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
quando ressarcida a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da respectiva sanção.

86. As penalidades e suspensão de licitar serão obrigatoriamente publicadas no
Diário de Justiça Eletrônico.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

87.  É facultado ao Pregoeiro,  em qualquer fase da licitação,  a  promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

88. Como resultado das diligências acima referidas,  objetivando um juízo de
verdade real, será permitida, nos termos do art. 2° do Decreto Judiciário n° 409/03 c/c
art. 11, inciso XIII,  do Decreto Federal n° 3.555/00, a apresentação de documentação
atualizada e regularizada na própria sessão,  desde que a sua produção seja de fácil
realização.

89. Fica assegurado ao Tribunal de Justiça o direito de,  no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

90. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e o Tribunal de Justiça não será,  em nenhum caso,  responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório
e de eventual cancelamento ou anulação do certame ou de parte de seu objeto.

91.  As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

92.  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada,  a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente,  no mesmo horário e local
anteriormente estabelecidos,  desde que não haja comunicação do Pregoeiro em
contrário.

93. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente no Tribunal de Justiça.

94. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados,  sem comprometimento da segurança
do futuro contrato.

95. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito ao
fornecimento do objeto licitado.

96. A ata referente à sessão pública deste certame, além da publicação de seu
extrato no Diário de Justiça Eletrônico, bem como os atos e os procedimentos relativos
aos recursos interpostos e as respostas a eventuais pedidos de esclarecimento serão
divulgados,  para conhecimento público,  na internet,  no site http://www.tjgo.jus.br na
página Licitação/Relatório 2015.
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97. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n°
10.520/02,  Lei  Estadual  nº  17.928/2012,  Decreto  Estadual  nº  7.468/2011  e,
subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, e à legislação comum.

98. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem
estritamente informal, sendo as demais, formuladas por escrito até 03 (três) dias antes
da realização do certame.

99. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o desta Capital,
com exclusão de qualquer outro.

Para conhecimento dos interessados,  lavrou-se o presente edital,  que será
afixado no quadro da Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, localizado no
térreo do edifício do Palácio da Justiça, à Avenida Assis Chateaubriand, nº 195, Setor
Oeste, em Goiânia-GO, estando a Secretaria à disposição dos interessados para mais
informações, no horário de 08h00 às 18h00, através do fax (062) 3236-2428, telefones
(062) 3236-2433 e 3236-2435, ou pela internet, no endereço www.tjgo.jus.br.

Goiânia, 15 de outubro de 2015.

Rogério Jayme
 Pregoeiro
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ANEXO I

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 053/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO

MINUTA CONTRATUAL

Contrato  para  fornecimento  e  instalação  de
estrutura  física  (estandes  e  mobiliário)  e
infraestrutura  elétrica  e  lógica  nos  seguintes
locais:  1.  Estação Goiânia Empreendimentos, na
cidade de Goiânia-GO, onde serão realizadas as
audiências da Semana Nacional da Conciliação de
2015 e o Mutirão de Negociação Fiscal Estadual;
2.  Auditório  do  Fórum  Criminal  Desembargador
Fenellon Teodoro Reis, no Município de Goiânia-
GO,  onde  serão  realizadas  as  audiências  da
Semana  Nacional  da  Conciliação  de  2015  e;  3.
Fórum da comarca de Aparecida de Goiânia,  no
município  de  Aparecida  de  Goiânia-GO,  onde
serão  realizadas  as  audiências  da  Semana
Nacional  da  Conciliação  de  2015,  que  entre  si
celebram o TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS e a
empresa
__________________________________________.

Pelo presente contrato firmado à vista dos autos nº  201507000009443, e do
Despacho  Homologatório  nº_____/2015,  fls._____,  da  Licitação  Nº  053/2015,  o
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DE  GOIÁS,  situado  na  Av.  Assis
Chateaubriand, nº195, Setor Oeste, cidade de Goiânia-GO, inscrito no CNPJ sob o nº
02.050.330/0001-17, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado
por  seu  Diretor  Geral,  Stenius  Lacerda  Bastos,  brasileiro,  divorciado,  funcionário
público,  residente  e  domiciliado  nesta  Capital,  e  a  empresa
_______________________________________________________________, situada
_______________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
_______________________, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr.  ______________________________,  Portador da Carteira de
Identidade  nº  ______________  e  CPF  nº  ______________________,  residente  e
domiciliado  ______________________,  têm entre  si  justo  e  combinado  o  presente
contrato, oriundo da licitação realizada, conforme Edital Nº 053/2015, na modalidade
Pregão, na forma eletrônica, sob sujeição às normas da Lei Federal nº 10.520/2002 e
em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº17.928/2012,  com
suas alterações e observadas as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui  objeto deste  contrato o  fornecimento  e
instalação de estrutura física (estandes e mobiliário) e infraestrutura elétrica e lógica
nos seguintes locais: 
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1. Estação Goiânia Empreendimentos, na cidade de Goiânia-GO, onde serão
realizadas as audiências da Semana Nacional da Conciliação de 2015 e o Mutirão de
Negociação Fiscal Estadual;

2.  Auditório  do  Fórum  Criminal  Desembargador  Fenellon  Teodoro  Reis,  no
Município de Goiânia-GO, onde serão realizadas as audiências da Semana Nacional
da Conciliação de 2015 e;

3. Fórum da comarca de Aparecida de Goiânia, no município de Aparecida de
Goiânia-GO, onde serão realizadas as audiências da Semana Nacional da Conciliação
de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado
neste  contrato,  ao  estabelecido  no  ato  convocatório  da  licitação,  bem  como  às
obrigações  assumidas  na  proposta  firmada  pela  CONTRATADA, a  qual,
independentemente de transcrição passa a ser parte integrante e complementar deste
contrato.

CLÁUSULA  TERCEIRA –  O  CONTRATANTE pagará  à  CONTRATADA a
importância de R$__________ (________________________________). 

§ 1º – O pagamento será feito em até 15 (quinze)  dias úteis após a prestação
dos serviços objeto desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo setor competente.

§ 2º - Caso o pagamento ocorra após o prazo estabelecido, por responsabilidade
exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,  sobre o mesmo incorrerá multa
de mora com base no INPC do IBGE, pro rata temporis, ou por outro índice substitutivo
oficial. 

CLÁUSULA QUARTA – O valor contratado é fixo, aplicando-se as disposições
da Lei  nº  10.192/2001,  podendo ser  reajustado com base no INPC-IBGE ou outro
índice substitutivo oficial.

CLAÚSULA QUINTA  - As  despesas  com  a  execução  do  presente  contrato
correrão à conta dos recursos consignados no vigente orçamento através do Programa
de Trabalho 2015.0452.02.061.1087.2042 (Atuação Institucional),  no (s) elemento (s)
de despesa 3.3.90.39.05 (Exposições, Congressos e Conferências).

CLÁUSULA SEXTA – A CONTRATADA obriga-se a:

a) Prestar  os  serviços  em  conformidade  com  o  estabelecido  no  edital  e
anexo(s).

b)  Comunicar  ao  Coordenador  do  Núcleo  Permanente  de  Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos, no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis que
antecedam  a  prestação  dos  serviços,  os  motivos  que  impossibilitem  o  seu
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cumprimento.
c) Assumir  a  responsabilidade  pelos  encargos  trabalhistas,  fiscais,

previdenciários e comerciais resultantes da adjudicação desta Licitação, consoante o
disposto no art. 71 da Lei nº 8.666/93.

d)  Aceitar, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da
compra.

e) Atender todas as obrigações constantes dos subitens 1.3. e 8.1, e itens 3 e
7 do Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Comunicar  à  empresa  vencedora  todas  e  quaisquer  ocorrências
relacionadas à prestação dos serviços. 

b) Efetuar,  através  do  Coordenador  do  Núcleo  Permanente  de  Métodos
Consensuais  de  Solução  de  Conflitos,  após  apresentação  da  Nota  Fiscal,  o
recebimento e aceite do(s) serviço(s) prestado(s).

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a empresa vencedora prestar
fora das especificações do edital e anexo(s).

 d)  Atender  todas  as  obrigações  constantes  do subitem  8.2.  do  Termo  de
Referência.

CLÁUSULA OITAVA - O contrato resultante deste certame poderá ser alterado,
com as devidas justificativas  e previamente  autorizado,  nas hipóteses previstas  no
artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – A CONTRATADA se obriga a manter, durante a execução
do  contrato,  compatibilidade  com  as  obrigações  por  ela  assumidas,  quanto  às
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA – Constitui  motivo  de rescisão deste  contrato  qualquer
uma das ocorrências previstas no art. 78, que se efetivará na forma estabelecida no art.
79, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Pela  inexecução total ou parcial deste
contrato,  poderá o CONTRATANTE aplicar à CONTRATADA,  garantida a prévia
defesa, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades:

I - advertência;
II  -  multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do

contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa
do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez)
dias contados da data de sua convocação;

III -  multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento e/ou do serviço não realizado;
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IV -  multa de 0,5% (zero vírgula cinco por  cento)  sobre o valor  da parte  do
fornecimento e/ou do serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

§ 1º - As multas serão descontadas de qualquer crédito da empresa contratada.
Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a contratada deverá recolhê-
las nos prazos que o Tribunal de Justiça determinar ou, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

§ 2º - Se o total das multas atingir um valor igual a 10% (dez por cento) do preço
total  do  objeto,  este  será  rescindido  a  exclusivo  critério  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado de Goiás, sem prejuízo da apuração das perdas e danos.

§  3º  -  A penalidade  de  multa  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  com as
demais  sanções,  não terá caráter  compensatório  e  a sua cobrança não isentará  a
obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

§ 4º -  A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar
com a Administração serão graduados pelos seguintes prazos:

I - 6 (seis) meses, nos casos de:
- aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses,

sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela
Administração;

- alteração da quantidade ou qualidade do serviço prestado.
II - 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do objeto,

do serviço, ou de suas parcelas.
III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

-  paralisação de serviço sem justa fundamentação e prévia comunicação à
Administração;

-  paralisação  de  serviço  ou  do  fornecimento  de  bens  sem  justa
fundamentação e prévia comunicação à Administração;

- praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da
administração estadual;

- sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais
disposições da Lei 10.520/2002, as disposições dos Decretos Federais n° 3.555/2000 e
5.540/2005,  da Lei  Estadual  nº 17.928/2012,  do Decreto Estadual  nº  7.468/2011 e,
subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 bem como a legislação comum.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica  designado como gestor do presente
contrato o Coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução
de Conflitos do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o Foro da comarca de Goiânia, com
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renúncia expressa de qualquer outro,  por mais privilegiado que seja para dirimir as
dúvidas que por ventura surgirem em decorrência da execução do presente contrato.

E,  por  estarem  justas  e  combinadas,  as  partes  assinam  o  presente
instrumento, em três vias, de igual teor e forma, perante testemunhas abaixo.

 

PALÁCIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos ____ dias do
mês de ____________________ de 2015.

_____________________________________________
Stenius Lacerda Bastos

Diretor Geral do Tribunal de Justiça de Goiás
CONTRATANTE

_____________________________________________
(Representante da Firma)

CONTRATADA

Testemunhas:___________________________________

______________________________________________ 
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ANEXO II

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 053/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO

Contratação de  empresa para  prestação de serviços  de instalação de estrutura
física  (estandes e  mobiliário)  e  infraestrutura  elétrica  e lógica,  conforme memoriais
descritivos e projetos arquitetônicos anexos a este Termo de Referência, nos seguintes
locais:

-  Estação  Goiânia  Empreendimentos,  na  cidade de  Goiânia-GO,  onde  serão
realizadas as audiências da Semana Nacional da Conciliação de 2015 e o Mutirão de
Negociação Fiscal Estadual;

-  Auditório  do  Fórum  Criminal  Desembargador  Fenellon  Teodoro  Reis,  no
Município de Goiânia-GO, onde serão realizadas as audiências da Semana Nacional
da Conciliação de 2015 e;

- Fórum da comarca de Aparecida de Goiânia, no município de Aparecida de
Goiânia-GO, onde serão realizadas as audiências da Semana Nacional da Conciliação
de 2015.

1.1 DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

ITEM ESPECIFICAÇÃO

1

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de instalação
de  estrutura  física  (estandes  e  mobiliário)  e  infraestrutura  elétrica  e  lógica
conforme memoriais descritivos e projetos arquitetônicos anexos a este Termo de
Referência.
Local de Execução dos Serviços:  COMARCA DE GOIÂNIA – Estação Goiânia
Empreendimentos – Avenida Goiás Norte, Quadra 21, nº. 2151, Setor Central,
Goiânia, Goiás, CEP 74.063-010.

2

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de instalação
de  estrutura  física  (estandes  e  mobiliário)  e  infraestrutura  elétrica  e  lógica
conforme memoriais descritivos e projetos arquitetônicos anexos a este Termo de
Referência.
Local  de Execução dos Serviços:  COMARCA DE GOIÂNIA – Auditório  do
Fórum Fenelon Teodoro Reis (Fórum Criminal) – Rua 72, Qd. C – 15/19, Jardim
Goiás, Goiânia, Goiás, CEP 74.805-480.

3 Contratação de empresa especializada para execução de serviços de instalação
de  estrutura  física  (estandes  e  mobiliário)  e  infraestrutura  elétrica  e  lógica,
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conforme memoriais descritivos e projetos arquitetônicos anexos a este Termo de
Referência.
Local de Execução dos Serviços: COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA –
Fórum da Comarca de Aparecida de Goiânia - Rua Versales, Quadra 03, Lote
08/14, Residencial Maria Luiza, Aparecida de Goiânia - Goiás, CEP.: 74.980-000.

1.2 ESTIMATIVA DE CUSTO

A estimativa do custo estimado da presente contratação será feito pela Divisão de
Compras do Tribunal.

1.3 PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços deverão serem executados:

a) Comarca de Goiânia – Estação Goiânia Empreendimentos:

- Montagem: 11 a 15 de novembro de 2015; 

- Realização do evento: 16 a 27 de novembro de 2015; 

- Desmontagem: 28 e 29 de novembro de 2015.

b)  Comarca  de  Goiânia  –  Auditório  do  Fórum  Fenelon  Teodoro  Reis  (Fórum

Criminal):

- Montagem: 18 a 22 de novembro de 2015; 

- Realização do evento: 23 a 27 de novembro de 2015; 

- Desmontagem: 28 e 29 de novembro de 2015.

c) Comarca de Aparecida de Goiânia – Fórum:

- Montagem: 12 a 15 de novembro de 2015;

- Realização do evento: 16 a 27 de novembro de 2015;

- Desmontagem: 28 e 29 de novembro de 2015.

2. JUSTIFICATIVA

2.1.  A contratação  dos  serviços  acima elencados  atenderá  às  necessidades  de
execução  dos  serviços  de  instalação  da  estrutura  física,  bem  como  de  toda  a
infraestrutura elétrica e lógica, necessárias para a realização da Semana Nacional de
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Conciliação nas Comarcas de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

2.1.1. Motivação da contratação:

Todos os anos o Conselho Nacional  de Justiça (CNJ)  coordena a denominada
Semana Nacional pela Conciliação, em parceria com os tribunais com o objetivo de
disseminar em todo o país a cultura de paz e do diálogo, desestimular condutas que
tendem  a  gerar  conflitos  e  proporcionar  às  partes  uma  experiência  exitosa  de
conciliação.

Tratando-se de evento grandioso, com repercussão nacional e que o Tribunal de
Justiça não dispõe de pessoas especializadas, em número suficiente, para atender a
demanda  do  evento,  torna-se  imperiosa  a  disponibilização  de  uma  estrutura  física
compatível com o nível do acontecimento, capaz de atender, a contento, a população
em geral, bem como os profissionais que ali estarão. 

Com  efeito faz-se necessária a contratação de empresa especializada em serviços
de instalação de estrutura física, bem como de toda a infraestrutura elétrica e lógica,
indispensáveis  à  realização  da  Semana  Nacional  de  Conciliação  nas  comarcas  já
indicadas.

2.1.2. Benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação:

As  comarcas  participantes  contarão  com  uma  estrutura  física  aquedada  e
apropriada,  para  sediar  um evento  de  tal  porte.  Assim,  uma  maior  quantidade  de
audiências  e,  via  de  consequências,  de  pessoas,  poderão  ser  abrangidas.  Haverá
ganho social incomensurável.

Indiretamente  a  contratação  contribuirá  para  o  atingimento  das  metas  do
planejamento estratégico do Tribunal de Justiça do Estado.

2.2. OBJETIVO GERAL / METAS VINCULADAS

A  Semana  Nacional  de  Conciliação  está  inserida  em  duas  metas  do  Plano
Estratégico do Poder Judiciário do Estado de Goiás de 2015/2020, a saber:

Meta nº 1 – Realizar dez ações para ampliação do acesso à justiça em todo o
Estado;
Meta nº 10 – Implantar cinco ações de melhoria da gestão das execuções fiscais
e cíveis.

Ainda, a aludida semana nacional colabora com a persecução de dois objetivos
do referido Plano Estratégico de 2015/2020, quais sejam:

Objetivo nº 1 – Fortalecer a atuação do Poder Judiciário em todas as localidades
do Estado de Goiás, universalizando o acesso à Justiça, garantindo equidade no
atendimento à sociedade;
Objetivo nº 6 – Fomentar a adoção dos meios extrajudiciais para a resolução
negociada de conflitos.
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Por fim, a Semana Nacional de Conciliação encontra respaldo em duas metas
nacionais de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Meta nº 1 – Julgar mais processos que os distribuídos;

Meta nº 3 – Aumentar os casos solucionados por conciliação.

3. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1.1 Os estandes e equipamentos deverão ser instalados nas comarca de Goiânia
(Estação  Goiânia  Empreendimentos  e  Auditório  do  Fórum  Fenelon  Teodoro  Reis
(Fórum  Criminal))  e  de  Aparecida  de  Goiânia,  nas  formas,  quantidades  e
especificações  descritas  nos  anexos  deste  Termo  de  Referência,  não  podendo  a
Contratada alegar desconhecimento de qualquer parte do serviço e/ou equipamentos a
serem fornecidos para o bom funcionamento dos trabalhos.

3.1.2  Os  estandes  serão  utilizados  para  atendimento  ao  público,  devendo  a
montagem das estruturas e equipamentos necessários, bem como toda a infraestrutura
elétrica  e  lógica,  ser  programada  dentro  das  especificações  de  funcionamento  da
administração dos respectivos prédios.

3.1.3 Os estandes e equipamentos deverão ser montados, instalados e testados
nos locais indicados e deverão estar à disposição do Tribunal de Justiça nos prazos
assinalados no presente termo e com a devida limpeza. 

3.1.4  A  Contratada  deverá  executar  o  serviço  utilizando-se  dos  materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual, e
demais  materiais  que  porventura  forem  necessários  para  atender  o  pleno
funcionamento da estrutura do evento.

3.1.4.1  Não  deverão  ser  utilizados  materiais,  equipamentos,  ferramentas  e
utensílios, que causem danos aos equipamentos de informática, bem como de outros
equipamentos que estiverem no local da montagem/desmontagem.

3.1.5 A Contratada deverá fornecer todo o material necessário para a instalação da
infraestrutura  elétrica  e  lógica  dos  eventos,  conforme  especificado  em  Memorial
Descritivo  em  anexo  e  demais  materiais  que  porventura  forem  necessários  para
atender  o  pleno  funcionamento  da  estrutura  do  evento,  além  de  providenciar  a
interligação da rede lógica do evento ao link de dados e telefônico, contratado pelo TJ-
GO, no caso da Estação Goiânia.

3.1.6  A  Contratada  deverá  contar  com  um  Engenheiro  Eletricista,  que  será
responsável pelo dimensionamento dos circuitos e demais cálculos necessários para a
execução adequada das instalações elétricas e lógicas.

3.1.7   A Contratada  deverá  ainda  solicitar  ao  Núcleo  Permanente  de  Métodos
Consensuais  de  Solução  de  Conflitos  bem  como  com  a  coordenação  da  Estação
Goiânia Empreendimentos quaisquer informações adicionais ao fiel  cumprimento da
instalação  das  estruturas  e  equipamentos  e  procedimentos,  conforme  memoriais
descritivos anexos a este termo.
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3.1.8 A Contratada deverá ainda:
a) Responsabilizar-se pelo funcionamento e limpeza dos climatizadores e aparelhos

de  ar-condicionado,  bem  como  demais  pelos  demais  equipamentos  e  mobiliários
instalados, efetuando o seu reparo ou substituição em, no máximo 1 (uma) hora, caso
não proporcione o resfriamento adequado do ambiente;

b) Responsabilizar-se pelo perfeito funcionamento dos equipamentos e mobiliários
instalados,  efetuando  sua  substituição  em,  no  máximo,  1  (uma)  hora,  caso  não
funcione ou o funcionamento seja inadequado.

c) Efetuar ainda, na ocasião da montagem e desmontagem da estrutura, os serviços
de limpeza geral de toda a instalação, bem com carga dos seus respectivos materiais,
mobiliários e equipamentos e, após o evento, a sua desmontagem. 

4. DEMANDA DO ÓRGÃO

4.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: Restrita ao
evento.

5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os  serviços  deverão  ser  executados  com base nos parâmetros  mínimos  a
seguir estabelecidos:

a) Eficiência;
b) Rapidez;
c) Serviços serem executados dentro do prazo;
d) Qualidade do material a ser usado;
e)  Procedimento de segurança na montagem e desmontagem.

6. VISTORIA

6.1. Para  o  correto  dimensionamento  e  elaboração  de  sua  proposta,  o  licitante
poderá realizar vistoria nas instalações dos locais de execução dos serviços.

7. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BÁSICAS

7.1. O serviço compreende a execução das seguintes tarefas básicas: Instalação de
estrutura física (estandes e mobiliário) e infraestrutura elétrica e lógica,  limpeza geral
de toda a instalação na montagem e após a desmontagem, carga dos seus respectivos
materiais, mobiliários e equipamentos e, após o evento, a sua desmontagem. 
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

8.1. A Contratada obriga-se a:

8.1.1 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de
sua proposta,  com os recursos necessários ao perfeito  cumprimento das cláusulas
contratuais,  promovendo  a  instalação  de  estrutura  física  (estandes  e  mobiliário)  e
infraestrutura elétrica e lógica, limpeza geral de toda a instalação na montagem e após
a desmontagem, carga dos seus respectivos materiais, mobiliários e equipamentos e,
após o evento, a sua desmontagem, nos dias, horários e locais indicados nos item 1.3
deste termo.

8.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, no prazo máximo de 01 (uma) hora, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração; estandes/equipamentos instalados ou a parte
do estande/equipamento que não estiver de acordo com as especificações exigidas ou
que apresentar defeito em, no máximo, 1 (uma) hora após a comunicação pelo TJ/GO;

8.1.3. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

8.1.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos
ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;

8.1.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

8.1.6  Apresentar  à  Contratante,  quando  for  o  caso,  a  relação  nominal  dos
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar
devidamente identificados por meio de crachá; 

8.1.7  Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,
previdenciárias,  tributárias  e  as  demais  previstas  na  legislação  específica,  cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

8.1.8 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o
caso;

8.1.9 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestação dos serviços;

8.1.10 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir  a
utilização do trabalho do menor de dezoito  anos em trabalho noturno,  perigoso ou
insalubre;

8.1.11  Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em compatibilidade  com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

8.1.12 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
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quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666, de 1993.

8.1.13 O contratante não se responsabilizará pelo deslocamento e alimentação dos
profissionais por ele contratados.

8.2. A Contratante obriga-se a:

8.2.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar
seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;

8.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2.3.  Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor
especialmente  designado,  anotando  em  registro  próprio  as  falhas  detectadas,
indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados  eventualmente
envolvidos,  e  encaminhando  os  apontamentos  à  autoridade  competente  para  as
providências cabíveis;

8.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

8.2.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

8.2.6.  Zelar  para  que  durante  toda  a  vigência  do  contrato  sejam mantidas,  em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9. GESTÃO DO CONTRATO

9.1.  A  gestão  do  contrato  competirá  ao  Núcleo  Permanente  de  Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos que deverá, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº
8.666/93 e arts. 51 e seguintes da Lei Estadual nº. 17.928/12, acompanhar e fiscalizar
a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

10. INEXECUÇÃO

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a Contratada às infrações e
sanções  previstas  nos  arts.  77  seguintes  da  Lei  nº.  17.928/12  bem  como  no
instrumento convocatório.

11. ANEXOS

11.1 Compõem o presente Termo de Referência os seguintes anexos:
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11.1.1 ANEXO I – Projeto Arquitetura Estação Goiânia;

11.1.2 ANEXO II – Memorial Descritivo Estação Goiânia;

11.1.3 ANEXO III – Projeto Arquitetura Fórum Fenelon (Criminal);

11.1.4 ANEXO IV – Memorial Descritivo Fórum Fenelon (Criminal);

11.1.5 ANEXO V – Projeto Arquitetura Aparecida de Goiânia;

11.1.6 ANEXO VI – Memorial Descritivo Aparecida de Goiânia;

11.1.7 ANEXO VII – Memorial Descritivo Elétrico e Lógico.

Goiânia, 25 de agosto de 2015.

Elaboração:

Augusto Maciel de Souza Magalhães
                Assistente do Núcleo Permanente

 
De acordo:

                 Paulo César Alves das Neves
Juiz de Direito e Coordenador do Núcleo Permanente
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
Projeto Arquitetura Estação Goiânia
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

Memorial Descritivo do Projeto de Arquitetura Estação Goiânia

Descrição/Especificação/Quantitativos

Ambientes

1. Fachada (pórtico de entrada):

Fachada em estrutura (montante e travessas) construída de alumínio anodizado
fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais TS na cor branca, com
3,20 metros de altura, 6,6 metros de comprimento e 0,5 metro de largura sendo
que o vão de passagem será de 5 metros de largura, revestidos com vinil na cor
branca. Testeira central em compensado acoplados com alongadores de 2,0x1,0
metros com aplicação da logomarca do evento com plotagem em adesivo vinil
autoadesivo. Jardim com plantas ornamentais na parte inferior.

2. Recepção: 

Composto  por  ambiente  de  20,38  m²,  piso  existente  no  local  revestido  em
carpete na cor cinza em tom grafite, estrutura (montante e travessas) construída
de alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais
(TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, balcão reto de 6,46 m para atendimento
(conforme projeto), 1 porta painel de madeira selada com 2,10 m de altura e 1,0
m de largura;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
4 mesas de 1,0 m de diâmetro e 17 bebedouros;
5 cadeiras fixas estofadas sem braço, na cor azul-marinho; 
1  mesa retangular  para  café  em compensado de no mínimo 1,0x0,6m e no
máximo 1,1x0,6m, na cor branca;
1 balcão armário em compensado de 1,0x0,5m com porta de correr e tranca, na
cor branca;
A fachada será toda preenchida com placas de TS e conterá 01 (uma) testeira
em TS identificada com plotagem em adesivo vinil autoadesivo da logomarca do
evento e nome do ambiente;
210 cadeiras brancas para espera;
11 Televisores 55” LCD Planas para serem instalados nos totens;
11 Suportes fixos para Televisor 55”;
23  totens  quadrados  de  no  mínimo  0,6x0,6x2,1  metros  para  colocação  dos
painéis eletrônicos, televisores e comunicação visual na forma de adesivo vinil
autoadesivo para indicação dos ambientes;
Deverá ser climatizado com ventiladores e climatizadores conforme projeto;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.
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3. Ambiente de Conciliação: 

Guichês 1

49 mesas tipo escrivaninha em compensado na cor branca de no mínimo 1,0 x
0,6 m e no máximo 1,1 x 0,6 m com testeira em compensado na cor branca para
identificação por números de cada guichê de modo que o número fique visível de
uma distância de 25 m;
No ambiente dos guichês usar piso existente no local revestido em carpete na
cor cinza em tom grafite com área de 405,32 m²;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente, deve ser observado a existência de ar-condicionado,
neste caso deve ser instalado fechamento do teto;
98 cadeiras fixas, estofadas e sem braços, na cor azul-marinho;
150 cadeiras brancas para espera;
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Instalar  cortina  de  ar  nas  portas  da  sala  de  guichês  para  evitar  que  o  ar-
condicionado perca sua eficiência;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

Guichês 2

14 mesas tipo escrivaninha em compensado na cor branca de no mínimo 1,0 x
0,6 m e no máximo 1,1 x 0,6 m com testeira em compensado na cor branca para
identificação por números de cada guichê de modo que o número fique visível de
uma distância de 25 metros;
No ambiente dos guichês usar piso existente no local revestido em carpete na
cor cinza em tom grafite com área de 181,66 m²;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente, deve ser observado a existência de ar-condicionado,
neste caso deve ser instalado fechamento do teto;
28 cadeiras fixas, estofadas e sem braços, na cor azul-marinho;
81 cadeiras brancas para espera;
Instalar  cortina  de  ar  nas  portas  da  sala  de  guichês  para  evitar  que  o  ar-
condicionado perca sua eficiência;
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

Bancas

65  mesas  tipo  escrivaninha  em compensado  na  cor  branca  (842  m²)  de  no
mínimo 1,0x0,6m e no máximo 1,1x0,6m, com testeira em compensado para
identificação por números de cada banca de modo que o número fique visível de
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uma distância de 4 m;
No ambiente das bancas usar piso existente no local revestido em carpete na
cor cinza em tom grafite com área de 934,4 m²;
390 cadeiras fixas, estofadas e sem braços, na cor azul-marinho;
13 complementos de mesa para impressora, conforme projeto;
65 mesas redondas em compensado na cor branca de no mínimo 1,0 m de
diâmetro e no máximo 1,2 m de diâmetro;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo;

Jardins

8 vasos de Areca-bambu (Dypsis lutescens) de no mínimo 2 metros de altura, 42
vasos com altura entre 0,6 e 0,8 metro de Buxinho (Buxus sempervirens) com
um diâmetro de 0,4 metro, 4 vasos de Rafis (Rhapis excelsa) com no mínimo 2
metros de altura, Seixo rolado branco médio aplicado em área de 38 m²;

4. CELG:

Composto  por  ambiente  de  78,84  m²,  piso  existente  no  local  revestido  em
carpete na cor cinza em tom grafite, estrutura (montante e travessas) construída
de alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais
(TS) na cor branca até a altura de 1,10 e vidro até altura de 2,2 m, pé direito de
2,70 m,1 porta  painel  de madeira  selada com 2,20 m de altura e 1,0  m de
largura, conforme projeto;
A fachada será toda preenchida com placas de TS ate altura de 1,10m e com
vidro  até  altura  de 2,2.  Todos  os  ambientes  devem ter  travamento  na  parte
superior acoplado em testeira de 0,48 de altura para aplicação de adesivo vinil
auto adesivo para identificação do ambiente;
16 cadeiras fixas estofadas sem braço, na cor azul marinho;
2 balcões armário para apoio de  1,0x0,5m com porta de correr e tranca;
3  mesas  orgânicas  em  compensado  na  cor  branca  (1,40x1,40x0,6m)  para
computador;
2 bebedouros;
12 cadeiras brancas para espera; 
Instalar  cortina  de  ar  na  porta  para  evitar  que  o  ar  condicionado perca  sua
eficiência;
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

5. Assistente Social 1

Composto por ambiente de 9 m², piso existente no local revestido em carpete na
cor  cinza  em  tom  grafite,  estrutura  (montante  e  travessas)  construída  de
alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais
(TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, 1 porta painel de madeira selada com
2,20 m de altura e 1,0 m de largura, conforme projeto;
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Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
1  mesa  orgânica  em  compensado  na  cor  branca  (1,40x1,40x0,6m)  para
computador;
3 cadeiras fixas estofadas sem braço na cor azul-marinho;
1 balcão armário em compensado na cor branca para apoio de 1,0x0,5m com
porta de correr e tranca;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo;
1 bebedouro;
Aparelho de ar condicionado especificado em projeto elétrico em anexo.
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

6. Assistente Social 2

Composto por ambiente de 18,3 m², piso existente no local revestido em carpete
na cor  cinza em tom grafite,  estrutura  (montante  e  travessas)  construída  de
alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais
(TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, 1 porta painel de madeira selada com
2,20 m de altura e 1,0 m de largura, conforme projeto;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
1  mesa  orgânica  em  compensado  na  cor  branca  (1,40x1,40x0,6m)  para
computador;
3 cadeiras fixas estofadas sem braço na cor azul-marinho;
1 balcão armário em compensado na cor branca para apoio de 1,0x0,5m com
porta de correr e tranca;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo;
1 bebedouro;
Aparelho de ar condicionado especificado em projeto elétrico em anexo;
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

7. Sala de Emergência

Composto  por  ambiente  de  29,23  m²,  piso  existente  no  local  revestido  em
carpete na cor cinza em tom grafite, estrutura (montante e travessas) construída
de alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais
(TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, 1 porta painel de madeira selada com
2,20 m de altura e 1,0 m de largura, conforme projeto;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
1 mesa quadrada de compensado na cor branca de 0,8x0,8m;
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4 cadeiras fixas estofadas sem braço na cor azul-marinho;
1  Maca  para  Ambulatório  (Divã  Clínico):  Próprio  para  exames,  repouso  e
massagens, armação tubular, esmaltado, leito acolchoado em espuma e napa,
cabeceira reclinável. Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50
cm. Dimensões: 1,80 m comp. X 0,65 m larg. X 0,80 m altura. Peso: 22 kg. 
1 Armário para material médico hospitalar; 
1 balcão armário para apoio 1x0,5m com porta de correr e tranca;
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

8. Contadoria:

Composto  por  ambiente  de  51,27  m²,  piso  existente  no  local  revestido  em
carpete na cor cinza em tom grafite, estrutura (montante e travessas) construída
de alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais
(TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, 1 porta painel de madeira selada com
2,20 m de altura e 1,0 m de largura, conforme projeto;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
1 balcão de atendimento de 3,8 m de largura com espaço para computador,
conforme projeto;
8 cadeiras fixas estofadas sem braço na cor azul-marinho;
5  mesas  orgânicas  em  compensado  na  cor  branca  (1,40x1,40x0,6m)  para
computador;
5 mesas retangulares em compensado na cor branca de 0,8x0,6m; 
8 prateleiras de aço sem portas de no mínimo 0,8x0,6x2,0m, 
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

9. Escrivania:

Composto por ambiente de 8,85 m², piso existente no local revestido em carpete
na cor  cinza em tom grafite,  estrutura  (montante  e  travessas)  construída  de
alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais
(TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, 1 porta painel de madeira selada com
2,20 m de altura e 1,0 m de largura, conforme projeto;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
1 balcão de atendimento de 3,8 m de largura com espaço para computador,
conforme projeto;
2 cadeiras fixas estofadas sem braço na cor azul-marinho;
Deverá ser climatizado com ventilador;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.
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10. Distribuição de Processos: 

Composto  por  ambiente  de  90,73  m²,  piso  existente  no  local  revestido  em
carpete na cor cinza em tom grafite, estrutura (montante e travessas) construída
de alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais
(TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, 1 porta painel de madeira selada com
2,10 m de altura e 1,0 m de largura, conforme projeto;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
52 prateleiras de aço sem portas de no mínimo 0,8x0,6x2,0m, 
3  mesas  orgânicas  em  compensado  na  cor  branca  (1,40x1,40x0,6m)  para
computador;
3 cadeiras fixas estofadas sem braço na cor azul-marinho;
1 mesa retangular em compensado na cor branca de 0,8x0,6m; 
1 bebedouro;
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

11. Parceiros: 

Composto  por  ambiente  de  63,53  m²,  piso  existente  no  local  revestido  em
carpete na cor cinza em tom grafite, estrutura (montante e travessas) construída
de alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais
(TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, 1 porta painel de madeira selada com
2,20 m de altura e 1,0 m de largura, conforme projeto;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
12 mesas tipo escrivaninha em compensado na cor branca de 1,0 x 0,6 m com
testeira em compensado na cor branca para identificação por números de cada
guichê de modo que o número fique visível de uma distância de 25 m;
24 cadeiras fixas estofadas sem braço na cor azul-marinho;
1 bebedouro;
3  complementos  de  mesa  para  impressora  de  no  mínimo  60  cm,  conforme
projeto;
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

12. Recepção Ambulatórios: 

Composto  por  ambiente  de  10,42  m²,  piso  existente  no  local  revestido  em
carpete na cor cinza em tom grafite, estrutura (montante e travessas) construída
de alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais
(TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, balcão reto de 3 m para atendimento
(conforme projeto), 1 porta painel de madeira selada com 2,10 m de altura e 1,0
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m de largura;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente, fechamento do teto por causa do ar-condicionado;
16 cadeiras fixas estofadas sem braço na cor azul-marinho;
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

13. Espera Ambulatórios:

Composto  por  ambiente  de  89,35  m²,  piso  existente  no  local  revestido  em
carpete na cor cinza em tom grafite, estrutura (montante e travessas) construída
de alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais
(TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, 1 porta painel de madeira selada com
2,10 m de altura e 1,0 m de largura;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente, fechamento do teto por causa do ar-condicionado;
66 cadeiras brancas para espera;
Demarcação para vaga de cadeirante feita com adesivo conforme projeto;
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

14. Ambulatórios:

Composto por 7 ambulatórios de 6,6 m² cada, piso existente no local revestido
em  carpete  na  cor  cinza  em  tom  grafite,  estrutura  (montante  e  travessas)
construída de alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias
estruturais (TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, 1 porta painel de madeira
selada com 2,20 m de altura e 1,0 m de largura, conforme projeto;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente, fechamento do teto por causa do ar-condicionado;
7 mesas retangulares em compensado na cor branca de 0,8x0,6m;
21 cadeiras fixas estofadas sem braço na cor azul-marinho;
7  macas  para  ambulatório  (divã  clínico)  próprio  para  exames,  repouso  e
massagens, armação tubular, esmaltado, leito acolchoado em espuma e napa,
cabeceira reclinável. Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 0,5
metro. Dimensões: 1,80 comprimento x 0,65 largura x 0,8 altura;
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

15. Almoxarifado: 

Composto por ambiente de 36,51 m², piso existente no local, estrutura (montante
e travessas)  construída de alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e
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chapas divisórias estruturais (TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, 1 porta
painel de madeira selada com 2,20 m de altura e 1,0 m de largura, conforme
projeto;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
1  mesa  orgânica  em  compensado  na  cor  branca  (1,40x1,40x0,6m)  para
computador;
1 mesa retangular em compensado na cor branca de 0,8x0,6m; 
3 cadeiras fixas estofadas sem braço na cor azul-marinho;
2 prateleiras de aço sem portas de 0,8x0,6x2,0m;
1 armário com porta e chave de 0,8x0,6x2,0m;
1 bebedouro;
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

16. Coordenação Geral: 

Composto  por  ambiente  de  43,93  m²,  piso  existente  no  local  revestido  em
carpete na cor cinza em tom grafite, estrutura (montante e travessas) construída
de alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias
estruturais (TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, 1 porta painel de madeira
selada com 2,20 m de altura e 1,0 m de largura, conforme projeto;

Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
18 cadeiras fixas estofadas sem braço na cor azul-marinho
2 sofás de 3 lugares em couríssimo na cor preta;
5 mesas retangulares em compensado na cor branca de 0,8x0,6m;
2 balcões armário para apoio 1x0,5m com porta de correr e tranca;
2 mesas de reunião redondas para 6 pessoas em compensado na cor branca de
1,6 m de diâmetro;
2 bebedouros;
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

17. Juízes: 

Composto  por  ambiente  de  51,27  m²,  piso  existente  no  local  revestido  em
carpete na cor cinza em tom grafite, estrutura (montante e travessas) construída
de alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias
estruturais (TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, 1 porta painel de madeira
selada com 2,20 m de altura e 1,0 m de largura, conforme projeto;
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Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
18 cadeiras fixas estofadas sem braço na cor azul-marinho
2 sofás de 3 lugares em couríssimo na cor preta;
5 mesas retangulares em compensado na cor branca de 0,8x0,6m;
2 balcões armário para apoio 1x0,5m com porta de correr e tranca;
2 mesas de reunião redondas para 6 pessoas em compensado na cor branca de
1,6 m de diâmetro;
2 bebedouros;
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

18. OAB: 

Composto  por  ambiente  de  19,94  m²,  piso  existente  no  local  revestido  em
carpete na cor cinza em tom grafite, estrutura (montante e travessas) construída
de alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais
(TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, 1 porta painel de madeira selada com
2,20 m de altura e 1,0 m de largura, conforme projeto;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
1 mesa de reuniões em compensado na cor branca de 1,6 m de diâmetro, 
1  mesa  orgânica  em  compensado  na  cor  branca  (1,40x1,40x0,6m)  para
computador;
1 mesa retangular de 1,0x0,6m em compensado na cor branca; 
1 sofá de 3 lugares em couríssimo na cor preta;
1 bebedouro;
7 cadeiras fixas estofadas sem braço na cor azul-marinho;
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

19. Assessoria Militar: 

Composto  por  ambiente  de  20,41  m²,  piso  existente  no  local  revestido  em
carpete na cor cinza em tom grafite, estrutura (montante e travessas) construída
de alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais
(TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, 1 porta painel de madeira selada com
2,20 m de altura e 1,0 m de largura, conforme projeto;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
1 mesa de reuniões em compensado na cor branca de 1,6 m de diâmetro, 
1  mesa  orgânica  em  compensado  na  cor  branca  (1,40x1,40x0,6m)  para
computador;
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1 mesa retangular de 1,0x0,6m em compensado na cor branca; 
1 sofá de 3 lugares em couríssimo na cor preta;
1 bebedouro;
7 cadeiras fixas estofadas sem braço na cor azul-marinho;
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

20. Servidor: 

Composto por ambiente de 9 m², piso existente no local revestido em carpete na
cor  cinza  em  tom  grafite,  estrutura  (montante  e  travessas)  construída  de
alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais
(TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, conforme projeto;

Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

21. Informática

Composto  por  ambiente  de  19,95  m²,  piso  existente  no  local  revestido  em
carpete na cor cinza em tom grafite, estrutura (montante e travessas) construída
de alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais
(TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, conforme projeto;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
3  mesas  orgânicas  em  compensado  na  cor  branca  (1,40x1,40x0,6m)  para
computador;
2 mesas retangulares de 1,0x0,6m em compensado na cor branca; 
1 sofá de 3 lugares em couríssimo na cor preta;
3 cadeiras fixas estofadas sem braço na cor azul-marinho;
1 bebedouro;
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

22. Banheiros: 

Composto por 2 ambientes, piso existente no local revestido em carpete na cor
cinza em tom grafite , estrutura (montante e travessas) construída de alumínio
anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais (TS) na cor
branca, pé direito de 2,70 m, conforme projeto;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
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identificação do ambiente;
8  banheiros  químicos  padrão  normal.  Altura:  2,20  m;  largura:  1,10  m;
profundidade:  1,20  m;  material:  polietileno de alta  densidade;  capacidade do
tanque: 220L;
2 banheiros químicos para portador de necessidades especiais. Altura: 2,20 m;
largura:  1,8  m;  profundidade:  1,6  m;  material:  polietileno  de  alta  densidade;
capacidade do tanque: 220L; 
4 lavatórios localizados conforme projeto.

 23. Pai Presente

Composto por ambiente de 16 m², piso existente no local revestido em carpete
na cor  cinza em tom grafite,  estrutura  (montante  e  travessas)  construída  de
alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais
(TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, 1 porta painel de madeira selada com
2,20 m de altura e 1,0 m de largura, conforme projeto;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
1 mesa de reuniões em compensado na cor branca de 1,6 m de diâmetro, 
1  mesa  orgânica  em  compensado  na  cor  branca  (1,40x1,40x0,6m)  para
computador;
7 cadeiras fixas estofadas sem braço na cor azul-marinho;
1 bebedouro;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo;
Aparelho de ar condicionado especificado em projeto elétrico em anexo.

24. CDL

Composto por ambiente de 12 m², piso existente no local revestido em carpete
na cor  cinza em tom grafite,  estrutura  (montante  e  travessas)  construída  de
alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais
(TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, 1 porta painel de madeira selada com
2,20 m de altura e 1,0 m de largura, conforme projeto;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
1  mesa  orgânica  em  compensado  na  cor  branca  (1,40x1,40x0,6m)  para
computador;
3 cadeiras fixas estofadas sem braço na cor azul-marinho;
1 balcão armário em compensado na cor branca para apoio de 1,0x0,5m com
porta de correr e tranca;
1 bebedouro;
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.
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ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA

Projeto Arquitetura Fórum Fenelon (Criminal)

Rua   19,   Qd  .   A  8,   Lt  . 06,   Anexo     I     do     Tribunal     de     Justiça     do     Estado     de     Goiás  , 3  º     andar  ,   Setor     Oeste  , 
Goiânia     Goiás   –   CEP   74120-100     Telefones   (62) 3236-2433/2435 –   Fax   (62) 3236-2428 -   www  .  tjgo  .  jus  .  br

Assinado digitalmente por: AUGUSTO MACIEL DE SOUZA MAGALHAES, ESCREVENTE JUDICIÁRIO III; e outros, em 16/10/2015 às 13:03.
Validação pelo código: 223971, no endereço: http://portaltj.tjgo.gov/proad/publico/validacaoDocumento

http://www.tjgo.jus.br/


PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA

Memorial Descritivo do Projeto de Arquitetura Fórum Fenelon (Criminal)

Descrição/Especificação/Quantitativos

Ambientes

1. Recepção

Composto por ambiente de 5,3 m², piso existente no local, estrutura (montante e
travessas)  construída  de  alumínio  anodizado  fosco  em  padrão  octanorm  e
chapas divisórias estruturais (TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, balcão
reto de 2,75 m para atendimento (conforme projeto), 1 porta painel de madeira
selada com 2,20 m de altura e 1,0 m de largura, travamento na parte superior
acoplado  em  testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil
autoadesivo para identificação do ambiente;
2 cadeiras fixas estofadas sem braço, na cor azul-marinho; 
Usar cadeiras existentes nas salas de aula para espera;
3 bebedouros para galão de 20 litros de água mineral;
1 mesa redonda de 1,0 m de diâmetro para colocar café;
Deverá ser climatizado com ventiladores;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

2. Ambiente de Conciliação – Auditório

7  mesas  tipo  escrivaninha  em  compensado  na  cor  branca   de  no  mínimo
1,0x0,6m  e  no  máximo  1,1x0,6m,  com  testeira  em  compensado  para
identificação por números de cada banca de modo que o número fique visível de
uma distância de 10 m;
7  mesas  redondas em compensado  na cor  branca  de  no mínimo 1,0  m de
diâmetro e no máximo 1,2 m de diâmetro;
42 cadeiras fixas, estofadas e sem braços, na cor azul-marinho;
1 bebedouro para galão de 20 litros de água mineral;
A sala já possui ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo;
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ANEXO V - TERMO DE REFERÊNCIA

Projeto Arquitetura de Aparecida de Goiânia
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ANEXO VI - TERMO DE REFERÊNCIA

Memorial Descritivo do Projeto de Arquitetura Aparecida de Goiânia

Descrição/Especificação/Quantitativos

Ambientes

1. Fachada (pórtico de entrada):

Fachada em estrutura (montante e travessas) construída de alumínio anodizado
fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais TS na cor branca, com
3,20 metros de altura, 2,77 metros de comprimento e 0,5 metro de largura sendo
que o vão de passagem será de 2 metros de largura, revestidos com vinil na cor
branca. Testeira central em compensado acoplados com alongadores de 2,0x1,0
metros com aplicação da logomarca do evento com plotagem em adesivo vinil
autoadesivo. Jardim com plantas ornamentais na parte inferior.

2. Recepção: Térreo

Composto por ambiente de 4,96 m², piso existente no local revestido em carpete
na cor cinza em tom grafite ,  estrutura (montante e travessas) construída de
alumínio anodizado fosco em padrão octanorm e chapas divisórias estruturais
(TS) na cor branca, pé direito de 2,70 m, balcão reto de 3,95 m para atendimento
(conforme projeto), 1 porta painel de madeira selada com 2,20 m de altura e 1,0
m de largura;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
2 cadeiras fixas estofadas sem braço, na cor azul-marinho; 
A fachada será toda preenchida com placas de TS e conterá 01 (uma) testeira
em TS identificada com plotagem em adesivo vinil autoadesivo da logomarca do
evento e nome do ambiente;
108 cadeiras brancas para espera;
3 bebedouros;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo;
Deverá ser climatizado com ventiladores.

3. Ambiente de Conciliação

7  mesas  tipo  escrivaninha  em  compensado  na  cor  branca   de  no  mínimo
1,0x0,6m  e  no  máximo  1,1x0,6m,  com  testeira  em  compensado  para
identificação por números de cada banca de modo que o número fique visível de
uma distância de 10 m;
7  mesas  redondas em compensado  na cor  branca  de  no mínimo 1,0  m de
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diâmetro e no máximo 1,2 m de diâmetro;
35 cadeiras fixas, estofadas e sem braços, na cor azul-marinho;
7 complementos de mesa para impressora, conforme projeto;
 20  mesas tipo escrivaninha em compensado na cor  branca  de  no mínimo
1,0x0,6m  e  no  máximo  1,1x0,6m,  com  testeira  em  compensado  para
identificação por números de cada banca de modo que o número fique visível de
uma distância de 10 m;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
40 cadeiras fixas, estofadas e sem braços, na cor azul-marinho;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

4. Pai Presente: 

Composto por ambiente de 14,71 m², piso existente no local, conforme projeto;
1 mesa tipo escrivaninha em compensado na cor branca de no mínimo 1,0x0,6m
e no máximo 1,1x0,6m;
5 cadeiras fixas estofadas sem braço, na cor azul-marinho;
1 mesa redonda de 1,2 m de diâmetro em compensado na cor branca;
1 bebedouro;
Deverá ser climatizado com ventiladores;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

5. Ambulatório: 

Composto por 1 ambulatório , piso existente no local, conforme projeto;
Todos  os  ambientes  devem  ter  travamento  na  parte  superior  acoplado  em
testeira  de  0,48  de  altura  para  aplicação  de  adesivo  vinil  autoadesivo  para
identificação do ambiente;
1 mesa retangular em compensado na cor branca de 1,0x0,6m;
3 cadeiras fixas estofadas sem braço na cor azul-marinho;
1  maca  para  ambulatório  (divã  clínico)  próprio  para  exames,  repouso  e
massagens, armação tubular, esmaltado, leito acolchoado em espuma e napa,
cabeceira reclinável. Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 0,5
metro. Dimensões: 1,80 comprimento x 0,65 largura x 0,8 altura;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo;
Verificar funcionamento de aparelho de ar condicionado existente no local.

6. Distribuição de Processos

Composto por ambiente de 7,53 m², piso existente no local;
7 prateleiras de aço sem portas de no mínimo 0,8x0,6x2,0m;
1 cadeira fixa estofadas sem braço na cor azul-marinho;
1 mesa tipo escrivaninha em compensado na cor branca  de no mínimo 1,0x0,6m e

no máximo 1,1x0,6m;
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Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo.

7. Coordenação Geral: 

Composto por ambiente de 21,35 m², piso existente no local;
4 cadeiras fixas estofadas sem braço na cor azul-marinho;

     1 balcões armário para apoio 1x0,5m com porta de correr e tranca;
1 mesa de reunião redonda para 4 pessoas em compensado na cor branca de 1,0

m de diâmetro;
1 bebedouro;
Deverá ser climatizado com ar-condicionado;
Os pontos de energia e lógico estão especificados em anexo;
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ANEXO VII - TERMO DE REFERÊNCIA

Memorial Descritivo Elétrico e Lógico

O  presente memorial tem por finalidade orientar e regulamentar a execução das
instalações elétricas e lógicas para o evento da 10ª Semana Nacional Pela Conciliação,
a ser realizado nas Comarcas de Goiânia (Estação Goiânia de Empreendimentos e
Fórum Des. Fenelon Teodoro Reis) e de Aparecida de Goiânia, nos dias 23 a 27 de
novembro de 2015. Todas as instalações devem atender as exigências das normas da
ABNT e da CELG, como: NBR5410, NBR5419, NBR14136, NR10, NTC04, NTC05 e
demais normas pertinentes.

1) Abrangência dos serviços:

a) Instalação de toda a infraestrutura elétrica e lógica necessária para a realização do
evento, em conformidade com os projetos de arquitetura;

b) Fornecimento  de todo  o  material  elétrico  e  lógico  necessário  para  a  instalação  da
infraestrutura;

c) Fornecimento e instalação de grupo motor gerador de emergência nos prédios em
que não possuir sistema de energia de emergência.

d) Dimensionamento  dos  alimentadores,  circuitos  elétricos,  grupo  motor  gerador  de
emergência e respectivas proteções para atender a todos os equipamentos a serem
utilizados no evento;

e) Instalação de quadro de distribuição de energia elétrica e a interligação deste ao quadro
de energia geral do prédio onde será realizado o evento, utilizando proteção apropriada
(disjuntores eletromagnéticos e dispositivo protetor de surto);

f) Interligação da rede lógica do evento ao  link de dados e telefônico contratados pelo
TJGO;

g) Demais  serviços  necessários  para  o  adequado funcionamento  dos equipamentos a
serem utilizados no evento.

2) Descrição dos serviços

2.1) Instalações Elétricas

a)  Deverá ser instalado pontos de energia elétrica em todas as bancas de conciliação,
guichês de atendimento e demais locais onde foi previsto instalação de computadores
e  outros  equipamentos,  como:  climatizadores,  condicionadores  de  ar,  ventiladores,
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painéis de senha, bebedouros e equipamentos de rede, atendendo sempre ao projeto
de arquitetura. 

b)  Nas bancas de conciliação e guichês deverão ser instaladas tomadas elétricas para
atender,  no mínimo, um computador,  uma impressora e um  scanner  de mesa. Nas
demais salas previstas no projeto de arquitetura, deverá ser instalado tomadas de uso
geral, conforme estabelecido na norma NBR5410, e tomadas e pontos elétricos para
atender  aos  computadores,  impressoras,  condicionadores  de  ar  e  ventiladores
indicados no projeto.

c)  Iluminação: Nas salas fechadas e banheiros, com forro, deverá ser instalado um spot
com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W, a cada 6m² de área.

d)  Os  circuitos  elétricos  a  serem  instalados  deverão  atender  de  forma  setorizada  o
ambiente,  como  por  exemplo:  circuitos  exclusivos  para  as  bancas  de  conciliação,
circuitos  exclusivos  para  os  guichês  e  circuitos  exclusivos  para  as  demais  salas
previstas no projeto de arquitetura, de forma a garantir um maior controle e segurança
para as instalações. 

e) Os circuitos deverão ser dimensionados para atender a quantidade de computadores,
impressoras, iluminação, condicionadores de ar, climatizadores e demais equipamentos
previstos  no  projeto.  Para  efeito  de  dimensionamento  de  carga,  deverá  ser
considerado, no mínimo, a potência de 100W para notebook's, 600W para impressoras
a  laser  e  800W  para  os  climatizadores,  salvo  a  indicação  de  maior  potência  nos
equipamentos  a  serem  utilizados,  onde  neste  caso,  deverá  ser  utilizado  a  maior
potência encontrada.

f) Na Estação Goiânia deverá ser instalado um quadro de distribuição de energia elétrica
para atender a toda infraestrutura elétrica do evento. Este quadro deverá ser interligado
ao quadro elétrico geral  do prédio,  através de alimentadores e disjuntores a serem
dimensionados  pela  Contratada,  considerando  todos  os  equipamentos  previstos  no
projeto de arquitetura.

g) Nos demais prédios poderão ser aproveitados, quando possível e sem sobrecarregar as
instalações  locais,  os  quadros  de  energia  elétrica  existentes,  utilizando  conforme
padrão do local e exigências e recomendações das normas pertinentes.

h)  O  encaminhamento  do  cabeamento  elétrico  e  lógico  deverá  ser  definido  pela
Contratada, observando a infraestrutura de dutos existentes no prédio e as normas
aplicáveis.

2.2) Instalação da Rede lógica:

a) Fórum Criminal de Goiânia e Aparecida de Goiânia:  A rede lógica a ser instalada
nestes locais deverá ser interligada ao sistema de cabeamento estruturado existente no
prédio. Utilizando cabo UTP-4P, categoria 6. Para cada banca de conciliação deve ser
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instalado dois pontos de rede (duas tomadas RJ45), um para impressora e outro para
computador.

b) Estação Goiânia:  A Contratada deverá instalar uma rede lógica para atender a todos
os  equipamentos  de  informática  do  evento.  A central  da  rede  lógica  deverá  ser
instalada dentro da sala de informática, previsto no projeto de arquitetura, através de
Rack apropriado para acomodar os Switch's da rede.

É de responsabilidade da Contratada, a interligação dos link's de dados e telefônicos do
distribuidor geral (DG) do prédio à central da rede lógica do evento. 

A rede lógica a ser instalada é composta de rede cabeada e rede sem fio (wireless). Para
todas as impressoras previstas no projeto de arquitetura deverá ser instalado um ponto
de rede cabeado (uma tomada RJ45). Para os computadores, com exceção da sala da
seguradora, deverá ser instalado rede sem fio (wireless).

Na sala da seguradora, deverá ser instalado uma rede cabeada. Nesta sala deverá ser
instalado dois pontos de rede (duas tomadas RJ45) por mesa, prevista no projeto de
arquitetura, uma para o computador e outro para impressora. 

Os demais computadores previstos no projeto de arquitetura deverão ser interligados a
rede sem fio, composta de no mínimo 10 access point. Os equipamentos da rede sem
fio  serão  disponibilizados  pelo  TJGO,  ficando  a  Contratada  responsável  por  sua
instalação física e lógica (instalação elétrica, instalação de cabo de rede e fixação nos
locais adequados). A rede sem fio serão interligadas a central da rede lógica (sala de
informática) através de cabeamento apropriado.

2.3) Especificação dos materiais

A Contratada é responsável por fornecer todo o material necessário para a instalação da
infraestrutura  elétrica  e  lógica  do evento  e  demais  materiais  que  porventura  forem
necessários para atender o pleno funcionamento da estrutura do evento.

a) Materiais  para  instalações elétricas:  Cabo PP,  com três  condutores  (fase,  neutro  e
terra), capacidade de isolamento de 750V; caixa plástica de sobrepor 4x2” com duas
tomadas elétrica 2P+T de 20A, NBR14136; spot com lâmpada fluorescente compacta;
disjuntores eletromagnético; dispositivos protetores de surto; quadro de distribuição de
energia  elétrica  completo;  terminais  elétricos;  acessórios  de  fixação;  eletrocalhas;
canaletas plásticas; eletrodutos e etc.

b) Materiais para rede lógica: Cabo UTP-4P, cate. 6; caixa plástica 4x2” de sobrepor com
espelho e duas tomadas RJ45, cate. 6; rack padrão 19”, 20U; line cord; patch cord e
etc.
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3) Obrigações da Contratada

a)  Todas as despesas com frete, tributos, encargos sociais, abatimentos e/ou descontos
porventura concedidos pela proponente, para fornecimento e instalação dos materiais
nos locais do serviço, deverão estar inclusos no valor da proposta.

b) A Contratada deverá recompor os ambientes nos quais sofrerão modificações ou danos
com os serviços contratados, mantendo o padrão de acabamento, como por exemplo:
revestimentos, gesso, pintura, piso e etc., conforme arquitetura do local.

c) Registrar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) no CREA Goiás dos serviços de
instalações elétricas e lógicas a serem executados.

d) A Contratada deverá contar com um Engenheiro Eletricista, responsável técnico, que
dimensionará os circuitos, as proteções e realizará demais cálculos necessários para a
execução adequada das instalações elétricas e lógicas.

e) Apresentar o projeto de execução da rede elétrica e da rede lógica ao setor técnico do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás previamente, para análise e aprovação, se for o
caso.

4) Considerações Finais

Toda a interligação de fornecimento de energia elétrica e de rede lógica que atenderá o
evento deverá ser realizada por profissionais capacitados e em conformidade com a
normatização aplicável e também àquelas já citadas neste Termo de Referência, em
especial à NBR 5410-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. 

Caberá à organização do evento solicitar ao destacamento do Corpo de Bombeiros da
localidade uma vistoria prévia ao início do evento, visando garantir as condições de
segurança para tal  e  devendo a Contratada providenciar  as eventuais  providências
apontadas pelo Corpo de Bombeiros da Região.

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por meio de sua Diretoria de Obras, localizado a
rua 18, número 508, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.120-080, Anexo I - Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás,  telefone 62 3236-3400, está à disposição das licitantes
para prestar informações relativas às instalações elétricas e lógicas dos Prédios dos
Fóruns.
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ANEXO III

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 053/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
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ITEM QUANT UNIDADE ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

LOTE 1

1 1 und R$ 1.274.486,16 R$ 1.274.486,16

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 1 R$ 1.274.486,16

LOTE 2

2 1 und R$ 188.666,67 R$ 188.666,67

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 2 R$ 188.666,67

LOTE 3

3 1 und R$ 260.000,00 R$ 260.000,00

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 3 R$ 260.000,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DOS LOTES R$ 1.723.152,83

Goiânia, 15 de Outubro de 2015.

  Rogério Jayme

 Pregoeiro

Contratação de empresa especializada para execução de 
serviços de instalação de estrutura física (estandes e 

mobiliário) e infraestrutura elétrica e lógica. Local de 
Execução dos Serviços:  Comarca de Goiânia - 
Estação Goiânia Empreendimentos – Avenida 
Goiás Norte, Quadra 21, nº. 2151, Setor Central, 
Goiânia, Goiás, CEP 74.063-010.

Contratação de empresa especializada para execução de 
serviços de instalação de estrutura física (estandes e 

mobiliário) e infraestrutura elétrica e lógica. Local de 
Execução dos Serviços: Comarca de Goiânia – 
Auditório do Fórum Fenelon Teodoro Reis 
(Fórum Criminal) – Rua 72, Qd. C – 15/19, 
Jardim Goiás, Goiânia, Goiás, CEP 74.805-480.

Contratação de empresa especializada para execução de 
serviços de instalação de estrutura física (estandes e 

mobiliário) e infraestrutura elétrica e lógica. Local de 
Execução dos Serviços: Comarca de 
Aparecida de Goiânia – Fórum da Comarca de 
Aparecida de Goiânia - Rua Versales, Quadra 
03, Lote 08/14, Residencial Maria Luiza, 
Aparecida de Goiânia - Goiás, CEP.: 74.980-000.

Obs: Todos e quaisquer esclarecimentos relativos a prestação dos serviços deverão ser direcionados ao  Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, através do telefone (062) 3216-2698 ou 3216-2221.
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