
PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 020/2017

O Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás,  por intermédio de seu Pregoeiro,
designado pelo Decreto Judiciário nº 552/2017, datado de 15/02/2017, torna público para
conhecimento dos interessados  que  fará  realizar  licitação, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO, por lote, 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 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
201703000028546. 

DATAS E HORÁRIOS

Recebimento das propostas : a partir das 08h00 do dia ___/___/2017

Abertura das propostas : a partir das 08h00 do dia ___/___/2017

Início da disputa de preços : às 16h00 do dia ___/___/2017

OBJETO

1. A presente licitação tem por objeto a contratação,  sob demanda,  de pessoa
jurídica  especializada  para  o  fornecimento  de  mão  de  obra  de  serviços  de  limpeza,
conservação e higienização, de forma diária e contínua, compreendendo o fornecimento
de  materiais,  equipamentos,  uniformes,  ferramentas  e  equipamentos  de  proteção
individual (EPI) necessários à execução dos serviços, visando atender às necessidades
das unidades do Poder Judiciário do Estado de Goiás nas comarcas do interior, conforme
especificado no(s) anexo(s) deste Edital.

RECURSOS FINANCEIROS

2. A despesa decorrente desta contratação é estimada em R$21.167.511,24   (vinte
e  um milhões,  cento e sessenta  e  sete mil,  quinhentos  e onze reais  e  vinte equatro
centavos)  e  correrá  à  conta  do  Programa  de  Trabalho  2017.0452.02.061.4001.4001
(Apoio  administrativo),  no  elemento  de  despesa  3.3.90.37.01  (limpeza,  higienização,
lavanderia, esterilização e/ou desinsetização, constante do vigente orçamento.
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FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

e-mail: rjayme@tjgo.jus.br
fax : (062) 3236 2428
fone : (062) 3236 2433

3. 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,  preferencialmente  via  e-mail,  em  até  3  (três)  dias  úteis
antecedentes à apresentação das propostas.

4. As consultas serão respondidas e publicadas no site  do Tribunal  de Justiça
(www.tjgo.jus.br), na página da licitação, no link Relatório 2017.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

6. 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 552/2017,
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.

IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

7.  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 a
ser  encaminhada  ao  Pregoeiro,  via  e-mail,  assinada  e  digitalizada,  ou  ao  Protocolo
Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

8. Não será admitida a impugnação do Edital via fax.

9. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a  petição de impugnação no prazo de 24
(vinte e quatro) horas após o recebimento da petição via e-mail ou após o recebimento da
petição pela Secretaria da Comissão Permanente de Licitação.

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

11.  Não serão conhecidas impugnações apresentadas fora do prazo legal  e/ou
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subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado para responder
pela empresa interessada.

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTA

12. O interessado 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

13. 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

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

15. 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
prestação/comercialização dos serviços/produtos 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.
e) não comprovem o capital social de, no mínimo:
- para o lote 1 – R$ 1.060.000,00 (um milhão e sessenta mil reais);
- para o lote 2 – R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais).

e.1) no caso de participação em mais de um lote, a empresa deverá comprovar
capital social correspondente ao somatório dos valores previstos para cada lote. 
e.2) Não será facultada a participação de uma empresa em todos os lotes ou

em mais de um caso ela não comprove o capital social exigido. Constatada a participação
em mais de um lote e não comprovado o capital  social  suficiente para a participação
implicará  na  desclassificação  de  todas  as  propostas  apresentadas  pela  licitante
proponente.
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CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

16. 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.

17.  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
sistema licitações-e.

18. 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.

19. 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.

20. 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.

21. 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

22. A participação no Pregão Eletrônico se dará 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.

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

24. O  encaminhamento  de  proposta  pressupõe  o  pleno  conhecimento  e
atendimento  às  exigências  de  habilitação  previstas  no  Edital.  O  interessado  será
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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

25.  O  certame  será  conduzido  pelo  Pregoeiro(a),  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 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.

26. A partir do horário previsto no edital, terá início a sessão pública do pregão
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro(a)
a avaliar a aceitabilidade das propostas.

27. Quando  da  apresentação  da  proposta,  para  análise  e  aceitabilidade  do
Pregoeiro,  deverá  ser  informado,  no  campo de  apresentação  das  propostas,  única  e
exclusivamente a descrição resumida e o valor total  anual dos serviços ofertados não
sendo permitido anexar nenhum arquivo. O descumprimento implicará na desclassificação
da proposta e consequente impossibilidade de participação na fase de lances.

28. Somente  as  licitantes  com propostas  classificadas  participarão  da  fase  de
lances.

29. 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.

30. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e
registrado no sistema,  mesmo que não supere o lance de menor valor registrado pelas
concorrentes.

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

32. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance
cujo valor seja considerado manifestamente inexequível.

33. A etapa de lances da sessão pública será dividida em duas fases sendo a
primeira,  conduzida  e  encerrada  pelo  Pregoeiro(a)  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.

34. Facultativamente, o Pregoeiro(a) 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(a)  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.

35. 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.

36. 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.

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

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

39. A proponente, primeira classificada, deverá apresentar obrigatoriamente, via e-
mail  -  rjayme@tjgo.jus.br,  no  prazo  máximo  de  60  (sessenta)  minutos  após  o
fechamento da sala de disputa, a proposta de preços atualizada e a documentação para
fins de análise e habilitação. Todos os documentos deverão ser originais, assinados e
encaminhados  em  extensão  “pdf”.  Após  o  recebimento  o  Pregoeiro  verificará  o
cumprimento das exigências contidas neste Edital.

40. Estando a documentação e a proposta de preços em conformidade com as
exigências  do  Edital,  a  licitante  será  declarada  vencedora  do  certame  no  sistema
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licitações-e.

41. Os  documentos  remetidos  por  meio  eletrônico  poderão  ser  solicitados,  à
qualquer momento, na forma original, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

42. 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.

43. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro(a) 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(a) poderá negociar com
o participante para que seja obtido preço melhor.

44.  Constatado  o  atendimento  das  exigências  fixadas  no  Edital,  o  objeto  será
adjudicado.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

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

46. Em  obediência  ao  disposto  no  art.  40,  X,  da  Lei  nº  8.666/93,  serão
considerados,  como preços máximos aceitáveis,  os valores unitários e global  orçados
pela Administração.

47. Será desclassificada proposta manifestamente inexequível, assim entendida a
que  apresente  preços  global  ou  unitários  simbólicos,  irrisórios  ou  de  valor  zero,
incompatíveis  com  os  preços  dos  insumos  e  salários  de  mercado,  acrescidos  dos
respectivos encargos.

48. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro(a) 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.

49. A proposta atualizada deverá conter:

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

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

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


PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

b) indicação  dos  serviços  ofertados  com o  quantitativo  de  postos,  jornada  de
trabalho,  local  da  prestação  dos  serviços  bem  como  todos  e  quaisquer  elementos
necessários  à precisa caracterização atendendo às especificações constantes dos
Anexos deste Edital;

c) planilhas individuais de composição de custos para cada localidade;
d) planilhas de totalização de custos;
e) planilha de composição de custos dos uniformes, materiais e equipamentos;
f) validade  da  proposta  que  não  poderá  ser  inferior  a  60  (sessenta)  dias

consecutivos contados da data da sua apresentação;
g) data e assinatura da proponente.

49.1. As planilhas deverão ser apresentadas nos moldes daquela constante do
anexo IX  do termo de referência, sendo que a apresentação de qualquer outro modelo
implicará na desclassificação da proposta;

49.2.  O valor  relativo  ao  vale-transporte  constante  da planilha  de formação  de
custos  deverá  ser  informado  apenas  para  os  postos  alocados  em  municípios  onde
efetivamente exista transporte coletivo público instituído e nos exatos valores das tarifas
nele praticadas.

49.3.  A alíquota do ISSQN a ser informada na planilha de composição de custos
deverá ser aquela estabelecida para cada município onde prestados os serviços.

49.4. A  não  observância  dos  subitens  retromencionados  implicará  na
desclassificação da proposta.

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

49.6.  Será desclassificada a proposta que apresentar preço total manifestamente
inexequível ou exorbitante. Tal situação, nos termos do art. 48 da Lei nº 8.666/93, será
aferida através de documentação que comprove que os custos dos insumos e mão de
obra são incoerentes com aqueles praticados no mercado.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA HABILITAÇÃO 

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

50.1. documentação relativa à habilitação jurídica:

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

b)  comprovação  da  condição  de  MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE através de “Declaração de Enquadramento”  devidamente certificada
pela Junta Comercial competente ou certidão que comprove tal condição,  emitida pela
Junta Comercial,  em período  não  superior  a  90  (noventa)  dias  anteriores  à  data  de
apresentação das propostas.

b.1)  no que tange à declaração de enquadramento ou certidão de
comprovação da qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte não será
aceita outra documentação senão aquela emitida e/ou certificada (deferida)  pela Junta
Comercial competente, consoante determinação do art. 8º da Instrução Normativa n° 103,
de 22/05/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC).

50.2. documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista:

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  do Estado de Goiás,
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;

50.2.1. Para  as  licitantes  com  sede  em  Estados  Federativos  em  que  a
comprovação da regularidade junto à Fazenda Pública Municipal se dê através de duas
certidões, uma relativa a tributos mobiliários e outra a tributos imobiliários, somente será
exigida, para a habilitação neste certame, a primeira.
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50.3. documentação relativa à qualificação técnica:

a)  registro ou inscrição no Conselho Regional de Administração (CRA),
acompanhado dos recibos de quitação da anuidade relativa ao exercício de 2016,  da
empresa e de seus responsáveis técnicos;

b) comprovação da capacitação técnico-operacional da empresa através de um ou
mais atestados,  expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,  atuante no
mercado nacional, comprovando a prestação de serviços continuados com características
semelhantes às do objeto deste Edital, de forma satisfatória,  devendo constar,  de forma
clara, o número do contrato e o tempo de duração;

b.1) para atender a exigência acima, deverá ser comprovado, no somatório dos
atestados,  a prestação de serviços continuados de  servente  de  limpeza  da  seguinte
forma:

- para o lote 1, 132 (cento e trinta e dois) postos de trabalho;
- para o lote 2, 129 (cento e vinte e nove) postos de trabalho;

b.2) no caso de participação em mais de um lote a empresa deverá comprovar
o quantitativo correspondente ao somatório dos postos previstos para cada lote;

b.3) os atestados apresentados como “serviços assemelhados”  só serão
aceitos se acompanhados das atribuições específicas;

b.4) não serão aceitos atestados de capacidade técnica que comprovem a
execução de serviços temporários para a totalização dos quantitativos exigidos na alínea
“b”.

50.4. documentação relativa à qualificação econômico-financeira:

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

b) relação dos contratos de serviços em andamento ou a iniciar que importem
diminuição  da  capacidade  operativa  ou  absorção  de  sua  disponibilidade  financeira,
apresentando  o  valor  total  de  cada  contrato  e  percentual  executado.  Não  havendo
nenhum compromisso assumido tal informação deverá ser prestada de forma expressa;

c) demonstrativo contendo dados do último balanço já exigível na forma da lei,
comprovando possuir disponibilidade financeira líquida (DFL) igual ou superior ao valor
total anual dos serviços a serem contratados, obtida através da seguinte fórmula:

DFL = (10 x PL) – VA

onde:

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida; 
PL = Patrimônio Líquido; 
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VA = Somatório dos saldos contratuais dos serviços em andamento ou a iniciar.

d) demonstrativo comprovando que o Capital  Circulante Líquido ou Capital de
Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) é de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e
sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;

e) 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;

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

a) publicados em Diário Oficial; 
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.

50.4.2.  As  empresas  constituídas  no  presente  exercício  civil,  deverão
apresentar o balanço de abertura ou o último balanço patrimonial levantado.

50.5. declarações:

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

b) declaração de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação;
c) 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.”

d)  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:
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“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.”

e)  Declaração da proponente, de não possuir vínculo com o Poder Judiciário,
nos termos do art. 4º da Resolução nº 156/2012, 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 ter entre seus
empregados colocados à disposição do Tribunal de Justiça para o exercício de função de
chefia,  pessoas  que  incidam na  vedação  constante  dos  arts.  1º  e  2º  da  Resolução  nº
156/2012 do Conselho Nacional de Justiça.”

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

52. 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.

53. Os documentos de  regularidade  fiscal  e  trabalhista 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 apresentação das propostas com exceção do CNPJ
que não tem validade estabelecida.

54. 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 Estadual nº 117/2015, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que  a  proponente  for  declarada  vencedora  do  certame,  podendo  esse  prazo  ser
prorrogado por igual período, a critério da Administração.

55. 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.

 
56. 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.
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57. A licitante que apresentar, junto aos documentos de habilitação, o  Certificado
de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em
período não superior a 30 (trinta) dias anteriores à apresentação da proposta no sistema
“licitações e”, ficará  isenta  da apresentação da  documentação  relativa  à  regularidade
jurídica e fiscal.

58. O Certificado de Registro Cadastral (CRC), somente será emitido mediante o
atendimento pleno de todos os documentos exigidos para o cadastro. Não serão emitidos
certificados com pendências.

59. Uma vez apresentado o Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Tribunal
de  Justiça  do  Estado  de  Goiás,  o  Pregoeiro  determinará,  à  Comissão  de  Registros
Cadastrais,  a  conferência  da  validade  de  toda  a  documentação  considerada  isenta.
Havendo qualquer documento com validade vencida e não tendo a licitante encaminhado
outro válido, junto à documentação, tal situação implicará na desclassificação do licitante
bem como na aplicação das sanções legais, salvo se a licitante for microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP), às quais é permitida a regularização e apresentação de
novos documentos de regularidade fiscal,  em virtude do benefício  concedido pela Lei
Complementar Estadual nº 117/2015.

60. Não serão aceitos certificados de registro cadastral de outros órgãos públicos.

61. Não será aceito o certificado de registro cadastral extraído do SICAF, uma vez
que as informações dos fornecedores ali contidas, tem validade exclusivamente, para os
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional, no âmbito do
SISG  (Sistema  de  Serviços  Gerais),  não  se  constituindo,  em  hipótese  alguma,  em
documento comprobatório da regularidade de fornecedor junto a órgãos ou entidades não
usuários do sistema. 

DOS RECURSOS

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

63.  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, necessariamente via
e-mail  e em extensão “pdf” bem como em texto editável, ficando as demais licitantes,
desde logo, intimadas, para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente.
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64. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, no
prazo acima estabelecido, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro(a)
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

65.  Não  será  concedido  prazo  para  recursos  sobre  assuntos  meramente
protelatórios ou quando não justificada de forma motivada a intenção de interpor o recurso
pelo proponente.

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

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

68.  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

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

DO CONTRATO

70. À licitante vencedora será concedido prazo de  05  (cinco)  dias  úteis,
improrrogáveis,  para a assinatura do contrato,  após convocação, sob pena de decair o
direito de fornecimento.

71. A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o contrato dentro do
prazo estabelecido neste edital,  caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-a às penalidades legais.

72. É facultado ao Tribunal de Justiça, quando o convocado não assinar o contrato
no prazo e condições estabelecidos,  convocar,  respeitando a ordem de classificação,
licitante remanescente para,  estando o mesmo habilitado,  efetuar o fornecimento,  no
prazo e condições propostas pelo primeiro licitante classificado.

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

73.  Os serviços serão prestados nos prazos, condições e local estabelecidos no
Termo de Referência.
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DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

74. A licitação de que trata o presente edital, poderá ser revogada ou anulada pela
autoridade competente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos do art. 49,
da Lei 8.666/93.

DO PAGAMENTO

75. O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após
a apresentação da Nota Fiscal, mediante recibo, ao gestor do contrato, que providenciará
o ateste e a formalização de procedimento administrativo. 

76. 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.

DO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 169  DO CNJ  ALTERADA  PELA
RESOLUÇÃO Nº 183 DO CNJ

77. Em obediência à Resolução nº 169,  do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
datada de 31  de janeiro de 2013,  alterada pela  Resolução nº  183,  datada de 24 de
outubro  de  2013,  as rubricas de encargos trabalhistas,  relativas a férias,  1/3
constitucional, 13º salário e multa do FGTS por dispensa sem justa causa, bem como a
incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias,  1/3  constitucional e 13º
salário,  deverão ser deduzidas do pagamento do valor mensal devido às empresas
contratadas para prestação de serviços,  com previsão de mão-de-obra residente nas
dependências de órgãos jurisdicionados ao CNJ, e depositadas exclusivamente em banco
oficial, em conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, aberta em nome da
contratada,  e por contrato,  unicamente para essa finalidade e com movimentação
somente por ordem do Diretor Geral do Tribunal de Justiça,  ou por servidor designado
expressamente para este fim.

78. O Tribunal de Justiça de Goiás poderá negociar,  com banco público oficial,  a
isenção ou redução de tarifas bancárias para a abertura e a movimentação da conta-
depósito  vinculada,  bloqueada para movimentação,  sendo que eventuais despesas
decorrentes da abertura e manutenção da referida conta-depósito vinculada deverão ser
suportadas na taxa de administração constante da proposta comercial da empresa
contratada.
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79. Os depósitos serão efetuados sem prejuízo da retenção, na fonte, da tributação
sujeita a alíquotas específicas previstas na legislação própria.

80.  O montante mensal do depósito vinculado será igual ao somatório das
seguintes rubricas:

I – férias;
II – 1/3 constitucional;
III – 13º salário;
IV – multa do FGTS por dispensa sem justa causa e;
V –  incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias,  1/3

constitucional, 13º salário.

81. Os percentuais das rubricas para a retenção serão aqueles indicados na
planilha de índices para retenção de verbas previstas na Resolução nº 169  do CNJ,
constante do termo de referência.

82. Os saldos da conta-depósito vinculada,  bloqueada para movimentação,  serão
remunerados diariamente  pelo índice da poupança ou outro definido no acordo de
cooperação técnica  a ser firmado com o banco público,  sempre escolhido o de maior
rentabilidade.

83.  Os valores das provisões de encargos trabalhistas depositados na conta-
depósito  vinculada,  bloqueada para movimentação,  deixarão de compor o valor do
pagamento mensal à empresa.

84. A empresa contratada poderá  solicitar autorização do Tribunal de Justiça de
Goiás para resgatar da conta-depósito  vinculada,  os valores despendidos com o
pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias especificadas na Resolução do CNJ,
que estejam contempladas nas mesmas rubricas indicadas no art.  4º da mesma
resolução,  desde que  comprovado  se  tratar  dos empregados alocados pela empresa
contratada para prestação dos serviços.

85. Para resgatar os recursos da conta-depósito  vinculada,  bloqueada para
movimentação,  a empresa contratada,  após pagamento das verbas trabalhistas e
previdenciárias,  deverá apresentar à unidade competente do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás,  os documentos comprobatórios de que efetivamente pagou a cada
empregado as rubricas indicadas no art.  4º da Resolução 169 do CNJ,  alterada pela
Resolução nº 183, do CNJ.

86. O Tribunal de Justiça de Goiás,  por seu setor competente,  expedirá,  após a
confirmação do pagamento das verbas trabalhistas retidas, a autorização para resgate
dos valores, encaminhando a referida autorização ao banco público no prazo máximo de
dez dias úteis,  a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela
empresa.
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87. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás solicitará ao banco público oficial
que,  no prazo de dez dias úteis,  contados da data da transferência dos valores para a
conta-corrente do beneficiário, apresente os respectivos comprovantes de depósitos.

DO INADIMPLEMENTO

88. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida
a defesa prévia, aplicar à contratada, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes
penalidades:

I – advertência;
II – multa;
III – suspensão de contratar com o Tribunal de Justiça;
IV – impedimento de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça;
V – declaração de inidoneidade.

89. O Tribunal de Justiça, na quantificação da pena de multa, observará o seguinte:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento
total  da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato,
dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II – multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa
do cronograma físico de obras não cumprido;

III –  multa  de  0,2%  (zero  vírgula  dois  por  cento)  sobre  o  valor  da  parte  do
fornecimento e/ou do serviço não realizado,  ou sobre a parte da etapa do cronograma
físico de obras não cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

90. Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá a Administração, ao seu interesse,
rescindir o contrato em caso de atraso superior ao sexagésimo dia sobre o fornecimento
parcial ou integral do objeto ou etapa do cronograma físico da obra não cumprido, se for o
caso.

91. 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.

92. A penalidade  de  multa,  que  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  com  as
demais  sanções,  e  a  sua cobrança,  não isentará  a obrigação de indenizar  eventuais
perdas e danos.

93. A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a
Administração serão graduados pelos seguintes prazos:
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I – 6 (seis) meses, nos casos de:
a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que

o  CONTRATADO  tenha  adotado  as  medidas  corretivas  no  prazo  determinado  pela
Administração;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/materiais fornecidos;
II – 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do objeto,

do serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.
III – 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
a) entregar  como  verdadeira  mercadoria  falsificada,  adulterada,  deteriorada  ou

danificada;
b) paralisação de serviço ou do fornecimento de bens sem justa fundamentação e

prévia comunicação à Administração;
c) praticar  ato  ilícito  visando  frustrar  os  objetivos  de  licitação  no  âmbito  da

administração estadual;
d) sofrer  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  doloso,  fraude  fiscal  no

recolhimento de qualquer tributo;
e) recusar  a  retirada da nota  de empenho ou assinatura do contrato  no prazo

estabelecido, sem justa causa.

94. Ficará impedida de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça, pelo prazo de 2
(dois) anos, garantido o devido processo legal, sem prejuízo da rescisão unilateral  do
contrato  e  da  aplicação  de  multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  da
contratação, a empresa que:

a) deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa;
b) fraudar a execução do contrato;
c) comportar-se de modo inidôneo;
d) cometer fraude fiscal; ou
e) fizer declaração falsa.

95. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas,
poderá  ser  rescindido  unilateralmente,  por  ato  formal  da  Administração,  nos  casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

96. Entregar os serviços em conformidade com o estabelecido no edital e anexo(s).

97.  Comunicar ao titular da Divisão de Manutenção Predial  da Capital,  todas e
quaisquer  ocorrências  relativas  aos  serviços  a  serem  prestados  e,  no  caso  da
impossibilidade de prestação dos mesmos, comunicar, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias contados da ocorrência, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.
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98. 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.

99.  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.

100. Atender as obrigações constantes do Termo de Referência.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

101. Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas
com a contratação e prestação dos serviços.

102. Efetuar,  após  apresentação  da  Nota  Fiscal,  o  recebimento  e  aceite  dos
serviços.

103. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a empresa contratada entregar
fora das especificações do edital e anexo(s).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

105. 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.

106. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas não sendo o Tribunal de Justiça, 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.

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

108. 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(a) em contrário.
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109. 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.

110. 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.

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

112. 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 2017.

113. 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, que se aplicará, inclusive,
aos casos omissos.

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

115. 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 e publicado na internet, no endereço www.tjgo.jus.br, estando a Secretaria à
disposição dos interessados para  mais  informações,  no horário de 08h00  às 18h00,
através dos telefones (062) 3236-2433 e 3236-2435 ou pelo e-mail licitacao@tjgo.jus.br. 

Goiânia, 02 de junho de 2017.

Rogério Jayme
Pregoeiro
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ANEXO I

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 020/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO

MINUTA CONTRATUAL

Contrato  de  prestação  de  serviços  de  limpeza,
conservação e higienização, de forma continua e diária,
compreendendo  o  fornecimento  de  mão  de  obra,
materiais,  equipamentos,  uniformes,  ferramentas  e
equipamentos de proteção individual (EPI) necessários à
execução dos serviços, visando atender às necessidades
das unidades do Poder Judiciário  do Estado de Goiás
nas  comarcas  do  interior,  pelo  período  de  12  (doze)
meses, que entre si celebram o TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE  GOIÁS  e  a  empresa
_____________________________________________.

Pelo  presente  contrato  firmado  à  vista  dos  autos  nº  201703000028546,  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  sua  Diretora
Geral, Aparecida Auxiliadora Magalhães Santos, brasileira, servidora pública, residente e
domiciliada  em  Aparecida  de  Goiânia,  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 em __________________, têm entre si
justo e combinado o presente contrato, oriundo da licitação realizada, conforme Edital nº
0xxxx/2017,  na  modalidade  Pregão  Eletrônico,  do  tipo  menor  preço,  sob  sujeição  às
normas da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações, bem como da
Lei Estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012,  Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002,  Resolução nº 114, do Conselho Nacional de Justiça, e Resolução nº 09/2012 da
Corte  Especial  do  Tribunal  de  Justiça,  no  que  couber,  e  demais  normas  aplicáveis,
observadas as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto deste contrato é a contratação de empresa para
prestação  de  serviços  de  limpeza,  conservação  e  higienização,  de  forma  diária  e
contínua,  compreendendo  o  fornecimento  de  mão  de  obra,  materiais,  equipamentos,
uniformes,  ferramentas  e  equipamentos  de  proteção  individual  (EPI)  necessários  à
execução dos serviços, para atender às necessidades do CONTRATANTE, pelo período
de  12  (doze)  meses,  referente  ao(s)  Lote(s)  ____  do  Pregão  Eletrônico  020/2017,
consoante  especificado  no  referido  ato  convocatório  e  seus  anexos,  bem  como  na
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proposta da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Este  ajuste  está  vinculado  ao  Edital  de  Licitação  nº  020/2017,  na  modalidade
Pregão Eletrônico e seus anexos, bem como aos termos da proposta da contratada que
passa a integrar como parte inseparável, o presente contrato, como se transcritos fossem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O valor da contratação é de R$ ______________(____________).

Parágrafo único. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias
diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais,  trabalhistas, previdenciários,  fiscais e  comerciais incidentes,  taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a
apresentação da Nota Fiscal, mediante recibo, ao gestor do contrato, que providenciará o
ateste e a formalização de procedimento administrativo.

§1º.  Das  faturas  mensais  apresentadas,  o  CONTRATANTE  fica  autorizado  a
descontar  a  importância  relativa  ao  não  cumprimento  do  quantitativo  de  pessoal
estabelecido na forma do Acordo de Nível de Serviço.

§2º. Na hipótese de aumento ou diminuição do efetivo de pessoal, resultante de
acréscimo ou redução de áreas físicas abrangidas pelos serviços será efetuada a revisão
proporcional dos preços, mediante composição dos custos por meio de elaboração de
nova planilha demonstrativa do custo total mensal dos serviços.

§3º. No encaminhamento da Nota Fiscal/Fatura para pagamento, esta deverá vir
acompanhada  do  comprovante  do  recolhimento  do  Imposto  sobre  Serviços  –  ISS,
devidamente pago, correspondente aos serviços prestados, referente ao mês anterior ao
pagamento e/ou o documento de arrecadação do ISS para que o CONTRATANTE efetue
a retenção e recolhimento do tributo, quando os serviços forem prestados nas Comarcas
do interior do Estado de Goiás.

§4º.  Findo  o  contrato,  a  última  Nota  Fiscal  será  quitada  após  a  juntada  do
comprovante de recolhimento do ISS do mês anterior ao serviço prestado bem como do
recolhimento da Nota Fiscal apresentada no ato.

§5º.  Para cada pagamento a CONTRATADA deverá apresentar as certidões de
regularidade com as Receitas Federal, Estadual e Municipal, com o FGTS e com a Justiça
do Trabalho (CNDT) e demais documentos previstos no termo de referência.
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§6º.  A  CONTRATANTE  poderá  deduzir  do  montante  a  pagar  os  valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do
contrato.

§7º  Caso o pagamento  ocorra  após o prazo estabelecido no item anterior,  por
responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE, 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.

§8º A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento
após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações
do contrato.

CLÁUSULA QUINTA –  DAS  RETENÇÕES  DE  PROVISÕES  DE  ENCARGOS
TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS

A fração do preço mensal do contrato que corresponda ao somatório dos encargos
sociais  devidos  aos  empregados  da  contratada  postos  à  disposição  nos  postos  de
trabalho será provisionada pelos percentuais abaixo.

PROVISIONAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS

Regime de Tributação Lucro Presumido – Incidência
cumulativa de PIS e COFINS

RAT ajustado (RAT*FAP)¹ 3%

Submódulo 4.1 (a) 36,8%

Encargo

13º Salário 8,3333%

Férias 8,3333%

Abono de Férias 2,7777%

Subtutal (b) 19,4443%

Incidência Submódulo 4.1 (a) (b) = (c) 7,1555%

Multa FGTS (d) 4,2998%

Encargos Provisionados (b) + (c) + (d)
= (e)²

30,8996%

1 – Variação percentual possível de acordo com legislação.
2 – Somatório de encargos retidos

§1º A conta depósito vinculada – bloqueada para movimentação – cujo saldo será
remunerado pelo índice da caderneta de poupança ou outro definido com a instituição
financeira, recaindo a opção sempre pelo de maior rentabilidade, na forma estabelecida
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na Resolução CNJ n. 169, de 31 de janeiro de 2013.
§2º – A CONTRATADA deverá providenciar a assinatura dos documentos relativos

à abertura e movimentação da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação
– em até 20 (vinte) dias a contar da notificação do CONTRATANTE.

§3º – Eventuais despesas com abertura e manutenção da conta-depósito vinculada
deverão  ser  suportadas  pela  CONTRATADA  e  integrarão  os  custos  com  taxa  de
administração, constante da proposta comercial da empresa.

§4º – Caso o banco promova desconto(s) diretamente na conta-depósito vinculada
– bloqueada para movimentação – das despesas com abertura e manutenção da referida
conta, o valor correspondente será retido do pagamento mensal devido à CONTRATADA
e depositado na conta-depósito vinculada.

§5º  –  O  CONTRATANTE  reserva-se  o  direito  de  realizar  diretamente  aos
empregados, os pagamentos de salários, bem como das contribuições previdenciárias e
do FGTS, quando estes não forem honrados pela CONTRATADA.

§6º – Quando não for possível a realização dos pagamentos a que se refere o
parágrafo  anterior  pelo  CONTRATANTE,  esses  valores  retidos  cautelarmente  serão
depositados  junto  à  Justiça  do  Trabalho,  com  o  objetivo  de  serem  utilizados
exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como
das contribuições sociais.

§7º – As parcelas correspondentes a férias e 13° salário serão liberadas ao longo
da execução do contrato na medida em que os eventos ocorrerem.

§8º – O CONTRATANTE poderá negociar, com o banco público oficial, a isenção
ou redução de tarifas bancárias para a abertura e a movimentação da conta-depósito
vinculada, bloqueada para movimentação, sendo que eventuais despesas decorrentes da
abertura e manutenção da referida conta deverão ser suportadas pela CONTRATADA.

§  9º.  Os  depósitos  serão  efetuados  sem  prejuízo  da  retenção,  na  fonte,  da
tributação sujeita a alíquotas específicas previstas na legislação própria.

§10º.  Os valores das provisões de encargos trabalhistas depositados na conta-
depósito  vinculada,  bloqueada  para  movimentação,  deixarão  de  compor  o  valor  do
pagamento mensal à empresa.

§11º.  A  CONTRATADA  poderá  solicitar  autorização  do  CONTRATANTE  para
resgatar  da  conta-depósito  vinculada,  os  valores  despendidos  com  o  pagamento  de
verbas trabalhistas e previdenciárias especificadas na Resolução nº 169, alterada pela
Resolução  nº  183, ambas  do  CNJ,  que  estejam contempladas  nas  mesmas rubricas
indicadas  no  art.  4º  da  mesma  resolução,  desde  que  comprovado  se  tratar  dos
empregados  alocados  pela  empresa  contratada  para  prestação  dos  serviços,  e/ou
movimentar  os  recursos  da  conta-depósito  vinculada,  bloqueada  para  movimentação,
diretamente para a conta-corrente dos empregados alocados na execução do contrato,
desde  que  para  o  pagamento  de  verbas  trabalhistas  que  estejam contempladas  nas
mesmas rubricas indicadas no art. 4º da Resolução.

§12º.  Para  resgatar  os  recursos  da  conta-depósito  vinculada,  bloqueada  para
movimentação,  a  CONTRATADA,  após  pagamento  das  verbas  trabalhistas  e
previdenciárias,  deverá  apresentar  à  unidade  competente  do  CONTRATANTE,  os
documentos comprobatórios de que efetivamente pagou a cada empregado as rubricas
indicadas no art. 4º da Resolução 169 do CNJ, alterada pela Resolução nº 183, do CNJ.
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§13º. O CONTRATANTE, por seu setor competente, expedirá, após a confirmação
do pagamento das verbas trabalhistas retidas, a autorização para resgate dos valores,
encaminhando a referida autorização ao banco público no prazo máximo de dez dias
úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.

§14º O CONTRATANTE solicitará ao banco público oficial que, no prazo de dez
dias  úteis,  contados  da  data  da  transferência  dos  valores  para  a  conta-corrente  do
beneficiário, apresente os respectivos comprovantes de depósitos.

§15º Se, realizados os pagamentos devidos, ainda assim houver saldo na conta-
depósito, o montante deverá ser transferido para a contratada após cinco anos da data de
encerramento da vigência do contrato administrativo.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da dotação
orçamentária  2017.0452.02.061.4001.4001,  no  elemento  de  despesa  3.3.90.37.01,
constante do vigente orçamento, conforme Nota de Empenho nº ____________, emitida
em ___________, no valor de R$______________(____________).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data que a CONTRATADA recebeu a sua via
do contrato ou de eventual termo aditivo assinada, comprovante de prestação de garantia
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato,
podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou
fiança bancária.

§1º.  A  garantia  assegurará,  qualquer  que  seja  a  modalidade  escolhida,  o
pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA;
c)  prejuízos  diretos  causados à  CONTRATANTE decorrentes  de  culpa  ou  dolo

durante a execução do contrato;
d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA.
§2º. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a

aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).

§3º  O  atraso  superior  a  25  (vinte  e  cinco)  dias  na  apresentação  da  garantia
autoriza  a  Administração  a  promover  o  bloqueio  dos  pagamentos  devidos  à
CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a título de
garantia.

§4º O bloqueio efetuado com base no parágrafo anterior desta cláusula não gera
direito a nenhum tipo de compensação financeira à CONTRATADA.

§5º A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com
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base no parágrafo terceiro desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia,
caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

§6º O valor da multa moratória decorrente do atraso da entrega da garantia poderá
ser descontado de pagamentos devidos à CONTRATADA.

§7º  O  nº  dos  autos  constante  do  contrato  garantido  e/ou  assegurado  deverá
constar dos instrumentos de garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor
e/ou segurador.

§8º Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a
FISCALIZAÇÃO  do  contrato  deverá  comunicar  o  fato  à  seguradora  e/ou  fiadora
paralelamente às comunicações de solicitação de defesa prévia à CONTRATADA bem
como as decisões finais de 1ª e última instância administrativa.

§9º O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com o objetivo de apurar prejuízos
e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

§10 Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração
da  Administração,  mediante  termo  circunstanciado,  de  que  a  CONTRATADA cumpriu
todas as cláusulas do contrato;

b) 90 (noventa) dias após a extinção do contrato.
§11 O Tribunal de Justiça não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais

das seguintes hipóteses:
a) Caso fortuito ou força maior;
b) Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações

contratuais;
c) Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou

fatos praticados pela Administração;
d) Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.
§12 Caberá à própria administração apurar a isenção da responsabilidade.
§13 Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão

ser comunicados pela CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora,
no prazo de até 90 (noventa) dias após o término de vigência do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES

1. A CONTRATADA deve:

1.1.  nomear  preposto  para,  durante  o  período  de  vigência,  representá-lo  na
execução do contrato;

1.2. manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas
na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da
manutenção dessas condições;

1.3. responder, nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as
despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários,

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

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


PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

seguros de acidentes,  indenizações,  tributos, vale refeição, vale transporte,  uniformes,
crachás e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;

1.4. respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE,
inclusive  no  que  se  referir  ao  acesso  às  dependências  onde  serão  executados  os
serviços;

1.5. responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da
CONTRATANTE,  ou  ainda  a  terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo,  durante  a
execução deste contrato;

1.6.  comunicar  à  Administração  da  CONTRATANTE  qualquer  anormalidade
constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

1.7. fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do
serviço, com o intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado;

1.8. arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus
empregados quando da execução do serviço objeto deste contrato;

1.9. manter seus empregados sob as normas disciplinares da CONTRATANTE,
substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer que
seja considerado inconveniente pelo representante da CONTRATANTE;

1.10.  recrutar,  selecionar  e  encaminhar  à  CONTRATANTE  os  empregados
necessários à realização dos serviços, de acordo com a qualificação mínima exigida;.11.
realizar  os  treinamentos  que  se  fizerem  necessários  para  o  bom  desempenho  das
atribuições de seus empregados;

1.12.  treinar  seus  empregados  quanto  aos  princípios  básicos  de  postura  no
ambiente  de  trabalho,  tratamento  de  informações  recebidas  e  manutenção  de  sigilo,
comportamento perante situações de risco e atitudes para evitar atritos com servidores,
colaboradores e visitantes do Tribunal;

1.13.  manter  os  seus  empregados  devidamente  identificados  por  crachá  e
uniforme;

1.14. cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a
FISCALIZAÇÃO do contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução
dos serviços pelos empregados;

1.15. coordenar e controlar a execução dos serviços contratados;
1.16. administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados;
1.17.  assumir  todas  as  responsabilidades  e  tomar  as  medidas  necessárias  ao

atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do
preposto;

1.18.  instruir  os  seus  empregados  quanto  à  prevenção  de  acidentes  e  de
incêndios;

1.19.  registrar  e  controlar,  diariamente,  a  assiduidade e a pontualidade de seu
pessoal, bem como as ocorrências havidas, permitindo à CONTRATANTE o acesso ao
controle de frequência;

1.20. cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados;
1.21. solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada

de quaisquer equipamentos, pertencentes à CONTRATADA, que esta tenha levado para o
local de execução do serviço;

1.22. responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências da
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CONTRATANTE, por meio próprio ou mediante vale transporte, inclusive em casos de
paralisação  dos  transportes  coletivos,  bem  como  nas  situações  em  que  se  faça
necessária  a  execução  dos  serviços  em  regime  extraordinário,  para  assegurar  a
continuidade normal dos serviços;

1.23.  tomar  providências  para  que  todos  os  empregados,  no  prazo  de  60
(sessenta) dias a contar do início da prestação dos serviços, possuam cartão cidadão ou
outro  cartão equivalente, que possibilite consulta e recebimento de benefícios sociais,
expedido por órgão/entidade federal responsável;

1.24. providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do início da prestação
dos serviços, junto ao INSS, senha para todos os empregados com o objetivo de acessar
o Extrato de Informações Previdenciárias pela internet;

1.25.  efetuar  o  pagamento  de  salários  e  demais  verbas  em  agência  bancária
localizada  na  mesma  cidade  ou  região  metropolitana  em  que  o  empregado  presta
serviços;

1.26. pagar os salários de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal,
os  encargos  sociais  devidos,  exibindo,  sempre  que  solicitado,  as  comprovações
respectivas;

1.27.  responsabilizar-se  por  todos  os  encargos  previdenciários  e  obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, devendo saldá-los na época
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a
CONTRATANTE;

1.28. responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em
dependência da CONTRATANTE;

1.29. responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por
prevenção, conexão ou continência;

1.30.  responsabilizar-se  por  todos os  encargos fiscais  e  comerciais  resultantes
desta contratação;

1.31. adotar, na execução do objeto contratual, práticas de sustentabilidade e de
racionalização  no  uso  de  materiais  e  serviços,  incluindo  política  de  separação  dos
resíduos recicláveis descartados e sua destinação às associações e cooperativas dos
catadores de materiais recicláveis. Instruir seus empregados a respeito das atividades a
serem  desempenhadas,  alertando-os  a  não  executar  atividades  não  abrangidas  pelo
contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste
sentido, a fim de evitar desvio de função;

§1º A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados,
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE,
nem pode onerar o objeto deste contrato.

§2º Caso solicitado previamente pela CONTRATANTE, e desde que haja acordo
individual escrito ou o instrumento coletivo permita, a CONTRATADA deverá executar os
serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, podendo, nesse
caso, haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista
na convenção ou acordo coletivo de trabalho da categoria envolvida.
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§3º. São expressamente vedadas à CONTRATADA:
a)  a  veiculação  de  publicidade  acerca  deste  contrato,  salvo  se  houver  prévia

autorização da CONTRATANTE;
b) subcontratação para a execução do objeto deste contrato;
c)  a  contratação  de  servidor  pertencente  ao  quadro  de  pessoal  da

CONTRATANTE, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de
cargo em comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato.

2 – O CONTRATANTE deverá:

2.1. efetuar o pagamento à CONTRATADA, após a apresentação da nota fiscal,
que será atestada pelos gestores, do valor resultante da prestação dos serviços;

2.2.  proporcionar  as  condições para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus  serviços  de  acordo  com  as  disposições  deste  contrato,  do  Edital  e  de  seus
respectivos Anexos;

2.3 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as cláusulas contratuais, com o ato convocatório e com os termos de sua
proposta;

2.4. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços pelos gestores do
contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

2.5. notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

2.6 rejeitar,  no todo ou em parte,  os serviços que a CONTRATADA prestar em
desacordo com o estabelecido neste instrumento, no Edital e seu Anexos.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

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;
III – suspensão de contratar com o Tribunal de Justiça;
IV – impedimento de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça;
V – declaração de inidoneidade.
§1º  O  Tribunal  de  Justiça,  na  quantificação  da  pena  de  multa,  observará  o

seguinte:
I –  10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento

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

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa
do cronograma físico de obras não cumprido;
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III  -  multa  de  0,2%  (zero  vírgula  dois  por  cento)  sobre  o  valor  da  parte  do
fornecimento e/ou do serviço não realizado,  ou sobre a parte da etapa do cronograma
físico de obras não cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

§2º Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá o contratante, ao seu interesse,
rescindir o contrato em caso de atraso superior ao sexagésimo dia sobre o fornecimento
parcial ou integral do objeto ou etapa do cronograma físico da obra não cumprido, se for o
caso.

§3º As multas serão descontadas de qualquer crédito da contratada.
§4º  A penalidade  de  multa,  que  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  com as

demais  sanções,  e  a  sua cobrança,  não isentará  a obrigação de indenizar  eventuais
perdas e danos.

§5º 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:
a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que

o  CONTRATADO  tenha  adotado  as  medidas  corretivas  no  prazo  determinado  pela
Administração;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/materiais fornecidos;
II - 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do objeto,

do serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
a)  entregar  como  verdadeira  mercadoria  falsificada,  adulterada,  deteriorada  ou

danificada;
b) paralisação de serviço ou do fornecimento de bens sem justa fundamentação e

prévia comunicação à Administração;
c)  praticar  ato  ilícito  visando  frustrar  os  objetivos  de  licitação  no  âmbito  da

administração estadual;
d)  sofrer  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  doloso,  fraude  fiscal  no

recolhimento de qualquer tributo;
e)  recusar  a  retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato no prazo

estabelecido, sem justa causa.
§6º Ficará impedida de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça, pelo prazo de 2

(dois) anos, garantido o devido processo legal, sem prejuízo da rescisão unilateral  do
contrato  e  da  aplicação  de  multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  da
contratação, a contratada que:

a) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa;
b) fraudar a execução do contrato;
c) comportar-se de modo inidôneo;
d) cometer fraude fiscal; ou
e) fizer declaração falsa.
§7º Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo

único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e artigo 81, III, da Lei Estadual nº
17.928/2012.

§8º Se o valor a ser pago à contratada não for suficiente para cobrir o valor da
multa, a diferença será descontada da garantia contratual.
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§9º Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a contratada
obrigada a  recolher  a  importância  devida  no prazo de 15 (quinze)  dias,  contados da
comunicação oficial.

§10  Esgotados  os  meios  administrativos  para  cobrança  do  valor  devido  pela
contratada ao contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

§11 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento
da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da
solicitação da contratante.

§12 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas,
poderá  ser  rescindido  unilateralmente,  por  ato  formal  da  Administração,  nos  casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE

É admitida a repactuação dos preços deste contrato, desde que seja observado o
interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data do acordo, ou convenção coletiva
de  trabalho  ou  sentença  normativa  vigente  à  época  da  apresentação  da  proposta  e
adotados para elaboração desta.

§1º Inexistindo sentença normativa, convenção ou acordo coletivo de trabalho, a
repactuação dos preços da mão de obra terá como base a pesquisa de preços realizada
na mesma fonte utilizada para a fixação da remuneração inicial, devendo ser observados
os mesmos critérios fixados quando da elaboração da estimativa de preços, neste caso
contando-se o interregno mínimo da data de apresentação da proposta.

§2º Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de 12 (doze) meses
será contado a partir  da data  de início  dos efeitos  financeiros da última repactuação
ocorrida.

§3º.  Caso  a  CONTRATADA  não  requeira  tempestivamente  a  repactuação  e
prorrogue o contrato sem pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito.

§4º. Ocorrerá igualmente a preclusão do direito à repactuação caso o pedido seja
formulado depois de extinto o contrato.

§5º.  As  repactuações  serão  precedidas  de  solicitação  da  CONTRATADA,
acompanhada  de  demonstração  analítica  da  alteração  dos  custos,  por  meio  de
apresentação das planilhas de composição de custos e formação de preços, do novo
acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa da categoria  que fundamenta  a
repactuação,  e,  se  for  o  caso,  dos  documentos  indispensáveis  à  comprovação  da
alteração dos preços de mercado de cada um dos itens da planilha a serem alterados.

§6º Os preços de insumos de mão de obra decorrentes de convenção,  acordo
coletivo de trabalho, sentença normativa ou definidos pelo poder público, tais como auxílio
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alimentação e vale transporte, serão reajustados com base nos respectivos instrumentos
legais, no mesmo momento – e por meio do mesmo instrumento – em que ocorrer a
repactuação da mão de obra, com efeitos financeiros das datas das efetivas alterações de
custos de cada item.

§7º  O  item  "aviso  prévio  trabalhado"  será  pago  somente  no  primeiro  ano  de
vigência do contrato.

§8º É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos
na proposta inicial,  exceto quando se tornarem obrigatórios por força de lei,  sentença
normativa, acordo ou convenção coletiva de trabalho.

§9º É admitido o reajuste dos custos com insumos, materiais e/ou equipamentos,
observado  o  interregno  mínimo  de  12  (doze)  meses,  contado  da  data  limite  para
apresentação da proposta.

§10 Se,  no momento da repactuação,  a  CONTRATADA ainda não fizer  ius ao
reajuste,  nos  termos  deste  item,  ocorrerá  somente  a  repactuação,  podendo,  a
CONTRATADA,  em  momento  oportuno,  após  o  implemento  da  condição  (interregno
mínimo de 12 (doze) meses), solicitar o reajuste de direito.

§11 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 (doze) meses será
contado a partir da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido.

§12 Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o
contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

§13 Para os reajustes de insumos, materiais e/ou equipamentos será utilizada a
variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, acumulado
em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula:

Pr = P + (P x V) 
Onde:
Pr = preço reajustado, ou preço novo;
P = preço atual (antes do reajuste);
V = variação percentual obtida na forma do item 10 desta cláusula, de modo que (P x V)
significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

§14  Qualquer  que  seja  a  variação  apurada  nos  termos  do  item  anterior,  o
percentual de reajuste máximo a ser aplicado será aquele definido como centro da meta
de inflação fixada -pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), nos termos do Decreto n°
3.088, de 21 de junho de 1999 – para o exercício em que tiverem início seus efeitos
financeiros.

§15 O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição
do direito da CONTRATADA.

§16 A repactuação e o reajuste ocorrerão serão formalizados preferencialmente em
um mesmo instrumento, por meio de apostilamento ao contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RECISÃO

São motivos para a rescisão do presente Contrato os elencados no art. 78 da Lei
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n° 8.666/1993, que obedecerá às disposições dos artigos 79 e 80, da Lei nº 8.666/93.
§  1º.  A  rescisão  por  descumprimento  das  cláusulas  contratuais  acarretará  a

execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE, e dos valores
das multas e indenizações a ele devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes
do contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções
previstas neste instrumento.

§  2º.  No  caso  de  rescisão,  a  CONTRATADA deverá  garantir  a  prestação  dos
serviços  nos  termos  aqui  avençados,  até  que  seja  contratada,  a  critério  do
CONTRATANTE, outra empresa.

§3º. O presente instrumento pode ser rescindido unilateralmente pelo Tribunal de
Justiça antes do prazo estabelecido, mediante comunicação prévia, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.

§4º O Tribunal de Justiça poderá rescindir o contrato, respeitando o contraditório e
ampla defesa, resguardado o direito à indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

Para  fins  de  acompanhamento  do  adimplemento  de  suas  obrigações  fiscais,
trabalhistas  e previdenciárias,  a  CONTRATADA deverá entregar  à  FISCALIZAÇÃO do
Tribunal de Justiça a documentação a seguir relacionada:

1 - Mensalmente, acompanhando a nota fiscal/fatura referente ao serviço prestado,
no setor responsável pela fiscalização do contrato, cópias autenticadas em cartório ou
cópias simples acompanhadas de originais, dos seguintes documentos:

1.1. Certidão de Regularidade do FGTS;
1.2 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida

Ativa da União;
1.3. Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio

ou sede da CONTRATADA; e
1.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
2. No prazo de 15 (quinze) dias, caso solicitado pelo fiscal do contrato:
2.1. Extratos de Informações Previdenciárias e de depósitos do Fundo de Garantia

e  Tempo  de  Serviço  -  FGTS  de  seus  empregados,  bem  como  quaisquer  outros
documentos  que  possam  comprovar  a  regularidade  previdenciária  e  fiscal  da
CONTRATADA;

2.2. Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos
serviços,  em que conste como tomador o Órgão ou Unidade contratante;  cópia do(s)
contracheque(s)  assinado(s)  pelo(s)  empregado(s)  de qualquer  mês da prestação dos
serviços ou ainda dos respectivos comprovantes de depósitos bancários;

2.3. Os comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale transporte,
auxílio alimentação, etc),  a que estiver obrigada por força de lei  ou de convenção ou
acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de
qualquer empregado;

2.4.Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem
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previstos em lei;
2.5.  Outros  documentos  que  comprovem  a  regularidade  fiscal,  trabalhista  e

previdenciária da CONTRATADA.
3. Documentação obrigatória para o início e o término da execução contratual, ou

em caso de admissão/demissão de empregados:
3.1. No primeiro mês da prestação dos serviços:
3.1.1.  Até  1  (um)  dia  útil  antes  do  início  dos  trabalhos,  relação  nominal  dos

empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho,
RG e CPF. Em nenhuma hipótese será permitido o acesso às dependências do Tribunal
de Justiça de empregados não inclusos na relação. Qualquer alteração referente a esta
relação deverá ser imediatamente comunicada à FISCALIZAÇÃO;

3.1.2. Até 15 (quinze) dias após o início da prestação dos serviços, ou após a
admissão  de  novos  empregados,  cópias  autenticadas  em cartório  ou  cópias  simples
acompanhadas dos originais da CTPS dos empregados admitidos para a execução dos
serviços, devidamente assinadas, e dos exames, médicos admissionais dos empregados
da CONTRATADA.

3.1.3. Até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços (extinção ou
rescisão  do  contrato),  em  relação  aos  empregados  que  foram demitidos,  ou  após  a
demissão  de  qualquer  empregado  durante  a  execução  do  contrato,  apresentar  a
documentação adicional  abaixo relacionada, acompanhada de cópias autenticadas em
cartório ou de cópias simples acompanhadas de originais;

3.1.3.1.  Termos  de  rescisão  dos  contratos  de  trabalho  dos  empregados
prestadores de serviço,  devidamente  homologados,  quando exigível  pelo  sindicato  da
categoria;

3.1.3.2.  Guias  de  recolhimento  da  contribuição  previdenciária  e  do  FGTS,
referentes às rescisões contratuais;

3.1.3.3.  Extratos  dos  depósitos  efetuados  nas  contas  vinculadas individuais  do
FGTS de cada empregado demitido.

4. Recebida a documentação mencionada no item 1, a FISCALIZAÇÃO do contrato
deverá apor a data de entrega ao Tribunal de Justiça e assiná-la.

5.  Verificadas  inconsistências  ou  dúvidas  na  documentação  entregue,  a
CONTRATADA terá  o  prazo  máximo  de  7  (sete)  dias  corridos,  contado  a  partir  do
recebimento de diligência da FISCALIZAÇÃO, para prestar os esclarecimentos cabíveis,
formal e documentalmente.

6.  O  descumprimento  reiterado  das  disposições  acima  e  a  manutenção  da
CONTRATADA  em  situação  irregular  perante  as  obrigações  fiscais,  trabalhistas  e
previdenciárias implicarão rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades
e demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

As partes  submetem-se  às  condições  ora  acordadas  e  aos  ditames  da  Lei  nº
8.666/1993,  da  Lei  Estadual  nº  17.928/2012,  Lei  nº  8.078/90  (Código  de  Defesa  do
Consumidor) e legislação comum, que se aplicará, inclusive, aos casos omissos.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO

Durante a vigência deste contrato,  a  execução do objeto será acompanhada e
fiscalizada pelo titular da Diretoria Administrativa designado Gestor do contrato, sendo
permitida a assistência de terceiros, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente instrumento tem vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua
assinatura, permitida a sua prorrogação pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses, nos
termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas que porventura surgirem em
decorrência da execução do presente contrato.

E por estarem justas e combinadas, as partes assinam o presente instrumento, em
02 (duas) vias de igual teor e forma, diante das testemunhas abaixo.

Goiânia, aos ____ dias do mês de __________ de 2017.

______________________________________________
Aparecida Auxiliadora Magalhães Santos

Diretora Geral do Tribunal de Justiça de Goiás
CONTRATANTE

______________________________________________
(REPRESENTANTE DA EMPRESA)

CONTRATADA

Testemunhas:___________________________________

______________________________________________
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ANEXO II

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 020/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO

Especificação Período
Valor total

mensal
Valor total anual

Lote 1

Servente  de  limpeza  sem  insalubridade
(203 postos)

12 meses R$640.006,22 R$7.680.074,64

Servente  de  limpeza  com  insalubridade
(61 postos)

12 meses R$248.474,35 R$2.981.692,20

Totais do lote 1 R$888.480,57 R$10.661.766,84

Lote 2

Servente  de  limpeza  sem  insalubridade
(195 postos)

12 meses R$614.784,30 R$7.377.411,60

Servente  de  limpeza  com  insalubridade
(64 postos)

12 meses R$260.694,40 R$3.128.332,80

Totais do lote 2 R$875.478,70 R$10.505.744,40

Valor total dos lotes R$1.763.959,27 R$21.167.511,24

Goiânia, 02 de junho de 2017.

Rogério Jayme
Pregoeiro
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ANEXO III

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 020/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1  CONTRATAÇÃO,  SOB  DEMANDA,  DE  PESSOA  JURÍDICA  ESPECIALIZADA  NO

FORNECIMENTO  DE  MÃO  DE  OBRA  DE  SERVIÇOS  DE  LIMPEZA,  CONSERVAÇÃO,

HIGIENIZAÇÃO,  de  forma  diária  e  contínua,  compreendendo  o  fornecimento  de  materiais,

equipamentos, uniformes, ferramentas e EPIs necessários à execução dos serviços, com o fim de

atender as necessidades das áreas internas e externas dos prédios das comarcas do interior

relacionadas neste Termo de Referência.

1.2 A prestação de serviços de que trata este Termo de Referência não gera vínculo empregatício

entre os empregados da CONTRATADA e o TJ-GO, vedando-se qualquer relação entre estes que

caracterize pessoalidade e subordinação direta.

2. JUSTIFICATIVA

2.1  Justifica-se a presente contratação, pelo fato do Poder Judiciário do Estado de Goiás, não

possuir em seu quadro efetivo de pessoal, servidores com qualificação profissional para execução

dos  serviços  objeto  dessa  contratação,  necessários  para  o  regular  desenvolvimento  de  suas

atividades.

2.2 Pondera-se também que estes serviços são indispensáveis ao bom andamento das atividades

deste  Poder  nas  comarcas  do  interior,  visando  manter  os  ambientes  de  trabalho

permanentemente limpos e saudáveis, proporcionando ao público interno e externo condições de

higiene, conforto e bom atendimento, além da manutenção e conservação dos bem públicos, em

caráter  permanente.  Ademais,  tais  serviços devem ser preferencialmente,  objeto de execução

indireta, a exemplo do que dispõe o §1º, do art. 1º, do Decreto Presidencial nº 2.271/97 e o art. 7º

da Instrução Normativa nº 2/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
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3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1  A contratação objeto deste Termo de Referência tem amparo na Lei Federal nº 8.666/93 e

suas alterações, bem como na Lei nº 10.520/02, lei que instituiu o Pregão para aquisição de bens

e serviços comuns e demais normas pertinentes.

4. ESTIMATIVA DE MÃO DE OBRA

4.1 Para o cumprimento dos serviços contratados estimam-se as seguintes quantidades de mão

de obra terceirizada:

4.1.1 Contratação de 523 (quinhentos e vinte e três) postos de servente de limpeza, conservação

e higiene, sendo 125 (cento e vinte e cinco) destinados a higienização de instalações sanitárias de

uso público, distribuídos em 2 (dois) lotes, descritos abaixo e de acordo com o  Anexo I:

LOTE 1 LOTE 2
SERVENTES COMUNS 203 195
SERVENTES RESPONSÁVEIS PELAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

DE USO PÚBLICO 
61 64

TOTAL DE SERVENTE POR LOTE 264 259
TOTAL DO LOTE 1 E LOTE 2 523

4.1.1.1 Será  devida o  adicional de insalubridade aos serventes destinados a  higienização de

instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de

lixo, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho.

4.1.2 Estão  incluídos  nos  serviços,  objeto  desta  contratação,  os  materiais  e  o  emprego  de

equipamentos para os serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como seu controle,

estocagem e distribuição.

5. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA CONTRATADA

5.1 O desempenho da Contratada será avaliado periodicamente, conforme Acordo de Nível de

Serviço constante deste Termo de Referência.
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6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 Menor Preço.

6.2 A proposta  deverá  estar  acompanhada  ainda  da  seguinte  documentação,  sob  pena  de

DESCLASSIFICAÇÃO:

6.2.1 Apresentar Planilhas de Custos e Formação de Preços da categoria de servente de limpeza

com insalubridade e sem insalubridade e por comarca, com demonstração do preço proposto para

a execução dos serviços, cada qual contendo valores correspondentes à remuneração, benefícios

mensais e diários, insumos diversos, encargos trabalhistas e sociais, despesas indiretas, lucro e

tributos todos ajustados às diretrizes e percentuais determinados pela Lei e ao modelo constante

do Anexo IX.

6.2.1.1 A contratada deverá elaborar a planilha supracitada especificando também a alíquota de

ISS de cada comarca, bem como os valores aplicados ao vale transporte.

6.2.2 Para  composição  dos  preços  deverá  ser  observado  o  salário  normativo  da  categoria

profissional  envolvida  na  execução  dos  serviços  contratados,  celebrado  no  último  Acordo,

Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho vigente no Estado de Goiás.

7. DA CAPACIDADE TÉCNICA

7.1 Além da documentação requerida no item 6.2 e subitens, a licitante deverá apresentar:

7.1.1 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 dos serviços continuados, de maneira

satisfatória, com características semelhantes às do objeto deste Termo de Referência, devendo

constar, de forma clara, o número do contrato e o tempo de duração. 

Para atender a exigência acima, deverá ser comprovada, no somatório dos atestados, a prestação

de serviços continuados de:

- para o lote 1, no mínimo 132 postos de trabalho;
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- para o lote 2, no mínimo 130 postos de trabalho;

7.1.2 O quantitativo estabelecido no item acima corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total

de postos de trabalho de servente de limpeza, previsto neste Termo.

7.1.3 No caso de participação em mais de um lote a empresa deverá comprovar o quantitativo cor-

respondente ao somatório dos postos previstos para cada lote.

7.1.4 Não serão considerados atestados emitidos por empresas de iniciativa privada pertencente

ao mesmo grupo empresarial da licitante;

7.1.5 Serão  consideradas  como  pertencentes  ao  mesmo grupo empresarial,  empresas

controladas ou controladoras da licitante, ou que tenham pelo menos uma  pessoa física ou

jurídica na condição de sócio da licitante.

8. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA

8.1  Os  serviços  diários  de  limpeza,  higiene  e  manutenção,  serão  realizados  nas  unidades

judiciárias e administrativas das Comarcas do Interior,  e executados em horário adequado às

necessidades  dos  edifícios  citados,  observado  seus  horários  de  funcionamento  e  demais

peculiaridades, respeitada a jornada normal de trabalho, prevista na Constituição Federal/1988,

em seu Capítulo 2º, Art. 7º, inc. XIII e Art. 58 da CLT.

8.2 A contratada alocará serventes de limpeza que responderão pela higienização das instalações

sanitárias de uso público (COM INSALUBRIDADE), como definido na segunda parte da Súmula

do TST-448, mediante os seguintes critérios:

8.2.1 A higienização das instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e

a respectiva coleta de lixo será realizada por 125 (cento e vinte e cinco) dos 523 (quinhentos e

vinte e três) serventes de limpeza responsáveis pela área interna de cada Comarca, observada a

distribuição por Comarca conforme Anexo I.

8.2.1.1 Os 125 (cento e vinte) e cinco serventes de limpeza indicados no item 8.2.1, deverão ser

definidos e listados antes do início da execução dos trabalhos.

8.2.2 A higienização das instalações sanitárias será realizada com EPI próprio, definido no item

9.2.1.7.4, vedado o seu uso em outras áreas.

8.2.3 Respeitado  o  disposto  no  item  anterior,  os  serventes  de  limpeza  responsáveis  pela

higienização dos banheiros atuarão, também, em outras áreas.

8.2.4 O quantitativo dos serventes de limpeza que responderão pela higienização dos banheiros

públicos não poderá ser alterado pela contratada.
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9. IDENTIFICAÇÃO E CRITÉRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA

9.1 Da Execução dos Serviços

9.1.1 Os  serviços  deverão  ser  prestados,  sob  demanda,  nos  locais,  horários  e  dentro  dos

parâmetros de qualidade e periodicidade estabelecidos neste termo, com emprego do pessoal,

equipamento  e  material  suficientes  para  assegurar  plena  eficácia  na  execução,  sob  inteira

responsabilidade da Contratada, conforme anexos deste Termo de Referência.

9.1.2 Ocorrendo impossibilidade de execução de quaisquer  das tarefas inclusas no objeto,  a

Contratada deverá informar imediatamente o Gestor do Contrato para, em conjunto, adotar as

providências necessárias.

9.1.3 Os  serviços  deverão  ser  executados  sob  condições  que  atendam  às  determinações

constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.

9.1.4 A  empresa  contratada  apresentará  ao  Gestor  do  Contrato  o  Plano  de  Contingência,

contendo  a  indicação  do(s)  profissional(is)  da  empresa  que  será(ão)  responsável(is)  pelo

atendimento de situações de emergência, os números dos telefones fixos, celulares e outros que

possibilitem comunicação imediata e eficaz, além de procedimentos de prevenção, combate a

sinistros e outros que julgar necessários.

9.1.5 Para a gestão do contrato no que se refere à gestão administrativa (ateste do serviço, dos

materiais, da mão de obra e outros) e fiscalizatória na comarca, ficará designado o Diretor (a)

Fórum e  no  que  se  refere  à  gestão  documental  e  o  ateste  das  notas  fiscais  ficará

responsável o titular da Diretoria Administrativa.

9.1.6 Para Fiscal do Contrato, ficam designados os Diretores do Foro das respectivas comarcas

ou servidor designado por ele.

9.1.7 A Contratada executará os serviços por meio de equipe especializada, cuidando para que

os  seus  funcionários  desempenhem  suas  atribuições  sob  a  orientação  de  empregado  da

empresa.

9.1.8 Os serviços serão executados exclusivamente no âmbito das atividades, objeto da presente

contratação, não podendo haver o deslocamento dos profissionais, em hipótese alguma, para

exercer funções diversas daquelas previstas, tampouco colocados à disposição de outro setor.

9.1.9 A Contratada deverá planejar a sua rotina diária de trabalho com base nas informações e

solicitações  encaminhadas  pelo  Fiscal  do  Contrato,  cuidando  para  que  os  serviços  sejam
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prestados,  dentro  de  padrões  de  excelência,  sob  os  aspectos  da  organização,  eficiência,

qualidade e economicidade.

9.1.10 Os serviços de limpeza e higiene das áreas internas e externas deverão ser executados de

acordo com o cronograma apresentado pela contratada e autorizado pelo Fiscal do Contrato, de

acordo com a conveniência administrativa, obedecida a jornada normal de trabalho, prevista na

CLT, devendo ser observadas as variações impostas em legislação específica e na convenção

coletiva da categoria.

9.1.11 Por se tratar de contrato por demanda, o fornecimento do serviço de mão de obra pela

contratada só poderá ser iniciado após o recebimento de ordem de serviço, emitida pelo Gestor

do Contrato, indicando o local do edifício e a quantidade de profissionais a serem alocados, de

acordo com o Anexo I.

9.1.12 A empresa contratada terá, após o recebimento da referida ordem de serviço, o prazo de

48 (quarenta e oito) horas, para alocação da mão de obra solicitada.

9.2 Da frequência e periodicidade da execução dos serviços de limpeza e conservação (plano de

trabalho)

9.2.1 ÁREA INTERNA

9.2.1.1 Diariamente, uma vez quando não explicitado:

* Varrição esmerada de todas as dependências, inclusive “halls”, exceto áreas carpetadas e dos

pisos tratados que deverão, respectivamente, ser aspiradas e limpas conforme o tipo de piso;

* Limpar com flanela todo o mobiliário, balcões e utensílios diversos com a utilização de produto

específico para cada superfície (lustra móveis, limpa vidro, álcool, desengordurante, detergente

neutro ou limpador multiuso);

* Limpar todos os estofados de couro, curvim, tecidos e outros;

* Limpar, com vassoura e aspirador, todos os tapetes, carpetes, passadeiras e capachos;

*  Limpar  e  desinfetar  os  aparelhos  telefônicos,  de  comunicação  e  os  microcomputadores  e

respectivos periféricos. A limpeza da tela dos monitores deverá ser feita com uso de flanela seca;

*  Lavar  e  higienizar,  com  uso  de  detergente  neutro,  desinfetante,  bactericida,  germicida,

aromatizante e água sanitária, todos os banheiros e copas, duas vezes ao dia;

* Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;

* Limpar os espelhos com flanela e limpa vidros;

* Varrer as garagens do edifício;
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* Abastecer as dependências sanitárias com papel toalha interfolhado ou rolão, papel higiênico e

sabonete líquido, sempre que necessário;

* Limpar as cabines, portas internas e externas dos elevadores, se houver, espelhos, bem como

de suas guias, placas e totens de comunicação visual, superfícies de aço inox, alumínio e partes

cromadas, com a utilização de produto específico e flanela;

* Retirar o lixo duas vezes ao dia, às 10 horas e às 16 horas. Acondicioná-los em sacos plásticos

pretos de sessenta ou cem litros, removendo-o para local indicado pela Administração;

* Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber;

* Limpar e desinfetar maçanetas e corrimões, com detergente não corrosivo;

*  Limpar  as  rampas  de  acesso  do  edifício  do  CONTRATANTE e  outras  áreas  externas  de

circulação de pessoas e vias de acesso às garagens;

* Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

9.2.1.2 Semanalmente, uma vez, quando não explicitado:

* Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;

* Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica;

* Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético;

*  Lustrar  todo  o  mobiliário  envernizado  com produto  adequado  e  passar  flanela  nos  móveis

encerados;

* Limpar e polir todos os metais, como torneiras, maçanetas, fechaduras, etc.;

* Lavar, no mínimo duas vezes por semana, os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, de

granito, cerâmicos, de marmorite e emborrachados com detergente neutro e equipamentos de

baixa ou alta rotação, encerar e lustrar, se necessário;

* Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral, placas e painéis;

* Lavar as escadarias, utilizando produtos e equipamentos adequados para cada tipo de piso ou

revestimento. Escadas acarpetadas deverão ser aspiradas;

* Limpar as instalações do CPD- Central de Processamento de Dados;

* Aspirar o pó dos estofados;

* Limpar os vidros internos, esquadrias, basculantes e peitoris, de forma escalonada.

* Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

9.2.1.3 Mensalmente, uma vez quando não explicitado:

* Limpar forros, paredes e rodapés;

* Remover manchas de paredes;

* Limpar os interruptores;
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* Encerar os pisos que forem necessários;

* Limpar todos os ralos e grelhas das instalações de água pluvial;

* Aspirar e limpar as cortinas e persianas;

*  Lavar  os  carrinhos  utilizados  na  remoção  do  lixo  no  decorrer  do  mês  e  limpeza  dos

equipamentos utilizados;

*  Lavar  todas  as  lixeiras  das  salas  e  corredores,  bem como os  coletores  usados  na  coleta

seletiva;

* Limpar todas as colunas e paredes de mármore ou granito;

* Lavar os capachos e tapetes dos elevadores;

* Limpar todas as luminárias, por dentro e por fora;

* Lavar os containers utilizados na coleta de lixo;

* Aplicação de cera nas superfícies enceráveis;

* Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.

9.2.1.4 Semestralmente:

* Limpeza e higienização das caixas d'água, preferencialmente nos meses de abril e agosto, por

profissional capacitado, em consonância com a NR-35 da Secretaria de Inspeção do Trabalho.

9.2.1.5 Anualmente, uma vez quando não explicitado:

Efetuar a lavagem de qualquer área solicitada pelo fiscal pertencente ao objeto do contrato e que

não esteja pontualmente especificada;

9.2.1.6 Eventualmente, quando houver necessidade:

* A contratada deverá executar o serviço de desentupimento de baixa e média complexidade e

limpeza, de ralos, pias, vasos sanitários, canaletas e grelhas de escoamento de água da chuva e

similares;

*  Executar  serviço  de  limpeza  de  dejetos  de  pombos  com  material  específico  de  proteção

(máscara de papel, luvas e botas de borracha, óculos de proteção e touca ou boné).

9.2.1.7 Instalações sanitárias de uso público (banheiros públicos):

9.2.1.7.1 Os  serviços  a  serem  executados  nos  banheiros  públicos  são  descritos  de  forma

destacada tendo em vista a ênfase da fiscalização do contrato sobre este quesito.

9.2.1.7.2 A higienização dos banheiros observará as normas gerais do item 9.2

9.2.1.7.3 Os  serventes  que  higienizarão  os  banheiros  públicos  serão  distribuídos  na  forma

definida no item 8.2.

9.2.1.7.4  Os serventes responsáveis pela limpeza e manutenção dos banheiros públicos (COM

INSALUBRIDADE),  além  do  uniforme  completo,  usarão  avental  de  segurança,  máscara  de
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proteção,  óculos  de  proteção  e  luvas,  que  não  serão  utilizadas na  limpeza  das  demais

dependências.

RELAÇÃO DOS EPIs A SEREM FORNECIDOS POR SERVENTE PARA EXECUÇÃO DE

ASSEIO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS 

 QUANTIDADE = SERVENTES RESPONSÁVEIS PELAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE

USO PÚBLICO
ITEM MATERIAIS - EPIs QUANTIDADE ANUAL

POR SERVENTE
1 AVENTAL DE SEGURANÇA DE PVC 1
2 MÁSCARA DE PROTEÇÃO (TNT descartável) 4
3 ÓCULOS DE PROTEÇÃO 1
4 PAR DE LUVAS PVC – COR VERDE 4

* As quantidades especificadas são mínimas.

9.2.1.7.5 A  contratada  afixará  a  placa  “BANHEIRO  INTERDITADO”  durante  a  limpeza  das

instalações sanitárias.

9.2.1.7.6 A limpeza e manutenção das instalações sanitárias serão realizadas com o cuidado

necessário para não molhar materiais de higiene pessoal, avisos e placas.

9.2.1.7.7 Diariamente:

* Lavar pisos, pias e bancadas dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante, pelo

menos duas vezes ao dia, zelando para que permaneçam secos e com boa aparência durante

todo o horário previsto para utilização; 

* Limpar os espelhos dos sanitários com pano umedecido em álcool, pelo menos uma vez ao dia,

zelando para que permaneçam secos e com boa aparência durante todo o horário previsto para

utilização; 

*  Lavar  os  vasos sanitários  e  seus assentos com saneante domissanitário  desinfetante,  pelo

menos duas vezes ao dia, zelando para que permaneçam com aparência e higiene adequadas

durante todo o horário previsto para utilização; 

* Zelar para que os pisos dos sanitários estejam adequados durante todo o dia, principalmente no

entorno dos vasos sanitários e dos mictórios; 

* Verificar, pelo menos três vezes ao dia, independentemente de solicitação, as quantidades de

papel  toalha,  papel  higiênico  e  sabonete  líquido,  provendo  para  que  os  banheiros  estejam

abastecidos durante todo o horário de funcionamento; 

*  Limpar  as  divisórias  dos  sanitários  com material  adequado,  passando  flanela  em seguida;

coletar os resíduos dos reservados e da área comum dos banheiros, pelo menos três vezes ao
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dia.

9.2.2 ESQUADRIAS

Os serviços serão executados pela contratada na seguinte frequência:

9.2.2.1 Diariamente, durante todo o mês:

*  Limpar  gradativamente  todos os  vidros  (face  interna),  de  forma organizada,  aplicando-lhes

produtos antiembaçantes.

9.2.3 ÁREA EXTERNA

9.2.3.1 Diariamente, uma vez quando não explicitado:

* Remover capachos e tapetes externos, procedendo a sua limpeza com hidrojato quando for

necessário;

* Varrer, passar pano úmido nos pisos vinílicos, de mármore, de granito, cerâmicos, de marmorite

e emborrachados;

* Varrer as calçadas, passeios e áreas pavimentadas internas;

* Retirar o lixo duas vezes ao dia. Acondicionar os lixos em sacos plásticos pretos de sessenta ou

cem litros, removendo-os para o local indicado pela Administração;

* Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber;

* Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;

* Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

9.2.3.2 Semanalmente, uma vez:

* Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, maçanetas, fechaduras, etc.);

* Lavar os pisos vinílicos, de mármore, de granito, cerâmicos, de marmorite e emborrachados,

com detergente, encerar e lustrar, se necessário;

* Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal;

* Varrer as calçadas externas aos edifícios das Comarcas.

9.2.3.3 Mensalmente, uma vez:

* Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento;

*  Proceder  a capina e roçada,  em todas as áreas internas e externas do Fórum, de plantas

desnecessárias, cortar grama e podar árvores que estejam impedindo a passagem de pessoas,

ou sempre que necessário.
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Observação – não poderá deslocar mão de obra da limpeza para exercer a atividade acima,

sendo que a contratada terá equipe diferenciada ou subcontratada para tal serviço, e por suas

expensas, não podendo apresentar planilha de custo para tal mão de obra.

9.2.3.4 Semestral, uma vez:

* Limpar fachadas envidraçadas (face externa), entre os meses de abril e outubro, utilizando de

balancim individual o estilo andaime, se necessário, em conformidade com as normas técnicas de

segurança do trabalho, aplicando-lhes produtos antiembaçantes;

Observação – não poderá deslocar mão de obra da limpeza para exercer a atividade acima,

sendo que a contratada terá equipe diferenciada ou subcontratada para tal serviço, e por suas

expensas, não podendo apresentar planilha de custo para tal mão de obra.

* Efetuar lavagem de qualquer área solicitada pelo gestor/fiscal pertencente ao objeto do contrato

e que não esteja pontualmente especificada;

*  Lavar  a  calçada  externa  que  circunda  os  edifícios  dos  prédios  das  Comarcas,  com

equipamentos específicos (hidrojato e enceradeira);

* Limpeza e higienização das caixas d´águas dos edifícios da Comarca, preferencialmente nos

meses de abril e agosto, por profissional capacitado, em consonância com a NR-35 da Secretaria

de Inspeção do Trabalho.

9.2.3.5 Eventualmente, quando houver necessidade:

* A contratada deverá executar o serviço de desentupimento de baixa e média complexidade e

limpeza de ralos, canaletas, calhas e grelhas de escoamento de água da chuva e similares, com

localização interna ou externa nos edifícios das Comarcas, utilizando equipamentos adequados à

prestação do serviço.

10.  DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

10.1 São  substâncias  ou  materiais  destinados  à  higienização,  desinfecção  domiciliar  ou  em

ambientes  coletivos  e/ou  públicos,  em  lugares  de  uso  comum  e  no  tratamento  da  água

compreendendo:

* Desinfetantes: são substâncias que são aplicadas em superfícies não vivas para destruir os

microorganismos que vivem nestes objetos;

* Detergentes: são substâncias surfactantes utilizadas para limpar, já que dispõe de propriedades

que lhe permitem tirar a sujidade sem afetar o material submetido ao processo de limpeza;
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* Material de higiene: papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido;

* São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e desinfetantes e respectivos

congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às

mesmas  exigências  e  condições  no  concernente  ao  registro,  à  industrialização,  entrega  ao

consumo e fiscalização.

10.2 Os produtos elencados no presente Termo de Referência deverão seguir o disposto nas Leis

n° 6.360/1976 e 13.411/2016 e nas Resoluções da Diretoria Colegiada da ANVISA n° 184/2001 e

alterações, 46/2002, 208/2003, 252/2003, 40/2008, entre outras que tratarem do assunto em tela.

10.2.1 Em conformidade com a legislação acima disposta,  é  imprescindível  que os produtos

possuam número de registro no Ministério da Saúde e registro na ANVISA.

11. DOS MATERIAIS DE LIMPEZA

11.1 A  empresa  contratada  deverá  fornecer  todos  os  materiais  e  utensílios  necessários  e

suficientes para a execução dos serviços de limpeza, conservação, manutenção e higiene nas

dependências de todo o edifício, nos mobiliários e nas áreas anexas e afins, listados ou não no

Anexo  II,  inclusive  fornecendo  papel  higiênico,  sabonete  líquido  e  papel  toalha,  e

repondo/substituindo os dispensadores para os referidos produtos, por novos, do mesmo modelo,

durante toda a vigência do contrato, sempre que os existentes estragarem e/ou danificarem.

11.2 O atendimento a eventos, dentro dos prédios das Comarcas deverá ser realizado com todos

os materiais e equipamentos estabelecidos no presente documento de referência e seus anexos;

11.3 A Contratada deverá fornecer papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha com padrão

de qualidade estabelecido na planilha de materiais.

11.4  Todo o material deverá ser compatível com dispensadores fornecidos e, também, com os

eventuais dispensadores de propriedade do Contratante.

11.5 A empresa deverá, ainda, manter em local próprio indicado pelo fiscal do contrato, material

estocado,  sob  sua  responsabilidade,  nas  quantidades  mínimas  visando  suprir  quaisquer

eventualidades.

11.6 O fornecimento de materiais deverá ser mensal, completado até o segundo dia útil, sendo

que a entrega de cada item deverá apresentar regularidade de modo que as reais necessidades

do Contratante possam ser observadas pela fiscalização ao longo do contrato.

11.7 A  empresa  contratada  deverá  empregar,  sob  sua  responsabilidade,  na  execução  dos
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serviços materiais de qualidade, sendo inadmissível a utilização de produtos que sejam nocivos

ao  meio  ambiente,  que  possam  provocar  alergias  ou  outro  malefício  à  saúde  dos  próprios

trabalhadores, dos servidores ou dos usuários do Poder Judiciário do Estado de Goiás, assim

como causar danos aos móveis, equipamentos e instalações, substituindo aqueles que a gestão

do contrato recusar.

11.8 O Contratante poderá coletar, sempre que entender necessário, amostras de materiais de

limpeza: saneantes domissanitários, sabonete líquido, papel toalha, papel higiênico, etc.,  para

análises laboratoriais ou não laboratoriais.

11.9 Verificada qualquer inconformidade, o material  deverá ser imediatamente substituído e o

valor gasto com as análises laboratoriais reembolsado pela Contratada ao TJ/GO.

11.10 Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar os materiais a

seguir especificados, com qualidade igual ou superior ao indicado.

11.11 A relação de material do Anexo II é básica e seus quantitativos são estimados, podendo

ocorrer  oscilações de consumo durante a  execução do contrato,  não eximindo,  entretanto,  a

CONTRATADA  de  total  responsabilidade  pelo  fornecimento  adicional  de  material,  porém

necessário à perfeita execução dos serviços. 

11.11.1 A CONTRATADA poderá redistribuir as quantidades entre as comarcas se necessário for,

desde que não falte produtos em nenhuma delas.

11.12  O  Contratante  poderá  solicitar  declaração  do  fabricante  dos  produtos  que  ateste  a

qualidade descrita no Termo com firma reconhecida.

11.13 Para a aceitação dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 25, 26, 27, 28, 31 e 32

da relação dos produtos é necessária à apresentação dos seguintes documentos: Registro na

ANVISA e/ou Ministério da Saúde.

11.4 Quando do fornecimento de produtos concentrados, será necessário que o supervisor da

empresa ensine aos serventes o modo correto de diluição, para evitar desperdícios e possíveis

danos físicos.

12. DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA:

12.1 A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos e utensílios necessários e

suficientes à execução dos serviços de limpeza, conservação, manutenção e higiene do edifício e

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

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


PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

das áreas anexas, suas dependências, mobiliários e afins, listados ou não no Anexo II.

12.2 A empresa contratada deverá disponibilizar os equipamentos necessários à execução dos

serviços, devendo, em caso de avarias, serem substituído no prazo de 48 horas, a fim de não

prejudicar a execução dos serviços.

12.3 A empresa contratada deverá empregar equipamentos de boa qualidade com os acessórios

necessários à sua utilização, visando a um melhor desempenho e segurança na execução do

serviço.

12.4 A contratada deverá substituir os dispensadores: de papel higiênico, papel toalha e sabonete

líquido, por novos, do mesmo modelo, sempre que os instalados estiverem danificados e não

forem passíveis  de conserto  e adquirir  novos,  do mesmo modelo  ou por  modelo  da mesma

qualidade ou  de qualidade superior,  quando houver  nova demanda,  durante  toda a  vigência

contratual,  providenciando  para  que  sejam  adequados  ao  ambiente  onde  serão  instalados,

inclusive esteticamente, com instalação supervisionada por servidor designado do contratante.

12.4.1 Todo material/equipamento estará sujeito a exame qualitativo do Fiscal do Contrato, que

poderá vetar sua instalação, mediante o comprometimento do padrão de qualidade esperado na

prestação do serviço.

12.5 A  contratada  deverá  prover  assistência  técnica  aos  equipamentos,  efetuando  visitas

mensais,  para  ajustes,  limpeza  e  verificação  geral,  ou  quantas  vezes  forem  necessárias,

mantendo assim os equipamentos em pleno funcionamento.

12.6 A empresa contratada deverá zelar para que os equipamentos instalados sejam compatíveis

com o material utilizado. No caso de retirada dos referidos equipamentos por qualquer motivo,

durante o prazo de vigência contratual, novos equipamentos deverão ser instalados dentro do

prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

12.7 A Contratada,  sempre que necessário,  deverá providenciar  a substituição das partes ou

peças gastas pelo uso regular.

12.8 Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar os equipamentos

relacionados no Anexo II, nas quantidades adequadas à execução dos serviços.

13. DA VISITA E VISTORIA

13.1 Fica facultado às empresas interessadas em oferecer proposta VISITAR e VISTORIAR os
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locais onde serão prestados os serviços, cujo objetivo é proporcionar o conhecimento necessário

à elaboração da proposta de preço.

13.1.1 Caso  a  vistoria  não  ocorra,  será  aceito  como  concordância  da  Licitante  sobre  as

informações deste Termo de Referência.

13.2 Para a realização da vistoria, as empresas interessadas deverão agendar com a Secretária

dos Foros das Comarcas, em horário comercial.

13.3 Caso haja dúvidas quanto aos serviços a serem desempenhados, a empresa deverá entrar

em contato com os servidores lotados na Diretoria Administrativa, situada no prédio do Fórum Dr.

Heitor Moraes Fleury situado na Av. Assis Chateaubriand – nº 195 – Goiânia - Go, 7º andar, para

obter as informações necessárias para a elaboração da proposta.

14. CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS PARA O SERVIÇO

14.1 Do Perfil Profissiográfico

14.1.1 Servente de Limpeza:

Os profissionais deverão ser treinados em técnicas de limpeza e conservação, uso de produtos,

objetos e equipamentos e reciclagem, tal exigência poderá ser suprida por meio da comprovação

de 06 (seis) meses de experiência na função de limpeza e conservação que seja compatível com

as necessidades do contrato além de possuir senso de responsabilidade, espírito de colaboração

e ser extremamente educado e cortês. Formação escolar elementar (saber ler e escrever).

15.  DA JORNADA DE TRABALHO

15.1 A jornada de trabalho será conforme necessidade do Poder Judiciário, e no que está previsto

no inciso XIII, do Art. 7º, da Constituição Federal e no Art. 58 da CLT. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

16.1 Permitir  o  livre  acesso  dos  profissionais  da  Contratada  nas  dependências  do  órgão

contratante,  relacionados  com  a  execução  do  contrato,  desde  que  estejam  devidamente
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identificados, mediante utilização de crachás.

16.2 Efetuar o ressarcimento devido à Contratada pela execução dos serviços prestados e das

obrigações legais resultantes, nos termos e prazos contratualmente previstos, após terem sido

devidamente atestados pelo Gestor do Contrato.

16.3 Exigir o afastamento e/ou substituição imediata de empregado que não mereça confiança no

trato  com  os  serviços  prestados,  que  adote  posturas  inadequadas  ou  incompatíveis  com  o

exercício das atribuições que lhe foram designadas.

16.4 Impedir  que  terceiros,  que  não  sejam  da  empresa  Contratada,  efetuem  os  serviços

prestados.

16.5 Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa

Contratada, exigindo sua correção, nos prazos fixados pelo Gestor do Contrato, sob pena de

sanções  e  ajustes  contratuais,  ressalvados  os  casos  fortuitos  ou  de  força  maior  desde  que

devidamente justificados e aceitos pelo Contratante.

16.6 Exigir,  mensalmente,  os  documentos  comprobatórios  do  pagamento  de  pessoal,  do

recolhimento dos encargos sociais, em especial do FGTS e INSS, e outros.

16.7 Disponibilizar local para que os serventes realizem a troca de uniformes e façam seu asseio

pessoal.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1 Sem prejuízo do previsto no Contrato são obrigações da CONTRATADA, além de cumprir

todos os encargos incidentes direta ou indiretamente sobre o objeto contratual e observar todas

as obrigações legalmente previstas, sobretudo pelas Leis ns.º 8.666/93 e 10.520/2002:

17.2 São de responsabilidade da Contratada todos os impostos, taxas, licenças e registros na

Administração, Conselhos Regionais e outros órgãos públicos e entidades Municipais, Estaduais

ou Federais que se fizerem necessários, assim como as certidões solicitadas.

17.3 A Contratada  preservará  o  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Goiás,  mantendo-o salvo  de

quaisquer  demandas,  reivindicações,  queixas  e  representações  de  qualquer  natureza,

decorrentes de sua ação.

A Contratada,  quando da seleção de seus profissionais, deverá atentar para o nível do perfil

profissiográfico anteriormente estabelecido de modo a resguardar  a qualidade dos serviços a

serem prestados ao Poder Judiciário do Estado de Goiás.

17.4 A Contratada, independentemente da atuação do Fiscal do Contrato, não se eximirá de suas
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responsabilidades quanto à execução dos serviços, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento

das obrigações constantes no contrato.

17.5 A Contratada deverá assumir as responsabilidades previstas e exigidas em lei, em caso de

eventual ocorrência de acidente do trabalho, ou mal súbito, ou os que vierem a necessitar de

atendimento médico, providenciando as medidas que se fizerem necessárias, em tempo hábil,

caso isso não ocorra por negligência da empresa, todo ônus assumidos pelo Contratante serão

repassados ao contratado, e caso o valor não seja reposto em 48 horas, o valor será abatido em

fatura posteriormente. Todas as ocorrências de acidentes deverão ser comunicadas ao Fiscal e

ao Gestor do Contrato.

17.6 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo

prontamente a todas as dúvidas e reclamações no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

17.7 Não caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer outra operação financeira sem prévia e

expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual.

17.8 Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e

qualificação que permitiram sua contratação, inclusive quanto à qualificação econômico-financeira

e, sobretudo, no que diz respeito à regularidade fiscal, em atendimento ao disposto no art. 55,

XIII, da Lei n.º 8.666/1993.

17.9 Não  transferir  a  outros,  no  todo  ou  em  parte,  o  objeto  do  Contrato,  admitindo-se  a

subcontratação parcial, conforme descrito nos itens 9.2.3.3 e 9.2.3.4.

17.10 Responsabilizar-se-á pelo dano causado ao patrimônio do Poder Judiciário afetado, bem

como ao de seus membros e servidores, por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus

empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 5

(cinco) dias úteis contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça

dentro do prazo estipulado, ao CONTRATANTE é reservado o direito de descontar o valor do

ressarcimento da fatura do mês, sem prejuízo de poder rescindir o Contrato de pleno direito.

17.11 Não permitir que seus funcionários executem quaisquer atividades estranhas ao Contrato

durante  o  horário  em  que  estiverem  prestando  serviço,  cabendo  à  CONTRATADA exercer

fiscalização contínua.

17.12 Deverá  prestar  serviços  dentro  dos  parâmetros  estabelecidos,  disponibilizar  todos  os

materiais  necessários  à  manutenção  corretiva,  em  quantidade,  qualidade  e  tecnologia

adequadas, evitando interrupções no funcionamento dos equipamentos, bem como observância

às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações.

17.13 Fica a contratada autorizada de manter em sua dependência, caixa de primeiros socorros
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para qualquer eventualidade que ocorra, e que sejam suficientes ao atendimento do incidente,

respondendo a CONTRATADA pelos atos comissivos e/ou omissivos a ele relacionados.

17.14 Fornecer  quantos  Registradores  Eletrônicos  de  Ponto  (REP)  forem  necessários  a

quantidade  de  postos,  compatível  com  a  Portaria/MTE n.º  1510/2009,  incluindo  os  insumos

necessários a sua utilização (bobina etc.) e as devidas providências relativas à manutenção e

eventuais  consertos  para  registros  mensais  de  frequência  e  exercer  o  controle  sobre  a

assiduidade e a pontualidade de seus empregados,  inclusive com elaboração de planilha  de

controle nominal de frequência por empregado, que deverá ser encaminhada mensalmente ao

CONTRATANTE.

17.15 A contratada por  meio dos seus representantes deverá fazer  cumprir  com exatidão os

registros, horários de entrada e saída, sob pena de responder pelas horas pagas indevidamente

pelo CONTRATANTE.

17.16 Enviar  ao  local  de  prestação  dos  serviços,  mediante  prévia  comunicação  ao

CONTRATANTE, representante para esclarecer todas as dúvidas dos funcionários sempre que

houver acordo, convenção ou dissídio da respectiva categoria profissional.

17.17 Assumir toda a responsabilidade e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus

empregados acidentados ou com mal súbito, inclusive atendimento em casos de emergência.

17.18 A Contratada deverá apresentar ao Poder Judiciário, a nota fiscal dos serviços executados,

apresentando CNPJ idêntico ao estabelecido no contrato, acompanhado da Guia quitada e da

Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS (GRF), Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual

e Municipal do domicílio ou sede do licitante, documentação que provem a inexistência débitos

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho e de toda a documentação que compõe a relação

SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social),  da

Guia quitada e da Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e as

de Terceiros (GPS), devidamente válidas, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

e outras que vierem a ser exigidas, além da folha de pagamento da empresa com a respectiva

composição salarial da categoria, sem a qual não serão liberados os pagamentos das faturas

para a liquidação, além das demais provas de quitações fiscais e parafiscais. Apresentar também,

recibo de férias e rescisão de contrato de trabalho nos meses que houver essas ocorrências, bem

como outras documentações que se fizerem necessárias. Relação anexada aos autos contendo

nome dos empregados com faltas no mês e suas respectivas substituições. No que tange a vale

transporte  e  vale  alimentação  e/ou  vale  refeição,  a  empresa  apresentará  relações  de  cada

benefício  constando  os  nomes  dos  empregados  e  o  valor  depositado  individual,
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independentemente de lançar o valor do corpo da fatura.

17.19 Prover e manter o quadro de pessoal estabelecido em contrato para o atendimento aos

serviços,  conforme previsto neste Termo de Referência,  sem interrupção,  seja por  motivo  de

férias, descanso semanal, greve, licença, falta ao serviço ou demissão de empregados, que não

terão,  em hipótese alguma,  qualquer  relação de emprego com o CONTRATANTE,  sendo de

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações

sociais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do Contrato, obedecendo às

normas trabalhistas vigentes;

17.20 Prover,  por ocasião de férias ou outros afastamentos regulares ou ocasionais  de seus

funcionários, a vaga com funcionário exclusivo – cuja regularidade de sua situação laboral deverá

ser  previamente  comprovada,  inclusive  com  a  apresentação  de  sua  CTPS  anotada  pela

CONTRATADA – durante todo o período de afastamento do anterior ocupante da função, a fim de

se evitar a indesejável rotatividade de empregados.

17.21 A Contratada arcará com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e com

quaisquer  ônus,  despesas,  obrigações  trabalhistas,  previdenciárias,  fiscais,  de  acidentes  de

trabalho,  bem  como  de  alimentação,  transporte,  ou  outro  benefício  de  qualquer  natureza,

decorrente da contratação dos serviços de empregado substituto;

17.22 Credenciar  junto  ao  CONTRATANTE,  empregados  do  quadro  administrativo  da

CONTRATADA para proceder, nas dependências do CONTRATANTE, em dias definidos e em

horário que não comprometam a perfeita execução dos serviços, a distribuição de contracheque,

vale-transporte, vale-refeição e outros insumos de responsabilidade da CONTRATADA.

17.23 Implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos

serviços,  de  forma a  obter  uma operação  correta  e  eficaz,  realizando  os  serviços  de  forma

meticulosa e constante, por meio de critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de

equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água e energia elétrica;

e  mantendo  sempre  em  perfeita  ordem  todas  as  dependências  e  equipamentos  do

CONTRATANTE de que fizer uso;

17.24 Manter  todos  os  utensílios,  ferramentas,  maquinários  e  equipamentos  necessários  à

execução dos serviços em perfeito estado de conservação, manutenção, segurança e higiene,

prontos para utilização em qualquer tempo, e no caso de reposição de equipamento danificado,

repor em 48 (quarenta e oito) horas, para não paralisar os serviços, cabendo ao CONTRATANTE

à indicação do local para o seu armazenamento e cabendo à CONTRATADA manter o espaço

reservado a este fim perfeitamente limpo e organizado.
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17.25 A Contratada deverá identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua

propriedade,  tais  como aspiradores  de  pó,  enceradeiras,  mangueiras,  baldes,  carrinhos  para

transporte de lixo, escadas, dentre outros, de forma que não sejam confundidos com similares de

propriedade do contratante além de responsabilizar-se pela sua guarda e conservação nos locais

designados pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás.

17.26 A Contratada responderá objetivamente pela má utilização dos bens (materiais, utensílios e

equipamentos)  disponibilizados  pela  Administração  Judiciária  para  a  realização  dos  serviços,

obrigando-se a repor quaisquer desvios, desperdícios, perdas ou danos à Administração, bem

como a terceiros.

17.27 No caso de desaparecimento, destruição ou danificação de objetos, a contratada deverá,

de acordo com o determinado pelo Gestor do Contrato, repor ou providenciar a restauração dos

mesmos.

17.28 Submeter  os  serviços  a  serem  prestados  pela  CONTRATADA  à  aceitação  pelo

CONTRATANTE,  ao  qual  caberá  o  direito  de  recusa,  caso  não  estejam  de  acordo  com  o

especificado.

17.29 Substituir  qualquer  objeto,  produto  de  limpeza/higiene  ou  equipamento  cujo  uso  seja

considerado  pelo  CONTRATANTE  prejudicial  à  boa  conservação  de  suas  dependências,

equipamentos, instalações, ou, ainda, que não atendam às necessidades, bem como não estejam

em conformidade com o contrato;

17.30 À  Contratada  serão  vedados,  sob  pena  de  rescisão  e  aplicação  de  qualquer  outra

penalidade  cabível,  a  divulgação  e  o  fornecimento  de  dados  e  informações  referentes  aos

serviços contratados.

17.31 A Contratada não poderá valer-se do contrato para assumir obrigações perante terceiros,

dando-o como garantia,  nem utilizar  os direitos de crédito a serem auferidos em função dos

serviços prestados em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do

Poder Judiciário.

17.32 Iniciará os serviços dos postos em, no máximo, 10 (dez) dias corridos, contados a partir da

assinatura do Contrato.

17.33 Fornecerá uniformes completos aos serventes de limpeza, da seguinte forma:
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RELAÇÃO DO UNIFORME

QUANTIDADE = SERVENTES COMUNS + SERVENTES RESPONSÁVEIS PELAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE USO PÚBLICO
QUANTIDADE

FORNECIDA

SEMESTRALMENTE

TOTAL

ANUAL
TIPO DE UNIFORME

2 4
Calça – tecido de brim, cor predominante da contratada,

com bolso traseiro e dianteiro.

2 4

Camiseta  –  tecido  de  malha  fria,  cor  predominante  da

contratada,  com  a  logomarca  da  empresa  de  forma

visível.

2 4
Par  de  botas  profissional  ½  cano  de  borracha  pvc,

impermeável e com propriedades antiderrapantes

1 1

Crachá  –  com  foto  3x4,  colorida  e  recente,  com

identificação  completa  do  empregado  e  cordão  ou

prendedor (tipo jacaré) para mantê-lo sempre visível com

uso obrigatório nas dependências do Poder Judiciário

17.34 Fornecer,  a  partir  da data  prevista  para  início  da execução dos serviços,  uniforme de

acordo com a tabela do item anterior, ou a qualquer tempo, no prazo de 48 (quarenta e oito)

horas, após comunicação escrita do CONTRATANTE, sempre que não atendam às condições

mínimas de apresentação.

17.35 A contratada fica obrigada a fornecer novo crachá ao empregado em caso de perda, porém

é facultado a contratada descontar o valor do segundo crachá;

17.36 Entregar  o  kit  de  uniforme,  no  início  de cada  semestre,  mediante  recibo  com relação

nominal, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada

ao gestor designado pelo CONTRATANTE.

17.37 Fornecer,  ainda,  uniformes  apropriados  às  empregadas  gestantes,  substituindo-os

conforme a necessidade.

17.38 Fornecer todo o Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção

Coletiva  (EPC) necessários e suficientes à perfeita  execução das tarefas,  inclusive  EPI  para

limpeza de dejetos de pombos conforme preconizado pelas normas regulamentadoras editadas

pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a Norma              Regulamentadora nº 6.

17.39 Apresentar o uniforme completo aos gestores do contrato, para aprovação prévia.

17.40 Apresentar ao CONTRATANTE, após o início da prestação dos serviços, cópia do Livro de
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Registro, Ficha de Registro ou Cadastro de Registro, que comprove a admissão dos empregados

na empresa;

17.41 A Contratada responderá pelo fornecimento aos seus profissionais, até o último dia da data

de vencimento do vale-refeição e/ou alimentação previstos em Convenção Coletiva de Trabalho,

que goze de ampla aceitação em estabelecimentos comerciais em todo o território do Estado de

Goiás, para a aquisição de gêneros alimentícios e/ou refeições, garantida a opção de escolha ao

empregado,  bem como pelo fornecimento de vale-transporte para utilização efetiva,  por  seus

profissionais, em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice e versa. Estes benefícios

constituem  parte  integrante  da  contratação,  não  devendo  ocorrer  intervalo  temporal  no  seu

fornecimento, visto que são indispensáveis ao bom e integral desempenho das atividades.

17.42 Fornecer  os  valores  referentes  à  alimentação  e  ao  transporte  no  caso  de  serviços

extraordinários realizados aos sábados, domingos e feriados.

17.43 Contratada obriga-se a manter, permanentemente, o contingente laborativo na quantidade

estipulada,  promovendo,  para  tanto,  as  substituições  de  profissionais,  atendendo  o  perfil

profissiográfico requerido, em prazo hábil, resguardando assim a continuidade e pontualidade dos

serviços.

17.44 A Contratada cumprirá e fará cumprir, por seus profissionais, as normas e os regulamentos

disciplinares  do  Poder  Judiciário,  bem  como  quaisquer  determinações  das  autoridades

competentes,  sem quaisquer ônus para o Contratante,  desde que dentro de suas atribuições

contratuais.

17.45 A Contratada  responderá  pela  frequência  dos  seus  profissionais,  exercendo  o  devido

controle sobre a assiduidade e pontualidade destes, garantindo a presença de pessoal suficiente

para o cumprimento dos serviços, entregando ao Gestor do Contrato, dentro do prazo previsto, a

comprovação desse controle.

17.46 A  Contratada  deverá  reparar,  corrigir,  total  ou  parcialmente,  os  serviços  em  que  se

verifiquem defeitos ou falhas resultantes de execução irregular ou de emprego de material ou

equipamentos inadequados.

17.47 Recrutar em seu nome e sob sua responsabilidade, os empregados necessários à perfeita

execução dos serviços contratados, com os requisitos técnicos e a escolaridade exigida.

17.48 Fornecer ao CONTRATANTE a escala nominal de férias, licenças e faltas, se houver dos

empregados e seus respectivos  substitutos eventuais.  As  férias  deverão ser  informadas com

antecedência mínima de 1 (um) mês bem como a ficha cadastral do substituto.

17.49 Orientar  os  empregados  a  se  comportarem  de  forma  cordial  com  os  demais  e  se
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apresentarem dentro dos padrões de eficiência e higiene compatíveis com o local de prestação

dos serviços,  bem como se responsabilizará pela idoneidade e pelo comportamento de seus

encarregados ou subordinados, e, ainda, arcará com o ônus de indenizar todo e qualquer prejuízo

pessoal ou material que seja causado direta ou indiretamente ao patrimônio do Poder Judiciário

do Estado de Goiás ou a terceiros quando da prestação dos serviços.

17.50 Observar conduta adequada na utilização dos materiais e equipamentos,  objetivando a

correta higienização dos ambientes após a realização dos trabalhos.

17.51 Orientar seus empregados a se apresentarem diariamente ao local de trabalho de maneira

asseada,  adequada  e  uniforme  limpo  e  completo,  bem  como  cobrar  do  empregado  o  uso

obrigatório do mesmo.

17.52 Responsabilizar-se-á  pelo  cumprimento,  por  parte  de  seus  empregados,  das  normas

disciplinares determinadas pelo CONTRATANTE.

17.53 Instruir seus empregados a acatar as orientações do CONTRATANTE, inclusive no que

tange ao cumprimento das normas internas de Segurança e Proteção elencados na Medicina do

Trabalho e prevenção de incêndios nas dependências do CONTRATANTE.

17.54 Sinalizar  adequadamente  a  área  utilizada  para  a  realização  de  limpeza,  com  placas

indicativas de piso molhado, a fim de evitar acidentes.

17.55 A  Contratada  deverá  comunicar  imediatamente  ao  Gestor  do  Contrato  quaisquer

irregularidades observadas no decorrer da jornada de trabalho como vazamentos, falta de ralos,

lâmpadas queimadas ou piscando, tomadas e espelhos soltos, carpetes soltos, ou irregularidades

similares.

17.56 A Contratada  deverá  atender,  com  presteza,  às  reclamações  sobre  a  qualidade  dos

serviços executados, providenciando a sua imediata correção sem ônus para o Poder Judiciário.

17.57 Cumprir, além das normas legais vigentes de âmbito federal,  estadual ou municipal, as

normas de segurança do CONTRATANTE.

17.58 Cumprir,  imediata  e  independentemente  de  repactuação  do  Contrato,  as  normas

estabelecidas em acordo, convenção ou dissídio da respectiva categoria profissional,  tão logo

tenha sido homologada, sobretudo no que se refira ao aumento de salário.

17.59 Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, os salários

dos  empregados  envolvidos  com  os  serviços  contratados  e  fornecer  os  respectivos

contracheques até o 2º (segundo) dia útil após o pagamento, bem como recolher no prazo legal

todos os encargos decorrentes da contratação dos mesmos, apresentando à administração do

CONTRATANTE mensalmente os respectivos comprovantes.
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17.60 Promover o pagamento dos salários e demais encargos trabalhistas e fiscais nas datas

regulamentares, mesmo que, por circunstâncias diversas, ocorra atraso no pagamento da fatura

por parte do CONTRATANTE.

17.61 Assumir  a  responsabilidade  pelos  encargos  trabalhistas,  fiscais,  previdenciários  e

comerciais resultantes da adjudicação desta licitação;

17.62 Orientar seus empregados a manter sigilo, não reproduzindo, divulgando ou utilizando em

benefício próprio ou de terceiros, sob pena de responder civil, penal e administrativamente, todo e

qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento

em razão da execução do objeto contratual.

17.63 Efetuar a reposição de pessoal, no prazo máximo de 02 (duas) horas, em caso de eventual

ausência. O substituto de falta eventual ou de cobertura de férias deverá estar de acordo com o

perfil traçado pelo CONTRATANTE.

17.64 Manter a disciplina nos locais de trabalho, bem como substituir qualquer empregado, no

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja atuação, permanência ou comportamento sejam

julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios pela Administração do CONTRATANTE.

17.65 Não será permitido ao empregado, guardar nem um objeto particular nas dependências do

Tribunal de Justiça, a não ser no local indicado pelo contratante.

17.66 Impedir  que o  empregado que  tiver  cometido falta  grave retorne a  prestar  serviço  ao

CONTRATANTE.

17.67 É  de  responsabilidade  da  Contratada  indicar  o  sindicato,  acordo  coletivo,  convenção

coletiva ou sentença normativa que regem as categorias profissionais que executarão os serviços

e as respectivas datas bases e vigências sempre que necessário.

17.68 Obedecer os critérios de sustentabilidade elencados neste Termo de Referência, dentre

eles:

17.68.1  A Contratada  deve  realizar  suas  atividades  promovendo  a  adequada  separação  de

resíduos recicláveis, bem como orientar e treinar, sempre que necessário, seus empregados da

melhor forma de executar o serviço, de acordo com as normas ambientais vigentes.

17.68.2  A Contratada deve adotar plano de gestão de resíduos sólidos, visando:

17.68.2.1 A  coleta  seletiva  de  resíduos  sólidos  com  aproveitamento  dos  resíduos  gerados

retirando e acondicionando em sacos plásticos os resíduos sólidos recicláveis descartados pelo

contratante, armazenando-os em local apropriado por ela determinado.
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17.68.2.2 Realizar o controle, tratamento e destinação adequados de resíduos e rejeitos sólidos,

respeitando  as  Normas  Brasileiras  –  NBR publicadas  pela  Associação  Brasileira  de  Normas

Técnicas sobre resíduos sólidos;

17.68.3 Observar  as  práticas  de  logística  reversa  dos  resíduos  sólidos,  como  a  destinação

adequada  das  pilhas  e  baterias  usadas  ou  inservíveis,  segundo  disposto  na  Resolução  do

CONAMA nº 401/2008 e suas alterações.

17.69 A Contratada é obrigada a apresentar antes do início da execução dos serviços a alíquota

do RAT e FAT, extraída do site da previdência social.

17.70 Providenciar, em conformidade com o Acórdão nº 1214/2013 – TCU – Plenário, a emissão

do  cartão  cidadão  pela  Caixa  Econômica  Federal  para  os  terceirizados,  encaminhando

comprovação ao gestor no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar do início da prestação

do serviços.

17.71 Viabilizar e comprovar, em conformidade com o Acórdão nº 1214/2013 – TCU – Plenário,

até o 60 (sexagésimo) dia do início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via

internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil,

com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas.

17.72 Viabilizar e comprovar, em conformidade com Acórdão nº 1213/2013 – TCE – Plenário, até

o 60 (sexagésimo) dia do início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via

internet, por meio de senha própria, aos sistemas do Operador do Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço – FGTS (CEF), com o objetivo de verificar se as suas contribuições fundiárias foram

recolhidas.

17.73  Apresentar  a  Contratante  a  relação  dos  funcionários  que  realizarão  os  serviços  nos

banheiros públicos e seus respectivos substitutos antes do início da execução dos trabalhos.

18. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

18.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a

assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  devendo  ser  exercidos  por  um  ou  mais

representantes do Contratante, especialmente designados, na forma dos art. 67 da Lei nº 8.666,

de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997;

18.2 Os representantes do Contratante designados como Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
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deverão  ter  a  experiência  necessária  para  o  acompanhamento  e  controle  da  execução  dos

serviços e do contrato. A Fiscalização do contrato caberá a estes profissionais reservando-os o

direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços seja diretamente ou por

prepostos designados, que manterão contato com o preposto indicado pela Contratada.

18.3 Procedimentos  de  fiscalização  e  de  gestão  da  qualidade  dos serviços  obedecerão  aos

critérios estabelecidos neste termo de referência.

18.5 CABE AO FISCAL DO CONTRATO:

18.5.1 Ordenar a imediata retirada do  local,  bem  como  a  substituição  de  funcionário  da

Contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar sua fiscalização ou

cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

18.5.2 Solicitar à Contratada a substituição de qualquer material de limpeza e de higiene pessoal,

material  ou  equipamento  cujo  uso  seja  considerado  prejudicial  à  boa  conservação  de  seus

pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades.

18.5.3 Utilizar-se do Acordo de Nível de Serviços, de pleno conhecimento das partes, para o

acompanhamento  do  desenvolvimento  dos  trabalhos,  medição  dos  níveis  de  qualidade  e

correção de rumos.

18.5.4 Encaminhar ao gestor do contrato documentos necessários ao correto acompanhamento

da execução contratual.

18.6 CABE AO GESTOR DO CONTRATO:

18.6.1  Recepcionar as seguintes documentações a serem entregues pela Contratada:

18.6.1.1 Nota  fiscal,  nota  fiscal-fatura,  nota  fiscal  de  serviços  eletrônica  ou  documento

equivalente.

18.6.1.2 Relação atualizada dos empregados vinculados à execução do contrato, sendo que no

primeiro mês da prestação dos serviços e sempre que houver novas contratações, a contratada

deverá apresentar a relação contendo nome completo,  cargo ou função,  horário  do posto de

trabalho, números de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF),

cópia  das  carteiras  de  trabalho  e  previdência  social  (CTPS)  dos  empregados  admitidos,

devidamente assinada e os exames médicos admissionais.

18.6.1.3 Folha de frequência dos empregados vinculados à execução do contrato.
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18.6.1.4 Folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato.

18.6.1.5 Comprovante de pagamento do salário, do vale transporte e vale alimentação do mês

anterior.

18.6.1.6 Cópia  do  protocolo  de  envio  de  arquivos,  emitido  pela  conectividade

social GFIP/SEFIP).

18.6.1.7 Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do mês anterior ao

pedido de pagamento.

18.6.1.8 Prova de regularidade com o FGTS e as contribuições previdenciárias, certidão Negativa

de Débitos Trabalhistas, além de outras certidões de regularidade fiscal reputadas necessárias,

conforme previsão no respectivo contrato ou documento que o substitui.

18.6.1.9 Cópia  da  guia  quitada  do  INSS  correspondente  ao  mês  anterior  ao  pedido  de

pagamento.

 18.6.1.10 Cópia  da  guia  quitada  do  FGTS  correspondente  ao  mês  anterior  ao  pedido  de

pagamento.

18.6.2 Receber e juntar ao processo os registros de ocorrências efetuadas pelo fiscal do contrato

e  adotar  as  providências  necessárias  em  caso  de  haver  proposta  de  apenação  por

inadimplemento total ou parcial de cláusulas contratuais.

18.6.3 Receber e verificar a regularidade da documentação apresentada pela contratada para fins

de liquidação e pagamento.

18.7 O  gestor  do  contrato,  ao  verificar  que  houve  subdimensionamento  da  produtividade

pactuada,  sem perda  da  qualidade  na  execução  do  serviço,  deverá  comunicar  à  autoridade

responsável  para  que  esta  promova  a  adequação  contratual  à  produtividade  efetivamente

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do

artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.8 Se for o caso, a conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá

ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos

mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as

respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

18.9 Os representantes do Contratante deverão promover o registro das ocorrências verificadas,

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
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18.10 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas

pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas,  previstas no contrato e na

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e

80 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.11 As  disposições  previstas  neste  item  não  excluem  o  disposto  no  Anexo  IV  (Guia  de

Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008,

aplicável no que for pertinente à contratação.

18.12 A  fiscalização  de  que  trata  este  item  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da

Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade

inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade do Contratante ou de seus

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.13 O  gestor  do  contrato  é  responsável  pela  execução  dos  processos  de  pagamento,

fiscalização, controle de postos, e a execução dos cálculos e pedidos de restituição que envolvem

as retenções da Resolução nº 169 e 183 do CNJ, além de outras atribuições subsidiárias.

19.  ACORDO  DE  NÍVEL  DE  SERVIÇO  –  ANS  (Tabela  de  imperfeições  e  efeitos

remuneratórios)

19.1 Em conformidade com a Instrução Normativa 02/2008, SLTI/MPOG e suas alterações, no

inciso XVII do artigo 15, o Termo de Referência deve conter o Acordo de Níveis de Serviços,

sempre que possível, conforme modelo previsto no Anexo IV, deste Termo.

19.2 O processo de avaliação dos serviços a serem prestados pela contratada terá como base o

atendimento aos padrões, condições e especificações definidas neste Termo de Referência.

19.3 Para mensuração dos níveis de qualidade esperados na prestação do serviço será adotado

o Acordo de Nível de Serviço (ANS), conforme Anexo IV e apêndices deste Termo de Referência,

por meio do qual, mediante ajustes dos pagamentos face os resultados efetivamente obtidos do

serviço  efetivamente  oferecido,  verificar-se-á  se  foram  realizados  nos  prazos  e  condições

exigidos.

19.4 Os níveis de serviço apresentados no Anexo IV têm como função definir os indicadores de

acompanhamento da qualidade dos serviços prestados durante a contratação.

19.5 Seguir-se-á a tabela remuneratória constante do Anexo IV, apêndices “A” e “B”, quanto ao

percentual a ser debitado do faturamento mensal total dos serviços prestados pela contratada em
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função do não cumprimento de acordo de níveis de serviço,  bem como a tabela de total  de

ocorrências de imperfeições, sem prejuízo das demais penalidades constantes do contrato.

19.6 É requisito básico que a contratada cumpra e respeite as obrigações trabalhistas conforme

lei vigente, bem como siga corretamente o plano de trabalho estipulado no item 9.2.

20. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS

20.1 A execução do contrato será avaliada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle que

compreendam a mensuração, entre outros, dos seguintes aspectos:

20.1.1 Os resultados alcançados em relação à  contratada,  com a verificação dos prazos de

execução e da qualidade demandada.

20.1.2 Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional

exigida.

20.1.3 A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida.

20.1.4 O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato.

20.1.5 A satisfação do público usuário, por meio de pesquisa de satisfação, conforme Anexo III.

20.2  Acordo do nível de serviços

20.2.1 Fica acordada a utilização de um “check-list”  diário,  semanal,  mensal  e/ou anual  para

verificar a execução e a qualidade dos serviços.

20.2.2 Procedimentos  de  Fiscalização  e  de  gestão  da  qualidade  dos  serviços  de  limpeza  e

conservação deverão ser feitos pelo fiscal do contrato ou pessoa por ele designado, com intuito

de atestar a veracidade da qualidade dos serviços prestados.

21. DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS

21.1 O  Fiscal  do  Contrato  deverá  ter  livre  acesso  aos  locais  onde  estão  armazenados  os

materiais da Contratada, situado nas dependências dos prédios onde prestados os serviços. 

21.2 O local  estabelecido pelo  Contratante  para  acondicionamento  dos materiais  de limpeza

deverá ser utilizado exclusivamente para guarda dos materiais que serão utilizados na prestação

dos serviços ao Poder Judiciário do Estado de Goiás.
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21.3 O Contratante poderá recusar qualquer  material  caso os componentes empregados não

sejam os especificados ou ainda quando a entrega for irregular.

22. DA FISCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

22.1 A contratada deverá apresentar, sempre que solicitado, os equipamentos à disposição do

Poder  Judiciário  para  a  prestação  dos  serviços  de  limpeza  e  conservação.  Deverá  também

fornecer cópia do inventário dos referidos equipamentos sempre que solicitado.

22.2 O Gestor do Contrato deverá ter livre acesso ao local onde se encontram, guardados os

equipamentos  à  disposição  do  Poder  Judiciário.  Durante  a  fiscalização,  o  representante  da

Administração deverá ser acompanhado por profissional designado pela Contratada.

23.  DA FORMAÇÃO  DOS  CUSTOS  E  APRESENTAÇÃO  DE  PROPOSTA GLOBAL  DOS

SERVIÇOS

23.1 Da Composição dos Custos e Formatação da Proposta:

23.1.1 Incluem-se na estimativa de preços dos serviços: tributos, tarifas e emolumentos; encargos

sociais, trabalhistas, insumos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista,

fiscal, previdenciária e demais custos que envolvem a prestação dos serviços.

23.1.2 Para  fins  de precificação dos serviços  a  serem prestados  e  dos  materiais  que  serão

fornecidos,  a  empresa interessada deverá elaborar  planilha  de custos e formação de preços

conforme o Anexo IX.

23.1.2.1 A empresa  deverá  apresentar  as  planilhas  por  categoria  de  servente:  com ou  sem

insalubridade e por comarca, observando o item 6.2.1.1.

23.1.3 A planilha de custos e formação de preços visa identificar os elementos componentes da

proposta de preços da empresa, possibilitando a verificação da exequibilidade da proposta.

23.1.4 A empresa adjudicatária deverá apresentar a composição analítica para execução dos

serviços, retificada em conformidade com o lance ofertado, de acordo com a(s) planilha(s) de

custo e formação de preços, demonstrando os valores unitários que representem os custos que

influenciem de forma direta ou indireta na contratação.
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23.1.5 As parcelas relativas aos tributos diretos (IRPJ e CSLL), por terem natureza personalística,

que oneram pessoalmente a Contratada, não podem ser repassadas ao preço pactuado, não

devendo ser embutidos no Lucro ou em qualquer parte do orçamento.

23.1.6 A alíquota do RAT – Risco de Acidente de Trabalho será de acordo com o Anexo V do

Decreto 6.957/2009.

23.1.7 A Contratada deverá adequar os percentuais dos tributos PIS (Programa de Integração

Social – Lei Federal n.º 10.637/02) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade

Social – Lei Federal n.º 10.833/03), conforme regime de tributação da empresa. A comprovação

do recolhimento dos referidos tributos na execução contratual deverá ser apresentada ao Gestor

do Contrato, por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF do Ministério

da Fazenda, identificando o código do regime de tributação.

23.1.8 A licitante  vencedora  deverá  arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação,

exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei n. 8.666,

de 1993.

23.1.8.1 O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação dos custos

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o quantitativo

de vale transporte.

23.1.8.2 Caso  se  verifique  que  a  proposta  apresentada  contém  eventual  equívoco  no

dimensionamento dos quantitativos que favoreça a LICITANTE VENCEDORA, este será revertido

como lucro durante a vigência da contratação,  mas poderá ser objeto de negociação para a

eventual prorrogação contratual.

23.1.9 Caso haja prorrogação do contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no

primeiro ano da contração, dentre eles o item aviso prévio trabalhado da planilha de custos e

formação  de  preço  (Acordão  nº  3006/210  –  TCU  –  Plenário),  deverão  ser  excluídos  como

condição para a prorrogação.

24. DO PAGAMENTO

24.1 O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta-
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corrente  por  ela  indicada,  uma  vez  satisfeitas  às  condições  estabelecidas  neste  Termo  de

Referência, após o fornecimento/execução do objeto da licitação, no prazo de até 30 (trinta) dias

corridos,  contado  do  recebimento  definitivo  do  serviço,  mediante  apresentação,  aceitação  e

ateste do responsável nos documentos hábeis de cobrança.

24.2 O  pagamento  mediante  a  emissão  de  qualquer  modalidade  de  ordem  bancária  será

realizado,  desde  que  o  contratado  efetue  cobrança  de  forma a  permitir  o  cumprimento  das

exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

24.3 Para execução do pagamento de que trata o subitem anterior, a contratada deverá fazer

constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do

Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário, CNPJ nº 02.050.330/0001-17, o

nome do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência.

24.4 Caso  a  Contratada  seja  optante  pelo  Sistema Integrado  de  Pagamento  de  Impostos  e

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar,

com a nota fiscal,  a devida comprovação,  a fim de evitar  a retenção na fonte dos tributos e

contribuições, conforme legislação em vigor.

24.5 A  nota  fiscal  correspondente  deverá  ser  entregue  pela  Contratada,  diretamente  ao

responsável pelo recebimento do objeto - GESTOR, que atestará e liberará a referida nota fiscal

para pagamento, quando cumpridas todas as condições pactuadas. 

24.6 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não

se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da

matriz.

24.7 O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do

Recebimento Definitivo da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente.

24.8 O pagamento de que se trata o subitem anterior só será efetivado se a Contratada estiver

em situação regular, a saber:

24.8.1 PROVA DE  REGULARIDADE  PARA COM  AS  FAZENDAS  FEDERAL,  ESTADUAL e

MUNICIPAL da sede ou filial do licitante, expedidos pelos órgãos abaixo relacionados e dentro

dos seus períodos de validade, devendo os mesmos apresentar igualdade de CNPJ:

24.8.1.1 CERTIDÃO  CONJUNTA NEGATIVA DE  DÉBITO,  REFERENTE  À  QUITAÇÃO  DE

TRIBUTOS  E  CONTRIBUIÇÕES  FEDERAIS,  OU  EQUIVALENTE,  EXPEDIDA  PELA
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PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

24.8.1.2 CERTIDÃO  NEGATIVA DE  DÉBITOS  ESTADUAIS,  OU  EQUIVALENTE,  EXPEDIDA

PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO.

24.8.1.3 CERTIDÃO  NEGATIVA DE  DÉBITOS MUNICIPAIS,  OU EQUIVALENTE,  EXPEDIDA

PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO.

24.8.2 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO (CRS) OU EQUIVALENTE, perante o

Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da jurisdição da sede ou filial do

licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na

comprovação da regularidade fiscal.

24.8.3 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, OU EQUIVALENTE, quanto a Seguridade Social

(INSS), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, da sede ou filial(is) da licitante

caso  existentes,  devendo  a  mesma  ter  igualdade  de  CNPJ  com  os  demais  documentos

apresentados na comprovação da regularidade fiscal.

24.8.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa,  nos  termos do Título  VII-A da Consolidação das Leis  do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943.

24.8.5 Relação dos empregados contratados com sua respectiva função.

24.8.6 Folha de pagamento analítica, separada por centro de custo/lote.

24.8.7 Comprovante de depósito em conta corrente de cada funcionário.

24.8.8 SEFIP – Relação de empregados.

24.8.9 SEFIP – Valor do FGTS.

24.8.10 Valor do INSS.

24.8.11 SEFIP – Comprovante de entrega da SEFIP.

24.8.12 Guia do valor do FGTS.

24.8.13 Comprovante de pagamento do FGTS.

24.8.14 Guia do valor do INSS.

24.8.15 Comprovante de pagamento do INSS.

24.8.16 Cópia da Rescisão de Contrato de Trabalho no mês da folha apresentada, constando a

assinatura do empregado, depósito em conta corrente e GRRF, em caso de demissão se justa

causa,  bem  como  recibo  de  férias  constando  assinatura  do  empregado  e  comprovante  de

depósito em conta corrente.

24.8.17 Comprovação de repasse do Auxílio Alimentação.
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24.8.18 Comprovante de repasse do Auxílio Transporte.

24.8.18.1 Aos funcionários é garantido o direito da livre associação, e neste caso, deverá ser

enviada  cópia  da  manifestação  de  oposição  ao  desconto,  elaborada  de  próprio  punho,  pelo

funcionário.

24.9 Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ,

ressalvando-se  aquele  que  o  próprio  órgão  emissor  declara  expressamente  no  referido

documento que ele é válido para todos os estabelecimentos - sede e filiais – da licitante.

24.10 O pagamento não será efetuado enquanto a Contratada estiver pendente de liquidação

com qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere

direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

24.11 Qualquer  atraso  ocorrido  na  apresentação  da  nota  fiscal/fatura,  ou  dos  documentos

exigidos  como  condição  de  pagamento  por  parte  da  Contratada,  importará  em  prorrogação

automática do prazo de vencimento da obrigação do Contratante.

24.12 Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que por ventura

ocorrerem serão de responsabilidade da empresa Contratada.

24.13 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela

será  devolvida  ao  adjudicatário  e  o  pagamento  ficará  pendente  até  que  ele  providencie  as

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização

da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o TJGO.

24.14 O pagamento será efetuado somente após as notas fiscais ou faturas serem conferidas,

aceitas  e  atestadas  pelo  Gestor  do  Contrato,  sendo  precedido  de  consulta  ao  SICAF,  para

comprovação do cumprimento dos requisitos de habilitação previstos nos arts. 27 a 32 da Lei nº

8.666/93.

24.15 Na hipótese de irregularidade da Contratada no Cadastro ou Habilitação junto ao SICAF,

providenciar-se-á sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,

regularize sua situação, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e de rescisão do

contrato, resguardada a ampla defesa.

24.16 Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada ao TJGO, por meio de

carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuízos decorrentes de pagamentos

incorretos devido à falta de informação.

24.17 O  pagamento  efetuado  pelo  TJGO  não  isenta  a  Contratada  de  suas  obrigações  e
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responsabilidades assumidas.

25. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

25.1 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65, parágrafo primeiro, da Lei

Federal n. 8.666/93.

26. DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

26.1 A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura

do respectivo termo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60

(sessenta) meses, na forma do art. 57 da Lei n. 8.666/93, com vistas à obtenção de preços e

condições mais vantajosas para a Administração.

26.2 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

26.3 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de

mercado ou de preços contratados por  outros  órgãos e entidades da Administração Pública,

visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração,  em

relação à realização de uma nova licitação.

26.4 O contrato não poderá ser prorrogado quando:

26.4.1 Quando os preços praticados pela CONTRATADA estiverem superiores aos praticados no

mercado, admitindo-se a negociação para redução de preços.

26.4.2 A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar

no  âmbito  de  qualquer  órgão  ou  entidade  da  Administração  Pública,  seja  na  esfera  federal,

estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos.

26.4.2.1 Para  tanto,  o  Contratante  consultará  o  SICAF,  o  Cadastro  Nacional  de  Empresas

Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  mantido  pela  Controladoria-Geral  da  União

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis), e o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos

de  Improbidade  Administrativa,  mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), em nome da empresa contratada e

de seu sócio majoritário.
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26.5  A prorrogação de contrato será promovida mediante celebração de termo aditivo.

26.6 A contratada deverá manifestar  interesse ou desinteresse em prorrogar  o contrato,  seis

meses antes do término da vigência, por meio de ofício dirigido ao Gestor do Contrato.

26.6.1 O  não  encaminhamento  da  manifestação  no  prazo  estabelecido  acima  e  posterior

manifestação desfavorável condiciona a empresa a garantir a prestação dos serviços, nos termos

contratados, até que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás promova a contratação de outra

empresa.

26.6.2 Havendo manifestação inicial favorável na prorrogação e se no decurso do prazo de 6

(seis)  meses  houver  mudança  de  entendimento,  a  empresa  fica  condicionada  a  garantir  a

prestação dos serviços,  nos termos contratados,  até que o Tribunal  de Justiça do Estado de

Goiás promova a contratação de outra empresa. 

27.  DA GARANTIA CONTRATUAL

27.1 A garantia deverá ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data que

a CONTRATADA recebeu a sua via do contrato e deverá ser no valor correspondente a 5% (cinco

por cento) do valor do contrato em uma das opções conforme § 1°, do art. 56, da Lei n° 8.666/93.

27.2 A garantia deverá ter validade de 03 (três) meses após o termino da vigência contratual e

será  renovada  a  cada  prorrogação  efetivada,  nos  moldes  do  art.  56  da  Lei  n.º  8.666/93  e

conforme definido no art. 19, inciso XIX da IN SLTI/MPOG n.º 02/2008, com redação dada pela IN

SLTI/MPOG n.º 03/2008.

27.3 A garantia  somente  será  restituída  à  CONTRATADA após  o  integral  cumprimento  das

obrigações contratuais.

27.3.1 A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 03 (três)

meses contados do final da vigência do contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de

extinção contratual previstas em lei, somente após comprovação de que a empresa pagou todas

as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não

ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a mesma será

utilizada  para  o  pagamento  dessas  verbas  trabalhistas  diretamente  pelo  CONTRATANTE,

conforme estabelecido no inciso IV do art. 19-A da IN SLTI/MPOG n.º 02/2008, acrescentado pela
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IN  SLTI/MPOG  n.º  06/2013,  sem  prejuízo  das  demais  sanções  previstas  no  instrumento

convocatório em seus anexos.

28. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

28.1 Em atendimento à INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2010 SLTI MPOG, a empresa contratada

deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, no que couber:

28.1.1 Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obede-

çam às classificações e especificações e determinadas pela ANVISA.

28.1.2 Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada.

28.1.3 Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamen-

tos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento.

28.1.4 Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários,

para a execução de serviços.

28.1.5 Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros me-

ses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e

redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.

28.1.6 Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pelo CONTRATANTE, e tentar

destiná-los às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será proce-

dida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº6,

de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006. 

28.1.7 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas

Técnicas sobre resíduos sólidos.

28.1.8 Realizar a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, se-

gundo disposto na Resolução CONAMA nº 401/2008. 

29. DAS SANÇÕES

29.1 Serão  aplicadas  as  penalidades  previstas  na  legislação  vigente,  em  caso  de

descumprimento das obrigações constantes deste Termo de Referência,  assegurada prévia e

ampla defesa.
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30.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

30.1 Os recursos para aquisição do objeto do presente termo de referência, de acordo com os

quantitativos  efetivamente  contratados,  possuem  dotação  orçamentária  própria  e  serão

certificadas por ocasião da confecção da A.M.S.O., pela Divisão de Compras e ratificadas pela

Diretoria Financeira.

31.  DO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 169 DO CNJ E SUAS ALTERAÇÕES (DA CONTA

VINCULADA)

31.1 Em obediência a Resolução 169, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) datada de 31 de

janeiro de 2013, alterada pela Resolução 183, datada de 24 de outubro de 2013, as rubricas de

encargos trabalhistas,  relativas  a férias,  1/3  constitucional,  13º  salário  e  multa  do FGTS por

dispensa sem justa causa, bem como a incidência dos encargos previdenciários e FGTS (INSS,

SESI, SESC, SENAI, SENAC, INCRA, SALÁRIO EDUCAÇÃO, FGTS, RAT+FAT (observar item

17.69),  SEBRAE,  etc.),  sobre  férias,  1/3  constitucional  e  13º  salário  sejam  deduzidas  do

pagamento do valor mensal devido às empresas contratadas para prestação de serviços, com

previsão  de  mão  de  obra  residente  nas  dependências  de  órgão  jurisdicionado  ao  CNJ,  e

depositadas exclusivamente em banco público oficial, em conta-depósito vinculada – bloqueada

para movimentação –,  aberta a pedido do Tribunal  de Justiça,  no nome da contratada e por

contrato,  unicamente  para  essa  finalidade,  nos  termos  do  Anexo  V,  e  com  movimentação

somente por ordem do Ordenador de Despesa do Tribunal de Justiça ou por servidor designado

expressamente para este fim.

31.1.1 O  acesso  às  CONTAS,  pelo  ÓRGÃO,  fica  condicionado  à  expressa  autorização,  em

caráter irrevogável e irretratável, nos termos do Anexo VI, por parte da Contratada.

31.2 O Tribunal de Justiça poderá negociar, com banco público oficial, caso haja a cobrança de

tarifas bancárias, a isenção ou redução das referidas tarifas para a abertura e a movimentação da

conta-depósito vinculada -  bloqueada para  movimentação –,  sendo eventuais  despesas para

abertura  e  manutenção  da  conta  -  depósito  vinculada  deverão  ser  suportadas  na  taxa  de

administração constante na proposta comercial da empresa contratada.

31.3 O montante mensal do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das seguintes
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rubricas:

I – férias;

II – 1/3 constitucional;

III – 13º salário;

IV – multa do FGTS por dispensa sem justa causa;

V – incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário.

31.4 Os percentuais das rubricas para a retenção serão aqueles indicados na planilha de índice

para  retenção  de  verbas  previstas  na  Resolução  169  do  CNJ,  constante  neste  Termo  de

Referência, conforme Anexo VII.

31.5 Os  saldos  da  conta  depósito  vinculada  –  bloqueada  para  movimentação  –,  serão

remunerados diariamente pelo índice da poupança ou por outro definido no termo de cooperação

técnica, conforme Anexo VIII, sempre escolhido o de maior rentabilidade.

31.6 Os valores das provisões de encargos trabalhistas depositados na conta depósito vinculada

- bloqueada pra movimentação, deixarão de compor o valor do pagamento mensal à empresa.

31.7 A empresa contratada poderá solicitar autorização do Tribunal de Justiça para resgatar da

conta-depósito  vinculada  bloqueada  para  movimentação,  os  valores  despendidos  com  o

pagamento  de  verbas  trabalhistas  e  previdenciárias  que  estejam contempladas  nas  mesmas

rubricas indicadas no art. 4º da Resolução 169, e suas alterações, desde que comprovado tratar-

se dos empregados alocados pela empresa contratada para prestação dos serviços contratados.

31.8 Os valores retidos somente serão liberados nas seguintes condições:

31.8.1 Parcial  e  anualmente,  pelo  valor  correspondente  ao  13º  (décimo terceiro)  salário  dos

empregados vinculados ao contrato, quando devido.

31.8.2 Parcialmente,  pelo  valor  correspondente  às  férias  e  a  um terço de férias  previsto  na

Constituição Federal, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato.

31.8.3 Parcialmente,  pelo  valor  correspondente ao 13º  (décimo terceiro)  salário  proporcional,

férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da

dispensa sem justa causa de empregado vinculado ao contrato.

31.8.4 Ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.

31.9 Para resgatar os recursos da conta - depósito vinculada – bloqueada para movimentação - a

empresa  contratada,  deverá  apresentar  ao  Tribunal  de  Justiça  os  seguintes  documentos

comprobatórios:
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31.9.1 Cópia do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) acompanhado dos Termos

de  Homologação  e  de  Quitação  requerendo  a  assistência  do  sindicato  da  categoria  a  que

pertencer o empregado ou da autoridade do Ministério do Trabalho para verificar se os termos de

rescisão  do  contrato  de  trabalho  estão  corretos.  A rescisão  formalizada,  na  hipótese,  sem

assistência sindical, é considerada nula.

31.9.2 Cópia  da  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  (CTPS)  com  as  anotações

devidamente atualizadas.

31.9.3 Cópia  do  comprovante  do  aviso  prévio,  caso  tenha  sido  fornecido,  ou  do  pedido  de

demissão, quando for o caso.

31.9.4 Cópia do extrato atualizado da conta vinculada.

31.9.5 Comprovação de quitação das verbas rescisórias.

31.10 O  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás,  por  meio  de  seus  setores  competentes,

expedirão, após a confirmação do pagamento das verbas trabalhistas retidas, a autorização para

resgate de valores, nos termos do Anexo VIII,  encaminhando a referida autorização ao banco

público no prazo máximo de dez dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos

comprobatórios pela empresa.

31.11 O Tribunal de Justiça solicitará ao banco público oficial que, no prazo de dez dias úteis,

contados da data da transferência dos valores para a conta-corrente do beneficiário, apresente os

respectivos comprovantes de depósitos.

31.12  Se, realizados os pagamentos devidos, ainda assim houver saldo na conta-depósito,  o

montante deverá ser transferido para a contratada após 5 (cinco) anos da data de encerramento

da vigência do contrato administrativo (Consulta 002928-26.2015.2.00.0000).

32.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

32.1 Além  das  obrigações  explicitadas  neste  Termo  de  Referência,  fica(m)  o(s)  licitante(s)

interessados a apresentarem:

32.1.1 Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado,

atestando que:
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32.1.1.1 Não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)  anos para a

realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para  qualquer

trabalho,  mão de obra  direta ou indireta  de menores  de  16 (dezesseis)  anos,  exceto  na

condição  de  aprendiz,  a  partir  de  14 (quatorze)  anos  (conforme  inciso  V  do  art. 27  da Lei

n.º 8.666/93).

32.1.1.2 Havendo superveniência de fato impeditiva à participação do certame, fica a licitante

obrigada a declará-lo, sob pena das sanções legais cabíveis.

32.1.2 Declaração de que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação nesta

licitação.

32.1.3 Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme IN SLTI/MPOG nº 02/09.

32.1.4 Declaração de Compromisso e Responsabilidade Ambiental, Social e Econômica.

32.2 Não  será  mantido  ou  aditado  o  presente  instrumento,  caso  a  CONTRATADA 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 ao CONTRATANTE, nos termos do art. 3º da

Resolução nº 07/2005, atualizada com a redação dada pela Resolução nº 09/2005, do Conselho

Nacional de Justiça.

32.3 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  A falsidade de qualquer documento

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a anulação da Nota de

Empenho, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

32.4 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração

do Tribunal de Justiça de Goiás, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público

derivadas  de  fato  superveniente  comprovado,  ou  anulá-la  por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por

provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento

dos participantes da licitação.

32.5 Não poderão participar do presente certame as sociedades empresárias que estiverem em

concordata, em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência, sob concurso de

credores,  em dissolução ou em liquidação judicial  ou extrajudicial,  bem como as sociedades

empresárias estrangeiras que não funcionem no país, consórcio de empresas, qualquer que seja
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sua forma de constituição, e nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou

contratar com a Administração Pública ou punidos pelo TJGO com suspensão do direito de licitar

e contratar.

32.6 Também  não  poderão  participar  do  presente  certame  as  sociedades  empresárias

prestadoras  de  serviços  que  tenham  sócios,  gerentes  ou  diretores  que  sejam  cônjuges,

companheiros ou parentes,  até o terceiro grau,  de membros,  ou de servidores ocupantes de

cargos de direção, dos órgãos do TJGO.

Goiânia, 31 de maio de 2.017.

Elaboração:

Tatiana Rodrigues Ferreira

Diretora da Divisão de Serviços Gerais

De acordo:

Lillian Ferreira Leal de Moraes Couto

Diretora Administrativa
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ANEXO I do Termo de Referência

LOTE 1

COMARCA ENDEREÇO

1

Anápolis - 1° Juizado Especial Cível 1041,61 2351,12

23 5

Anápolis - 2° Juizado Especial Cível 1041,61 2351,12

Anápolis - 3° Juizado Especial Cível 209,29 FACULDADE

Anápolis - 4° Juizado Especial Cível 160,62 FACULDADE

Anápolis - Depósito Público Rua 4 “A”, nº 30 – Bairro Santo André 551,62 1112,11

Anápolis - Foro 6774,5 4940,24

Anápolis - Juizado da Infância e Juventude Avenida Miguel João, nº 145 – Centro 1207,86 1086,98

2 Águas Lindas de Goiás Qd. 25, Lt. 01 – Jardim Querência 3476,52 5494,00 6 1

3 Abadiânia Praça da Matriz, Qd. 60, Lt. 06 - Centro 750,26 2195,65 1 1

4 Alexânia 1282,26 4641,00 4 1

5 Alto Paraíso de Goiás Rodovia GO - 118, s/n° - Área Expansão Urbana 756,47 6350,00 3 1

ÁREA 
INTERNA ÚTIL 

(m²)

ÁREA 
EXTERNA 

TOTAL (m²)

QDADE DE 
SERVENTES - 

Comuns

QDADE DE SERVENTES  
(Limpeza das 

instalações sanitárias de 
uso público e respectiva 

coleta de lixo)

Rua 29 de dezembro esq. Com Travessa G, Qd. 
1, Lt. 1, s/nº  - Vila Esperança

Rua 29 de dezembro esq. Com Travessa G, Qd. 
1, Lt. 1, s/nº  - Vila Esperança

Avenida Universitária, s/nº Km 3,5 (FADA) – Setor 
Universitário

Avenida Universitária, nº 638, Bloco “C” - 
Faculdade Anhanguera – Bairro Maracananzinho

Avenida Senador José Lourenço Dias, nº 1.311 - 
Centro

Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes esq. Com a 
Rua 124, n° 286 - Setor Nova Alexânia



PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ANEXO I do Termo de Referência

6 Alvorada do Norte 756,47 3244,00 2 1

7 Barro Alto 545,89 2572,00 2 1

8 Campos Belos Rua 9, Qd. 18-A Lt. 01 - Setor Tomazinho 756,47 2868,00 3 1

9 Carmo do Rio Verde 545,89 4365,00 2 1

10 Cavalcante Praça Diogo Teles Cavalcante, nº 198 – Centro 588,76 97,00 1 1

11 Ceres Praça Cívica, s/n - Centro 1997,89 7370,00 5 1

12 Campinorte 545,89 4080,00 1 1

13 Cocalzinho de Goiás 545,89 3705,13 2 1

14 Corumbaíba 545,89 4275,00 3 1

15 Cidade Ocidental 2979,47 3907,00 8 1

16 Cristalina Rua Turquesa, Qd. 49 - Bairro Oeste 3476,52 5113,00 8 1

17 Crixás 1006,4 5400,00 5 1

18 Corumbá de Goiás 1089,33 5176,35 4 1

19 Estrela do Norte 545,89 8987,00 2 1

20 Formosa 2587,07 10456,39 6 1

Rua Francisco Mota Lima esq. Com Rua 02, s/nº - 
Centro 

Avenida do Níquel, Área Institucional n° 06 - Setor 
Alfredo Sebastião Batista

Alamedo Lírio do Campo, Qd. 13 Lt. 01, n° 07 - 
Jardim Cachoeira

Avenida Central esq. Com a Rua Campinas do 
Sul, Qd. 43 - Setor Residencial das Mansões

Avenida Pará, Qd. 07 Lt. 10-19, s/n° - Cidade 
Jardim

Rua Cumari, esq. com Rua José Olegário e Rua 
"B" - Bairro Boa Vista

Avenida F-1, Residencial Morada das Garças - 
Setor Administrativo

Avenida das Oliveiras Esq. Com Rua 2019, Qd. 
23 - Setor Novo Horizonte

Rua Nossa Senhora da Penha de França, Qd. 01 
Lt. 01-09 - Setor Bela Vista

Rua São João, Qd. 10-B, n° 1447-1573 - Setor 
Sol Nascente

Rua Mário Miguel da Silva, Qd. 74 Lt. 1/15 - 
Parque Laguna ll



PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ANEXO I do Termo de Referência

21 Formoso 545,89 4358,00 2 1

22 Flores de Goiás 545,89 3542,00 2 1

23 Goianésia Avenida Brasil, nº 433 – Setor Universitário 1733,27 4741,00 4 1

24 Cidade de Goiás 632,4 71,00 3 1

25 Iaciara 545,89 4232,00 2 1

26 Itaberaí Praça Sinho Fonseca, s/n - Centro 1282,26 1657,00 2 1

27 Itaguaru Rodovia GO 154 Km 41 - Setor Solon Batista 545,89 4142,00 1 1

28 Itapaci 1006,4 3768,00 3 1

29 Itapirapuã 756,47 3517,00 2 1

30 Itapuranga Rua 45 esq. Com a Rua 56, s/n° - Vila Barrinha 1282,26 4674,00 3 1

31 Itauçu 545,89 3550,00 2 1

32 Jaraguá 1491,67 4839,71 3 1

33 Luziânia 5937,51 7830,51 11 2

34 Mozarlândia 756,47 4321,00 2 1

Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo 
Branco esq. Com a Rua 28, Qd. 60-A, s/n° - 

Centro

Avenida 08 esq. Com a Rua 06, Lt. 01-B, s/n° - 
Nova Flores Etapa ll

Rua Coronel Luiz Guedes de Amorim, n° 01 - 
Centro

Rua Maria Neri Sampaio Esq. Com Rua 
Genoveva Rezende Carneiro, s/n° - Setor 

California

Rua Senador Emival Ramos Caiado, s/n° - Setor 
Parque Florestal

Rua 20, esq. com Rua João Mariano Costa, Qd. 
78, Lt. 04/11 – Centro

Rua Francisco Teixeira Barbosa, Qd. 14 Lt. 01, n° 
654-758 - Setor Ary Demosthenes

Avenida Wilson Rios Barros Siqueira, n° 50 - 
Setor Colina Parque

Avenida Neylon Rolim, Qd. Mos, 7A/7B, Parque 
JK - Mandu ll

Rua Brasil Ramos Caiado, Qd. 34 Lt. 02, s/n° - 
Centro



PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ANEXO I do Termo de Referência

35 Mara Rosa 545,89 7226,00 3 1

36 Minaçu 1491,67 3713,00 3 1

37 Niquelândia Praça do Níquel, n° 06 - Setor Jardim Aurora 1282,26 8582,00 3 1

38 Nova Crixás Rua da Abolição , s/n° - Setor Aeroporto 545,89 3423,00 2 1

39 Novo Gama 3476,52 8143,00 7 1

40 Padre Bernardo Rua 06 , Qd. AE1, Lt. AE1 - Setor Oeste 1282,26 3435,00 3 1

41 Petrolina de Goiás 1248,81 2654,19 3 1

42 Pirenópolis Rua Direita, Qd. 50, Lt. 13, nº 28 - Centro 1589,26 944,62 3 1

43 Planaltina Praça Cívica, s/n - Centro 3476,52 5918,00 7 2

44 Porangatu 1491,67 5190,00 3 1

45 Posse Avenida JK, Qd. 20 Lt. 01, s/n - Setor Guarani 1491,67 5510,00 4 1

46 Rialma 1006,4 4559,00 3 1

47 Rubiataba 1006,4 2921,00 3 1

48 Santa Terezinha de Goiás 545,89 4351,00 2 1

49 Santo Antônio do Descoberto Avenida Goiás, Qd. 81 A Lt. 01 - Centro 1713,72 11072,00 4 1

50 São Domingos 756,47 4477,00 2 1

Rodovia GO 239 esq. Com Avenida Jesus de 
Nazaré - Setor Novo Horizonte ll

Rua Pernambuco, n° 60- Conjunto Habitacional 
Jardim Primavera

Conjunto 11 HC, Rua 09, Qd. 13, Seção BK 101 A 
- Centro de Vivência Núcleo Habitacional

Avenida Tenysson Jubé de Oliveira, Qd. 03, Lt. 
01, s/nº - Centro

Avenida Francisco Dias da Fonseca esq. Com 
Rua José Ribeiro Sobrinho , Qd. 03 - Residencial 

Marlene Vaz

Rua 46 esq. Com a Travessa 2, Qd. 10, n° 125 - 
Setor Rialma 2

Avenida Arapua esq. Com Rua Mandaguari, n° 
385 - Setor Bela Vista

Avenida Bernardo Sayão, s/n°, Vila Dona Helena - 
Setor São Paulo

Avenida Inocêncio José Valente, Qd. 26 Lt. 118 - 
Jardim Primavera



PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ANEXO I do Termo de Referência

51 São Miguel do Araguaia 1248,81 4462,00 3 1

52 Taquaral de Goiás Rua Faustino Lino de Araújo, nº 721 -  Centro 302,53 PRAÇA 0 1

53 Uruana 545,89 4538,00 2 1

54 Uruaçu 743,94 4109,00 3 1

55 Valparaíso de Goiás 3476,52 5325,00 7 1

203 61
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Rua 10 esq. Com Avenida Maranhão, Qd. 101, 
s/n° - Setor Alto Alegre

Avenida Benedito Ferreira de Oliveira, s/n°, Qd. 
CPMU - Jardim Vale do Sol

Rua Califórnia, Qd. 05, Lt. 02, s/n - Setor Jonas 
Veiga

Rua Alemanha, Qd. 11 A, Lts. 01/15 - Parque 
Esplanada lll



PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ANEXO I do Termo de Referência

LOTE 2

COMARCA ENDEREÇO

1 Anicuns Rua Circular I, n° 88-244 - Setor Leste 1006,4 4594,23 3 1

2
Aragarças 1282,26 4615,00 3 1

3
Aruanã 545,89 2928,00 2 1

4 Aurilândia
Rua Venâncio Taveira de Matos n° 316 - Centro

401,2 PRAÇA 0 1

5
Acreúna 1282,26 4361,00 3 1

6 Bom Jesus
545,89 6061,00 2 1

7
Buriti Alegre Rua Mato Grosso, Qd. 04 Lt. 01 - Setor Caládia

741,2 6438,00 3 1

8
Cachoeira Alta

756,47 2658,00 3 1

9 Caiapônia
1006,4 5631,00 4 1

ÁREA INTERNA 
ÚTIL (m²)

ÁREA EXTERNA 
TOTAL/ ÁREA 

DE 
IMPLANTAÇÃO 

- ÁREA DE 
OCUPAÇÃO 

(m²)

QDADE DE 
SERVENTES - 

Comuns

QDADE DE SERVENTES  
(Limpeza das 

instalações sanitárias de 
uso público e respectiva 

coleta de lixo)

Rua Apolinário Lopes da Silva, n° 70 - Setor 
Administrativo

Avenida Savarú, Qd. 01 Lt. 01, s/n° - Setor 
Encontro dos Rios

Rua João Lemes Sobrinho, Qd. 63-D lt. 02, n° 31 
- Centro

Avenida Presidente Vargas, Qd. 13 lote único, 
s/n° - Bairro Tropical

Rua 28, Qd. 19 Lt. 01 a 12 - Setor Sebastião de 
Freitas

Avenida Manoel Dias Marques, Qd. 62 Lt. 27, n° 
90- Setor Nova Caiapônia



PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ANEXO I do Termo de Referência

10 Caçu
756,47 4352,00 3 1

11 Cromínia Avenida Rui Barbosa, s/n° - Setor Oeste 545,89 4407,86 1 1

12 Caldas Novas Avenida C, Qf. 1A - Bairro Itaguaí III 3476,52 7233,00 9 2

13 Catalão Avenida Nicolau Abrão, nº 80 - Centro 3384,7 2527,00 6 1

14 Cumari Rua Serafim Agapito, n° 200 - Centro 545,89 2958,00 1 1

15 Cachoeira Dourada Rua 08-A, Qd. 34 - Vila Operadora 545,89 7012,00 2 1

16
Edéia 1006,4 4594,23 3 1

17 Fazenda Nova Avenida Brasília Qd. 61, s/n° - Setor Aeroporto 545,89 4444,00 2 1

18 Firminópolis Rua 2, n° 40 - Setor da Justiça 845,75 3316,34 1 1

19 Goiatuba Rodovia GO 320, s/n° - Jardim Santa Paula 2004,72 2484,51 4 1

20 Goiandira
545,89 5244,00 1 1

21 Ipameri

1997,89 11152,00 6 1

22 Iporá Rua são José, nº 21 - Setor Umuarama 1491,67 2398,00 3 1

23 Israelândia
545,89 4672,00 2 1

24 Itajá
845,75 6084,00 2 1

25
Itumbiara Avenida João Paulo II, nº 185 - Setor Dom Bosco

7273,79 8481,51 13 2

26 Ivolândia Avenida Rio Claro, nº 92 – Centro 317,06 PRAÇA 0 1

27 Jussara
1248,81 8009,00 3 1

Avenida Clarice Machado Guimaraes, Qd. 29 Lt. 
01, nº 1650 - Bairro Morada dos Sonhos

Avenida Joaquim Vital esq. Com Rua Dr. Jales 
Teles Pires, Qd. 02, s/n° - Residencial Fênix

Rodovia GO-210 km 01, Margem Direita, Sentido 
Goiandira/Catalão - Setor Industrial

GO 330 (FAIXA DE PROTEÇÃO) esq. C/ Avenida 
Sul, Qd. 07 Lts. 24/25 - Bairro Jardim Europa

Rodovia GO-060 esq. Com a Rua Rio Claro, Qd. 
14 Lt. 01/05 - Centro

Avenida Alceu Nunes Chaves, Qd. Única Lt. 01, 
n° 145 - Jardim Planalto

Rua Rebouças, nº 685 - Setor São Francisco



PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ANEXO I do Termo de Referência

28 Jandaia 545,89 3833,00
2 1

29 Jataí Avenida Norte, Qd. 33, n° 1642 - Portal do Sol 6946,79 13619,76 15 2

30 Joviânia
1006,4 3329,00 3 1

31
Leopoldo de Bulhões Rua dos Rodoviários, n° 20 - Jardim Indianápolis

545,89 4358,00 2 1

32 Mossâmedes Rodovia GO 164, Km 02, s/n° - Zona Rural 545,89 4457,00 2 1

33
Maurilândia

1006,4 3202,00 3 1

34 Mineiros
1572,83 10262,00 4 1

35 Montividiu
545,89 3058,00 2 1

36 Morrinhos

3476,52 7906,00 7 1

37 Montes Claros de Goiás

545,89 3014,00 1 1

38 Nazário
845,75 3411,71 1 1

39 Orizona Rua “D”, s/n – Centro 1248,81 2301,00 2 1

40 Pires do Rio
1282,26 3351,00 2 1

41
Panamá Rua Alvino Marques, Qd. 14 Lt. 01 , s/n° - Centro

545,89 4758,00 2 1

42 Palmeiras de Goiás Praça São Sebastião, nº 199 - Centro 1840,25 191,96 3 1

Avenida Governador dos Mutirões, Qd. 05 Lt. 01 - 
Setor Redentor

Rua Ademar Luiz de Miranda, Qd. 32 Lt. 01 , s/n° 
- Centro

Rua Francisca Pires de Jesus, Qd. 43, s/n° - 
Centro

Rua Dr. Tayrone Diaz Vidal de Oliveira Soares 
Póvoa, sn° - Bairro Nossa Senhora de Fátima

Avenida Rio Verde,Qd. 6 Lt. C , Área 
Constitucional  01 -Morada Feliz

Avenida dos Trabalhadores esq. Com a Rua 
Marginal Maria Lucinda, Lt. 01 - Setor Arca de 

Noe

Rua Alameda Adão Galiza Pires esq. Com 
Avenida Bahia, Qd. 27-A, Lt. 47, n° 511 - Centro

Avenida Inhumas, Em Frente a Praça Manoel 
Fernandes Teixeira, nº 44 - Centro

Rua Renato Sampaio Gonçalves, Qd 376 Lt. 01 - 
Bairro Oswaldo Gonçalves



PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
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43 Paraúna Praça Eugênio Da Costa, s/n – Centro 852,73 1295,00 1 1

44
Paranaiguara Rua Alciene Soares, Qd. 33 Lt. Especial - Centro

756,47 2329,00 2 1

45 Piracanjuba
1065,58 4385,87 3 1

46 Piranhas Avenida Lázaro Teodoro, n° 849 - Palmares 845,75 5005,77 2 1

47 Pontalina
1006,4 4360,00 3 1

48 Quirinópolis Avenida Brasil, n° 42 - Bairro Alexandrina 1491,67 8176,00 4 1

49 Rio Verde
7273,79 9849,62 13 2

50 Sanclerlândia
756,47 2361,00 2 1

51 Santa Cruz de Goiás

845,75 3957,88 2 1

52 Santa Helena de Goiás
1572,83 13880,00 5 1

53 Serranópolis
545,89 5244,00 3 1

54 Silvânia
1248,81 2845,10 3 1

55 São Simão Avenida Goiás, esq. Com Rua 28, s/n – Centro 1152,14 5142,00 3 1

56 São Luis de Montes Belos Avenida SB1, Qd. 01 - Residencial Serra Bela 2671,25 7383,00 6 1

57 Turvânia Rua Santa Rita de Cássia, n° 33 - Centro 653,16 1125,83 1 1

58 Urutaí Rua 03, n° 05 - Vila Vista Alegre 545,89 3815,00 2 1

Avenida Doutor Amym José Daher, Qd. 38 A Lt. 
01 , s/n° - Setor Norte

Avenida Comercial, Qd. 04 A Lt. 01 - Residencial 
Aeroporto

Avenida Universitária, Qd. 07 Lt. 12 - Residencial 
Tocantins

Avenida 'X' esq. Com Rua 5 de Janeiro, Qd. M Lt. 
07/15 - Setor Planalto

Rua Jair Silva Guimarães esq. Com Rua Joaquim 
Rodrigues Ales, Qd. 03 Lt. 01/10 - Residencial 

Morumbi

Avenida Esperidião Paulo Curi. s/n° - Bairro 
Lucilene

Rua José Peres de Assis, Antiga Avenida 
Independencia, Qd. 33 - Setor São José

Avenida Dom Bosco, Qd. 13, Lt. 10 a 22 - Parque 
Residencial Anchieta
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59 Varjão
845,75 2505,82 2 1

60 Vianópolis Rua Gonçalves, n° 148 - Vila Multirão 1006,4 2385,21 2 1

195 64
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Rua 06 Com Rua 11, Área 1 - Residencial Dona 
Zizinha

* Durante a vigência contratual poderá haver alteração do endereço do local de prestação de serviços dentro da mesma municipalidade, sem que isso implique em revisão de preços por 
parte da contratada, salvo se esta comprovar que a mudança resulta em alteração de seus custos.



PODER JUDICIÁRIO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ANEXO II do Termo de Referência

RELAÇÃO DOS UTENSÍLIOS A SEREM ENTREGUES NO INÍCIO DO CONTRATO E CONFORME A NECESSIDADE

LOTE 1 LOTE 2

COMARCAS
Ceres, Formosa

TOTAL

Goiatuba, Ipameri

TOTAL

18 20 7 2 1 5 2 19 27 5 2 1 3 3

ITEM MATERIAIS até 650 M² de 651 M² a 1300 M² 1301 M² a 1950 M² 1951 M² a 2600 M² até 650 M² de 651 M² a 1300 M²

1 Balde de plástico preto com capacidade para 8 litros 1 1 1 2 2 3 3 72 1 1 1 2 2 3 3 75
2 Balde de plástico preto com capacidade para 13 litros 2 3 3 3 4 4 5 157 2 3 3 3 4 4 5 171
3 Bombinha pulverizadora (pulverizador manual 1 litro) 4 4 5 5 6 6 10 253 4 4 5 5 6 6 10 273

4 1 1 1 1 1 2 2 62 1 1 1 1 1 2 2 66

5 1 1 2 2 2 2 2 72 1 1 2 2 2 2 2 74

6 Escova de nylon oval multiuso para uso manual 2 2 3 3 3 3 4 129 2 2 3 3 3 3 4 137
7 Escova sanitária, com cabo de plástico 2 2 2 2 2 2 3 112 2 2 2 2 2 2 3 123

8 1 1 1 1 1 1 2 57 1 1 1 1 1 1 2 63

9 1 1 1 1 1 2 2 62 1 1 1 1 1 2 2 66

10 1 1 2 2 2 2 3 74 1 1 2 2 2 2 3 77

11 Rastelo (Ancinho)de 12 dentes com cabo de 120cm 1 1 2 2 2 2 2 72 1 1 2 2 2 2 2 74

12 1 1 1 2 2 2 2 65 1 1 1 2 2 2 2 69

13 Rodo de alumínio 60 cm com cabo de alumínio extensão 1,30m 1 1 1 1 2 2 2 63 1 1 1 1 2 2 2 67

14 Rodo de madeira 40 cm com cabo de madeira 120 cm 1 1 1 1 1 1 2 57 1 1 1 1 1 1 2 63

15 1 2 2 2 2 2 3 94 1 2 2 2 2 2 3 104

16 Vassoura plástica (piaçava)multiuso com cabo 120/130cm 1 1 1 2 2 2 3 67 1 1 1 2 2 2 3 72

17 Vassoura limpa teto (para vasculhar) com cabo 1 1 1 1 1 1 1 55 1 1 1 1 1 1 1 60
18 Vassoura de palha com cabo 1 1 1 2 2 2 3 67 1 1 1 2 2 2 3 72

Barro Alto,Carmo do 
Rio Verde, Cavalcante, 
Campinorte, Cocalzinho 
de Goiás, Corumbaíba, 

Estrela do Norte, 
Formoso, Flores de 
Goiás, Cidade de 

Goiás, Iaciara, Itaguaru, 
Itauçu, Mara Rosa, 
Nova Crixás, Santa 
Terezinha de Goiás, 
Taquaral de Goiás, 

Uruana

Abadiânia, Alexânia, 
Alto Paraíso de Goiás, 

Alvorada do Norte, 
Campos Belos, Crixás, 

Corumbá de Goiás, 
Itaberaí, Itapaci, 

Itapirapuã, Itapuranga, 
Mozarlândia, 

Niquelândia, Padre 
Bernardo, Petrolina de 

Goiás, Rialma, 
Rubiataba, São 

Domingos, São Miguel 
do Araguaia, Uruaçu

Goianésia, Jaraguá, 
Minaçu, Pirenópolis, 
Porangatu, Posse, 
Santo Antônio do 

Descoberto

Cidade 
Ocidental

Águas Lindas 
de Goiás, 
Cristalina, 

Novo Gama, 
Planaltina, 

Valparaíso de 
Goiás

Anápolis, 
Luziânia

Aruanã, Aurilândia, 
Bom Jesus, 

Cromínia, Cumari, 
Cachoeira Dourada, 

Fazenda Nova, 
Goiandira, 

Israelândia, 
Ivolândia, Jandaia, 

Leopoldo de 
Bulhões, 

Mossâmedes, 
Montividiu, Montes 
Claros de Goiás, 

Panamá, 
Serranópolis, 

Turvânia, Urutaí

Anicuns, Aragarças, 
Acreúna, Buriti 

Alegre, Cachoeira 
Alta, Caiapônia, 

Caçu, Edéia, 
Firminópolis, Itajá, 
Jussara, Joviânia, 

Maurilândia, Nazário, 
Orizona, Pires do Rio, 

Paraúna, 
Paranaiguara, 
Piracanjuba, 

Piranhas, Pontalina, 
Sanclerlândia, Santa 

Cruz de Goiás, 
Silvânia, São Simão, 

Varjão, Vianópolis

Iporá, Mineiros, 
Palmeiras de 

Goiás, 
Quirinópolis, Santa 
Helena de Goiás,

São Luís de 
Montes Belos

Caldas 
Novas, 

Catalão, 
Morrinhos

Itumbiara, 
Jataí, Rio 

Verde

2601 M² a 
3250  M²

3251 M² a 
3900 M²

a partir de 
5900 M²

1301 M² a 1950 
M²

1951 M² a 2600 
M²

2601 M² a 3250  
M²

3251 M² a 
3900 M²

a partir de 
5900 M²

Desentupidor de pia para desentupimento de baixa 
complexidade, altura 14 cm, largura 11 cm

Desentupidor de vaso sanitário para desentupimento de baixa 
complexidade, grande, Dimensões: 53 cm X 14,5 cm X 14,5 cm

Espanador feito de plumas, pelos ou de materiais sintéticos - 
tamanho médio (30 cm)
Kit limpa vidro com 5 peças (rodo com lâmina de borracha, rodo 
com microfibra, cabo extensor em alumínio e refil de lã 
microfibra), Medidas: rodo 35cm, aplicador de cara 34cm e cabo 
estendido120cm
Pá coletora de lixo, com caia coletora e cabo anatômico, com 
altura ergométrica, medidas 24,5 x 8,5 x 25 cm

Rodo de madeira 1 metro com cabo de madeira, altura 1 m e 
largura 11 cm

Vassoura de pelo sintético com cabo de madeira - 30/40 cm de 
largura



PODER JUDICIÁRIO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ANEXO II do Termo de Referência

RELAÇÃO DOS PRODUTOS ESTIMADOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A SEREM ENTREGUES NO INÍCIO DO CONTRATO  E MENSALMENTE POR COMARCAS

LOTE 1 LOTE 2

COMARCAS Anápolis, Luziânia

TOTAL TOTAL

ITEM PRODUTO EMBALAGEM UNIDADE

18 20 7 2 1 5 2 19 27 5 2 1 3 3

até 650 M² de 651 M² a 1300 M² a partir de 5900 M² até 650 M²

1 5 LITROS GALÃO 3 4 5 6 7 8 9 246 3 4 5 6 7 8 9 260

2 500 ML UNIDADE 2 3 3 4 4 5 6 166 2 3 3 4 4 5 6 179

3 1 LITRO UNIDADE 7 8 9 10 11 12 30 500 7 8 9 10 11 12 30 551

4 5 LITROS GALÃO 2 3 4 5 6 7 8 191 2 3 4 5 6 7 8 200

5 500 ML UNIDADE 2 2 2 2 3 3 3 118 2 2 2 2 3 3 3 127

6 5 LITROS GALÃO 4 5 6 8 9 10 15 319 4 5 6 8 9 10 15 341

7 CAIXA COM 48 CAIXA 1 1 1 1 1 1 1 55 1 1 1 1 1 1 1 60

8 5 LITROS GALÃO 4 5 6 7 7 7 12 294 4 5 6 7 7 7 12 319

Barro Alto,Carmo do 
Rio Verde, 
Cavalcante, 
Campinorte, 

Cocalzinho de Goiás, 
Corumbaíba, Estrela 
do Norte, Formoso, 

Flores de Goiás, 
Cidade de Goiás, 
Iaciara, Itaguaru, 

Itauçu, Mara Rosa, 
Nova Crixás, Santa 
Terezinha de Goiás, 
Taquaral de Goiás, 

Uruana

Abadiânia, Alexânia, 
Alto Paraíso de Goiás, 

Alvorada do Norte, 
Campos Belos, Crixás, 

Corumbá de Goiás, 
Itaberaí, Itapaci, 

Itapirapuã, Itapuranga, 
Mozarlândia, 

Niquelândia, Padre 
Bernardo, Petrolina de 

Goiás, Rialma, 
Rubiataba, São 

Domingos, São Miguel 
do Araguaia, Uruaçu

Goianésia, 
Jaraguá, 
Minaçu, 

Pirenópolis, 
Porangatu, 

Posse, Santo 
Antônio do 
Descoberto

Ceres, 
Formosa

Cidade 
Ocidental

Águas 
Lindas de 

Goiás, 
Cristalina, 

Novo Gama, 
Planaltina, 
Valparaíso 
de Goiás

Aruanã, 
Aurilândia, Bom 
Jesus, Cromínia, 

Cumari, Cachoeira 
Dourada, Fazenda 
Nova, Goiandira, 

Israelândia, 
Ivolândia, Jandaia, 

Leopoldo de 
Bulhões, 

Mossâmedes, 
Montividiu, Montes 
Claros de Goiás, 

Panamá, 
Serranópolis, 

Turvânia, Urutaí

Anicuns, 
Aragarças, 

Acreúna, Buriti 
Alegre, 

Cachoeira Alta, 
Caiapônia, Caçu, 

Edéia, 
Firminópolis, 

Itajá, Jussara, 
Joviânia, 

Maurilândia, 
Nazário, Orizona, 

Pires do Rio, 
Paraúna, 

Paranaiguara, 
Piracanjuba, 

Piranhas, 
Pontalina, 

Sanclerlândia, 
Santa Cruz de 
Goiás, Silvânia, 

São Simão, 
Varjão, 

Vianópolis

Iporá, Mineiros, 
Palmeiras de 

Goiás, 
Quirinópolis, 
Santa Helena 

de Goiás,

Goiatuba, 
Ipameri

São Luís de 
Montes 
Belos

Caldas 
Novas, 

Catalão, 
Morrinhos

Itumbiara, 
Jataí, Rio 

Verde

1301 M² a 
1950 M²

1951 M² a 
2600 M²

2601 M² a 
3250  M²

3251 M² a 
3900 M²

de 651 M² a 
1300 M²

1301 M² a 1950 
M²

1951 M² a 
2600 M²

2601 M² a 
3250  M²

3251 M² a 
3900 M²

a partir de 
5900 M²

Água sanitária com concentração de no mínimo 2,5% de cloro 
ativo, para uso como alvejante, desinfecção de ambientes. 
Devendo constar o porcentual de hipoclorito. Data de fabricação 
não superior a trinta dias, prazo de validade do produto e demais 
determinações exigidas na portaria n° 89 de 25/08/94, da 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
Álcool etílico hidratado 65° INPM (gel) conforme norma da 
ANVISA. Data de fabricação não superior a trinta dias

Álcool etílico hidratado 65° INPM (líquido) conforme norma da 
ANVISA. Data de fabricação não superior a trinta dias

Cera líquida incolor para dar brilho e durabilidade. Composta de 
agentes de polimento, plastificante, conservante. Teor de sólidos: 
17-25% ou com o mesmo padrão de qualidade.

Brilha Inox spray, composto de óleo mineral branco, 
emulsificante, agente de controle de ph, veículo propelente, 
apresentado em aerossol, com 75% de concentrado e 25% de 
propelente ou outro com o mesmo padrão de qualidade

Desinfetante com ação germicida e bactericida perfumado, com 
aromas variados, concentrado, em bombonas para diluir. A 
embalagem deve mencionar que é concentrado e o modo de 
diluição. Composto de Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 
0,60%, tensoativo não iônico, tensoativo catiônico, fragrância, 
corante e veículo ou outro com o mesmo padrão de qualidade

Desodorizador sanitário (Pedra Sanitária) refil com 25g, com 
suporte. Composição paradicloro benzeno, essência e corante, 
aspecto físico tablete sólido, características adicionais suporte 
plástico para vaso sanitário ou outro com o mesmo padrão de 
qualidade

Detergente líquido neutro, biodegradável, concentrado em 
bombonas para diluir. A embalagem deve mencionar que é 
concentrado e o modo de diluição. Principio ativo e linear alquil 
benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%; composição 
básica tenso ativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante; 
reservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras 
substâncias químicas permitidas; valor do ph entre 6,0 e 8,0, 
solução a 1% p/p; composição aromática neutro, incolor ou outro 
com o mesmo padrão de qualidade
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ANEXO II do Termo de Referência

RELAÇÃO DOS PRODUTOS ESTIMADOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A SEREM ENTREGUES NO INÍCIO DO CONTRATO  E MENSALMENTE POR COMARCAS

LOTE 1 LOTE 2

COMARCAS Anápolis, Luziânia

TOTAL TOTAL

ITEM PRODUTO EMBALAGEM UNIDADE

18 20 7 2 1 5 2 19 27 5 2 1 3 3

até 650 M² de 651 M² a 1300 M² a partir de 5900 M² até 650 M²

9 - UNIDADE 8 12 14 14 15 15 20 8 12 14 14 15 15 20

10 - UNIDADE 8 12 14 14 15 15 20 8 12 14 14 15 15 20

11 5 LITROS GALÃO 1 2 3 3 4 4 6 1 2 3 3 4 4 6

12 5 LITROS GALÃO 2 3 3 4 4 5 8 2 3 3 4 4 5 8

13 500 ML UNIDADE 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3

14 5 LITROS GALÃO 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

15 200 ML UNIDADE 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3

16 - PAR/UNIDADE 2 3 4 5 6 7 10 2 3 4 5 6 7 10

17 - PAR/UNIDADE 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 4

18 360ML/240g UNIDADE 2 2 3 3 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4

Barro Alto,Carmo do 
Rio Verde, 
Cavalcante, 
Campinorte, 

Cocalzinho de Goiás, 
Corumbaíba, Estrela 
do Norte, Formoso, 

Flores de Goiás, 
Cidade de Goiás, 
Iaciara, Itaguaru, 

Itauçu, Mara Rosa, 
Nova Crixás, Santa 
Terezinha de Goiás, 
Taquaral de Goiás, 

Uruana

Abadiânia, Alexânia, 
Alto Paraíso de Goiás, 

Alvorada do Norte, 
Campos Belos, Crixás, 

Corumbá de Goiás, 
Itaberaí, Itapaci, 

Itapirapuã, Itapuranga, 
Mozarlândia, 

Niquelândia, Padre 
Bernardo, Petrolina de 

Goiás, Rialma, 
Rubiataba, São 

Domingos, São Miguel 
do Araguaia, Uruaçu

Goianésia, 
Jaraguá, 
Minaçu, 

Pirenópolis, 
Porangatu, 

Posse, Santo 
Antônio do 
Descoberto

Ceres, 
Formosa

Cidade 
Ocidental

Águas 
Lindas de 

Goiás, 
Cristalina, 

Novo Gama, 
Planaltina, 
Valparaíso 
de Goiás

Aruanã, 
Aurilândia, Bom 
Jesus, Cromínia, 

Cumari, Cachoeira 
Dourada, Fazenda 
Nova, Goiandira, 

Israelândia, 
Ivolândia, Jandaia, 

Leopoldo de 
Bulhões, 

Mossâmedes, 
Montividiu, Montes 
Claros de Goiás, 

Panamá, 
Serranópolis, 

Turvânia, Urutaí

Anicuns, 
Aragarças, 

Acreúna, Buriti 
Alegre, 

Cachoeira Alta, 
Caiapônia, Caçu, 

Edéia, 
Firminópolis, 

Itajá, Jussara, 
Joviânia, 

Maurilândia, 
Nazário, Orizona, 

Pires do Rio, 
Paraúna, 

Paranaiguara, 
Piracanjuba, 

Piranhas, 
Pontalina, 

Sanclerlândia, 
Santa Cruz de 
Goiás, Silvânia, 

São Simão, 
Varjão, 

Vianópolis

Iporá, Mineiros, 
Palmeiras de 

Goiás, 
Quirinópolis, 
Santa Helena 

de Goiás,

Goiatuba, 
Ipameri

São Luís de 
Montes 
Belos

Caldas 
Novas, 

Catalão, 
Morrinhos

Itumbiara, 
Jataí, Rio 

Verde

1301 M² a 
1950 M²

1951 M² a 
2600 M²

2601 M² a 
3250  M²

3251 M² a 
3900 M²

de 651 M² a 
1300 M²

1301 M² a 1950 
M²

1951 M² a 
2600 M²

2601 M² a 
3250  M²

3251 M² a 
3900 M²

a partir de 
5900 M²

Esponja dupla-face 3M, multiuso, higiênica e durável - tamanho: 
75X110mm, espessura: mín. 22mm, cor: amarelo (espuma) e 
verde (fibra). Composição: manta não tecido, de fibras sintéticas, 
unidas com resina a prava d'água, impregnada com mineral 
abrasivo e aderida a espuma de poliuretano com bactericida

Flanela em pedaço, branca, multiuso, absorvente e macia, 
tamanho 50X50cm
Limpa vidros para limpeza de vidros e espelhos em geral. 
Principio ativo lauril eter sulfato de sódio; composição básica 
nonil fenol atoxilado, alcool, eter glicolico; hidroxido de amonio, 
corante, perfume; e água ou outro com o mesmo padrão de 
qualidade

Limpador instantâneo, multiuso e removedor de gordura. 
Embalagem descartável e reciclável com fácil aplicação á jato. 
Composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sódio; tensoativo 
não iônico, alcalinizante, sequestrante, éter glicolico; álcool, 
perfume e água ou outro com o mesmo padrão de qualidade

Limpa Alumínio. Preparado á base de Tensoativo Aniônico (Linear 
Alquil Benzeno Sulfônico), Acidificantes (Ácido Clorídrico e Ácido 
Glicólico), espessante, corantes, fragrância e veículo ou com o 
mesmo padrão de qualidade

Limpa Pedra, princípio ativo: alquil benzeno sulfonato de sódio, 
composição química: princípio ativo, agente de controle de ph, 
corante e veículo.
Lustra móveis com proteção e perfumação para superfícies 
diversas. Preparado á base de Parafina ou cera, solventes, óleo 
de silicone, emulsionantes. Espessante, controlador de Ph, 
conservantes, fragrância e água ou outro com o mesmo padrão 
de qualidade

Luvas de borracha - tamanho M - luva em latex, sem forro, cano 
longo, com prendedor ao antebraço e palma antiderrapante

Luvas de borracha - tamanho  G - luva em latex, sem forro, cano 
longo, com prendedor ao antebraço e palma antiderrapante

Odorizador de ambiente, aromas variados - embalagem: aerosol, 
reciclável e ecológica, não conter CFC ou qualquer outra 
substância nociva e camada de ozônio. Composto de Cloreto de 
alquil dimetil benzil amônio e cloreto de alquil dimetil etil benzil 
amônio 0,07%, solubilizantes, coadjuvantes, perfume e 
butano/propano ou outro com o mesmo padrão de qualidade



PODER JUDICIÁRIO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ANEXO II do Termo de Referência

RELAÇÃO DOS PRODUTOS ESTIMADOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A SEREM ENTREGUES NO INÍCIO DO CONTRATO  E MENSALMENTE POR COMARCAS

LOTE 1 LOTE 2

COMARCAS Anápolis, Luziânia

TOTAL TOTAL

ITEM PRODUTO EMBALAGEM UNIDADE

18 20 7 2 1 5 2 19 27 5 2 1 3 3

até 650 M² de 651 M² a 1300 M² a partir de 5900 M² até 650 M²

19 Palha de aço n° 0. Composição: aço carbono PACOTE COM 25G PACOTE 3 4 4 5 5 7 10 3 4 4 5 5 7 10
20 Pano de chão comum, medindo 40X60 ou medida similar UNIDADE 8 12 14 14 15 15 20 8 12 14 14 15 15 20

21 PACOTE COM 12 PACOTE 17 19 21 23 25 27 35 17 19 21 23 25 27 35

22 FARDO 4 4 6 6 6 8 10 4 4 6 6 6 8 10

23 CAIXA COM 1000 FLS CAIXA 30 31 32 34 36 38 40 30 31 32 34 36 38 40

24 5 LITROS GALÃO 1 1 2 2 2 3 4 1 1 2 2 2 3 4

25 200 GRAMAS UNIDADE 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 3 4

26 2 KG UNIDADE 1 2 3 3 4 4 6 1 2 3 3 4 4 6

27 5 LITROS GALÃO 2 2 3 4 5 5 6 2 2 3 4 5 5 6

28 - PACOTE 1 2 2 2 3 3 4 1 2 2 2 3 3 4

29 - PACOTE 2 2 3 3 4 4 6 2 2 3 3 4 4 6

30 300 ML UNIDADE 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2

31 Soda cáustica 1 KG UNIDADE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Tela de mictório UNIDADE 10 10 12 12 12 12 15 10 10 12 12 12 12 15

Barro Alto,Carmo do 
Rio Verde, 
Cavalcante, 
Campinorte, 

Cocalzinho de Goiás, 
Corumbaíba, Estrela 
do Norte, Formoso, 

Flores de Goiás, 
Cidade de Goiás, 
Iaciara, Itaguaru, 

Itauçu, Mara Rosa, 
Nova Crixás, Santa 
Terezinha de Goiás, 
Taquaral de Goiás, 

Uruana

Abadiânia, Alexânia, 
Alto Paraíso de Goiás, 

Alvorada do Norte, 
Campos Belos, Crixás, 

Corumbá de Goiás, 
Itaberaí, Itapaci, 

Itapirapuã, Itapuranga, 
Mozarlândia, 

Niquelândia, Padre 
Bernardo, Petrolina de 

Goiás, Rialma, 
Rubiataba, São 

Domingos, São Miguel 
do Araguaia, Uruaçu

Goianésia, 
Jaraguá, 
Minaçu, 

Pirenópolis, 
Porangatu, 

Posse, Santo 
Antônio do 
Descoberto

Ceres, 
Formosa

Cidade 
Ocidental

Águas 
Lindas de 

Goiás, 
Cristalina, 

Novo Gama, 
Planaltina, 
Valparaíso 
de Goiás

Aruanã, 
Aurilândia, Bom 
Jesus, Cromínia, 

Cumari, Cachoeira 
Dourada, Fazenda 
Nova, Goiandira, 

Israelândia, 
Ivolândia, Jandaia, 

Leopoldo de 
Bulhões, 

Mossâmedes, 
Montividiu, Montes 
Claros de Goiás, 

Panamá, 
Serranópolis, 

Turvânia, Urutaí

Anicuns, 
Aragarças, 

Acreúna, Buriti 
Alegre, 

Cachoeira Alta, 
Caiapônia, Caçu, 

Edéia, 
Firminópolis, 

Itajá, Jussara, 
Joviânia, 

Maurilândia, 
Nazário, Orizona, 

Pires do Rio, 
Paraúna, 

Paranaiguara, 
Piracanjuba, 

Piranhas, 
Pontalina, 

Sanclerlândia, 
Santa Cruz de 
Goiás, Silvânia, 

São Simão, 
Varjão, 

Vianópolis

Iporá, Mineiros, 
Palmeiras de 

Goiás, 
Quirinópolis, 
Santa Helena 

de Goiás,

Goiatuba, 
Ipameri

São Luís de 
Montes 
Belos

Caldas 
Novas, 

Catalão, 
Morrinhos

Itumbiara, 
Jataí, Rio 

Verde

1301 M² a 
1950 M²

1951 M² a 
2600 M²

2601 M² a 
3250  M²

3251 M² a 
3900 M²

de 651 M² a 
1300 M²

1301 M² a 1950 
M²

1951 M² a 
2600 M²

2601 M² a 
3250  M²

3251 M² a 
3900 M²

a partir de 
5900 M²

Papel higiênico folha dupla neutro c/ 30 m, folhas naturais e 
macias, com excelente absorção e resistência, fibras 100% 
naturais, extrato de seda
Papel higiênico rolão, folha dupla, branco comum, ótima 
qualidade, 100% celulose

FARDO COM 08 ROLOS 
DE 300 M

Papel toalha interfolhado, 100% celulose, folha simples 2 dobras, 
medindo aproximadamente 22cm x 23 cm, em papel branco de 
1° qualidade
Removedor de ceras e impermeabilizantes. Composição: 
Hidróxido de Sódio, Nonilfenol Etoxilado, Solventes de Água ou 
com o mesmo padrão de qualidade
Sabão em barra glicerinado. Composição: Sebo Bovino, Óleo de 
Babaçu, Hidróxido de Sódio, Glicerina, Cargas, Conservantes, 
Sequestrantes, Corantes, Fragrância e Água ou outro com o 
mesmo padrão de qualidade

Sabão em pó para limpeza em geral. Composição: Tensoativo 
aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, 
enzimas, branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga 
ou outro com o mesmo padrão de qualidade

Sabonete líquido com fragrância, com Ph neutro, em bombonas - 
(não será diluído). DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSIÇÃO 
AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES, COMPOSTOS DE SAIS

Saco de lixo, preto, reforçado, 100 litros em polietileno. Unidades 
picotadas ou individualizadas - 100x1
Saco de lixo, preto, reforçado, 40 litros em polietileno. Unidades 
picotadas ou individualizadas - 100x1
Sapólio cremoso, perfumado com alquil benzeno sulfonato de 
sódio
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ANEXO II do Termo de Referência

EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO SER MANTIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS FÓRUNS DE CADA COMARCA DURANTE TODO O CONTRATO

ITEM EQUIPAMENTO UNIDADE LOTE 1 LOTE 2

1 UNIDADE 1 1

2 Extensão elétrica de 50 m de cabo fio Pp 2x2,5mm flexível UNIDADE 2 2
3 Extensão elétrica de 20 m de cabo fio Pp 2x2,5mm flexível UNIDADE 1 1
4 Mangueira de borracha de 1/2 ou 3/4, 100 m UNIDADE 1 1
5 Mangueira de borracha de 1/2 ou 3/4, 200 m UNIDADE 2 2
6 Placas sinalizadoras "PISO MOLHADO" UNIDADE 4 4

EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO ESTAR À DISPOSIÇÃO SEMPRE QUE NECESSÁRIO

ITEM EQUIPAMENTO UNIDADE LOTE 1 LOTE 2

1 UNIDADE 10 10

2 UNIDADE 10 10

3 Lavadora de alta pressão 1400w UNIDADE 10 10

Escada de alumínio 8 degraus, medidas: comprimento 1,33 m X 
largura  54 cm altura 2,19 m

Aspirador 2.000w, apira sólidos e líquidos, reservatório de 70 
litros
Enceradeira tipo industrial, para lavagem, escova 500mm, tensão 
220 v



PODER JUDICIÁRIO
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ANEXO III do Termo de Referência
FORMULÁRIO PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Julgue de acordo com o seu grau de satisfação os  seguintes aspectos  do serviço  de

limpeza realizado nas dependências do TJ/GO. Marque o número correspondente, sendo:

1-Muito insatisfeito 

2- Insatisfeito 

3  - Neutro

            4-Satisfeito 

            5- Muito Satisfeito 

            NSA- Não se aplica por não ter observado

PISO/LOCAL SALA
Itens de avaliação Grau de satisfação

1 2 3 4 5 NSA

Gabinete/s
alas

Limpeza das mesas       
Limpeza dos equipamentos de informática       
Limpeza do piso       
Limpeza dos armários e estantes       
Limpeza das janelas (vidros e esquadrias)       
Limpeza dos aparelhos de telefone/fax       
Retirada do lixo       

Banheiros

Limpeza dos vasos sanitários, mictório e pias       
Limpeza do piso       
Retirada do lixo       
Abastecimento de sabonete, papel higiênico e toalha       

Geral

Limpeza do piso (corredores e hall de acesso)       
Limpeza dos elevadores       
Limpeza da área externa (estacionamento, calçadas,
garagem)

      

Limpeza da Copa       
Limpeza do filtro/ bebedouro       

___________________________________________________________________________________________________________
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Outros 
aspectos

Nível do ruído/incômodo  produzido no momento da
limpeza

      

Qualidade dos produtos utilizados (sabonete, papel
higiênico, papel toalha, aromatizante)

      

Cordialidade dos funcionários da empresa de limpeza       

Apresentação dos funcionários (uniforme, crachá)       
Se a Limpeza do banheiro for considerada insatisfatória, indicar qual é o banheiro
(  ) masculino (  ) feminino (  ) privativo

Sugestões/ Críticas/Elogios

             ____________________________________________

NOME

___________________________________________________________________________________________________________
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ANEXO IV do Termo de Referência

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS

1. Objetivo a atingir: prestação do serviço em elevados níveis de qualidade;

2. Forma de avaliação: definição de situações que caracterizem o não atingimento do objetivo (não

conformidades), e atribuição de ajustes. A cada situação será obtido um índice de desconto, ob-

tendo-se assim o valor a ser faturado para o período de referência;

3. Apuração:  A fiscalização transmitirá ao Gestor do Contrato o resultado da avaliação mensal dos

indicadores, até o 5º dia útil do mês subsequente;

O Gestor do Contrato consolidará os relatórios até o dia 20, encaminhando o resultado à Contrata-

da, via correspondência eletrônica, com o apontamento de necessidade ou não de adequação do

pagamento, para que esta possa emitir a Fatura de cobrança dos serviços prestados do mês se-

guinte com o ajuste de valor necessário.

4. Ajustes: embora a aplicação de índices de desconto seja instrumento de gestão contratual, não

configurando sanção, a Administração da Contratante poderá, pela qualidade insuficiente, aplicar as

penalidades previstas em contrato, Termo de Referência e no Edital de Licitação;

4.1. A Contratada será punida com o impedimento de licitar e contratar com a União, Esta-

dos, Distrito Federal ou Municípios e ser do cadastro de fornecedores da Contratante, pelo prazo de

até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais,

nos seguintes casos:

4.1.1 apresentação de documentação falsa;

4.1.2 retardamento da execução do objeto;

4.1.3 falhar na execução do contrato;

4.1.4 fraudar na execução do contrato;

4.1.5 comportamento inidôneo;

4.1.6 declaração falsa;

4.1.7 fraude fiscal.

4.2.  Para os fins do item 4.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos arti-

gos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

4.3.  Para condutas descritas nos itens 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 e 4.1.7 será aplicada multa

de no máximo 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

4.4. Para os fins dos itens 4.1.2 e 4.1.3, será aplicada multa nas seguintes condições:
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4.4.1 - até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexe-

cução parcial do contrato ou de descumprimento de obrigação contratual;

4.4.2 - 20% (trinta por cento) do valor do contrato no caso de  inexecução total do

contrato.

INDICADOR

ADEQUAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  PRESTADOS,  PONTUALIDADE  E  QUALIDADE  DO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade
Cumprimento e adequação dos serviços relacionados no Termo
de Referência – TR, e disponibilidade integral e manutenção de
material adequado. 

Meta a cumprir
100% dos serviços realizados e adequados à perspectiva da
Administração.

Instrumento de medição
Planilha de controle dos serviços, conforme modelo indicado
no Apêndice A.

Forma de acompanhamento

Realização qu inzena l  de  Check  List da  execução dos
serviços, por  parte  da  fiscalização do  contrato,  conforme
perspectiva de  adequação da  Administração e  posterior
lançamento do resultado na planilha de controle.

Periodicidade Quinzenal

Mecanismo de Cálculo
Relatório  mensal  de  imperfeições  verificadas  e  qualidade
percebida
(Anexos Apêndice A e Apêndice B)

Início de Vigência Data do início da execução dos serviços

Faixas de Ajuste no Pagamento

- Faixa 01 (Fator Aceitação 0) = recebimento de 100% do preço
contratado
- Faixa 02 (Entre 01 e 100) = recebimento de 99% do preço
contratado
- Faixa 03 (Entre 101 e 200) = recebimento de 98% do preço
contratado
- Faixa 04 (Entre 201 e 350) = recebimento de 96,5% do preço
contratado
- Faixa 05 (Entre 351 e 500) = recebimento de 95% do preço
contratado
- Faixa 06 (Entre 501 e 750) = recebimento de 92,5% do preço
contratado
-  Faixa  07  (Acima de  751) =  recebimento  de  90% do preço
contratado
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Apêndice – A (Termo de Referência) 

Planilha de Controle dos Serviços 
(A ser preenchida pela fiscalização do contrato)

Unidade:___________________________________                                                  Mês/Ano 

Verificação: ____________/________

A planilha deverá ser preenchida de acordo com as ocorrências de imperfeições verificadas pela
fiscalização,  totalizando,  ao  final,  as  ocorrências  no  mês de referência.  Deverão ser  indicados
sinteticamente o dia e o fato gerador na tabela existente em cada item.

1) Não pagamento de:  a) vale transporte;  b) vale alimentação;  c) salários, férias e 13º

nos prazos previstos em lei; 

Data de Ocorrência Descrição da imperfeição encontrada
_______/________/________ _______________________________

_______________________________

2) Falta de material de limpeza nas dependências do Poder Judiciário para reposição;

Data de Ocorrência Descrição da imperfeição encontrada
_______/________/________ _______________________________

_______________________________

3) Falta de equipamento para limpeza, conforme especificado em contrato;

Data de Ocorrência Descrição da imperfeição encontrada
_______/________/________ _______________________________

_______________________________

4) Falta de manutenção de limpeza nas unidades sanitárias conforme solicitado pelo

contratante;

Data de Ocorrência Descrição da imperfeição encontrada
_______/________/________ _______________________________

_______________________________
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_______________________________

5) Utilização de materiais diferente dos que foram estipulados em contrato;

Data de Ocorrência Descrição da imperfeição encontrada
_______/________/________ _______________________________

_______________________________

6) Inobservância em prover e manter a quantidade estipulada em contrato do quadro de

profissionais, bem como da reposição de mão de obra nos casos de decorrentes de férias ou

outros afastamentos regulares ou ocasionais de funcionários;

Data de Ocorrência Descrição da imperfeição encontrada
_______/________/________ _______________________________

_______________________________

7) Não reposição de material de higiene pessoal nos locais devidos (sabonete líquido,

papel higiênico e papel toalha);

Data de Ocorrência Descrição da imperfeição encontrada
_______/________/________ _______________________________

_______________________________

8) Não utilização do uniforme conforme estipulado;

Data de Ocorrência Descrição da imperfeição encontrada
_______/________/________ _______________________________

_______________________________

9) Não utilização de EPI ou EPC adequados;

Data de Ocorrência Descrição da imperfeição encontrada
_______/________/________ _______________________________

_______________________________
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10)  Lixo sem recolher nas dependências sanitárias;

Data de Ocorrência Descrição da imperfeição encontrada
_______/________/________ _______________________________

_______________________________

Imperfeições 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 - Total de Ocorrências

           

________________________________                         ____________________________
    Fiscal do Contrato Encarregado da Região
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6

Apêndice - B (Termo de Referência)

TABELA DE TOTALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIAS E QUALIDADE PERCEBIDA
(A ser preenchida pela Gestão do Contrato)

I. CÁLCULO DO TOTAL DE IMPERFEIÇÕES PONDERADAS DO MÊS:

Item Imperfeição
IMPERFEIÇÕES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Ocorrências levantadas nas Comarcas:
1.
2...
(Cada gestor relaciona seu lote)

Total de Ocorrências na Região

2 Nível de Tolerância 1 3 2 4 3 4 1 2 2 2

3 Excesso de imperfeição = (itens 1 - 2)

4 Fator Multiplicador 10 6 8 5 6 5 10 4 4 4

5 Imperfeições Ponderadas = (itens 3*4)

6

Soma  das  ocorrências  das  imperfeições

ponderadas  de 1 a 10 (Fator de Aceitação)

VALOR ENCONTRADO NO ITEM 6 (FATOR DE ACEITAÇÃO): ________
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II.  IDENTIFICAÇÃO DA FAIXA DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS E ENQUADRAMENTO DO
VALOR DE PAGAMENTO (*) CONFORME FATOR DE ACEITAÇÃO:

Faixa de
Qualidade dos

Serviços

Fator de Aceitação (FA) Pagamento dos Serviços
proporcional ao FA

Faixa 01 0 100% do valor mensal contratado

Faixa 02 Entre 01 e 100 99% do valor mensal contratado

Faixa 03 Entre 101 e 200 98% do valor mensal contratado

Faixa 04 Entre 201 e 350 96,5% do valor mensal contratado

Faixa 05 Entre 351 e 500 95% do valor mensal contratado

Faixa 06 Entre 501 e 750 92,5% do valor mensal contratado

Faixa 07 Acima de 751 90% do valor mensal contratado

III. RESUMO DO RELATÓRIO PARA EFEITO DE PAGAMENTO

Conforme análise do Total de Imperfeições Ponderadas (Fator de Aceitação), identificamos que a

faixa de qualidade dos serviços prestados durante o mês de ______/_______, na Região _____, do

Lote  _____,  foi  a  de  nº  _____,  sendo  assim,  conforme obtenção  do  Fator  de  Qualidade  dos

Serviços, indicamos o valor de pagamento no percentual de _____ ( ________ por cento) do Valor

Mensal do Contrato, isto é:

R$ (___________________________________________________) 

Local e Data

   ______________________________                       ___________________________
Cogestor do Contrato   Gestor do Contrato

LOCAL RESERVADO PARA CIÊNCIA DA EMPRESA 

(*) Instruções para aplicação desta tabela:

1 – As listas com indicações das imperfeições identificadas pela fiscalização durante as vistorias

feitas  no  mês  (Apêndice  A),  serão  somadas  e  inseridas  na  “Tabela  de  Totalização  de

Ocorrências”,  de  modo que as  10  (dez)  hipóteses  de  verificação técnica  dos  serviços  ficarão

preenchidas com as quantidades de imperfeições encontradas no mês;
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2 – Após este preenchimento, todas as ocorrências terão seu valor deduzido do valor do “Nível de

Tolerância” (item 2) de cada coluna, onde obteremos o valor final dos “Excesso de Imperfeição”

(item 3);

3  –  Cada  valor  de  “Excesso  de  Imperfeição”  será  multiplicado  pelo  “Fator  Multiplicador”

correspondente  (item  4),  obtendo-se  as  “Imperfeições  Ponderadas”  (item  5),  por  tipo  de

apontamento (cada uma das 10 imperfeições);

4  –  O item 6,  “Soma das ocorrências  das imperfeições ponderadas  de 1  a  10  (Fator  de

Aceitação)”, representa a soma de todos os valores das “Imperfeições Ponderadas” (item 5);

5  –  Com a  obtenção  do  Fator  de  Aceitação aplicasse  a  tabela  “Identificação  da  faixa  de

qualidade dos serviços e enquadramento do valor de pagamento”, identificando-se em qual

“Faixa de Qualidade dos Serviços” as imperfeições incidiram, bem como o valor a ser pago em

fatura. 

6 – Não serão considerados valores negativos, que deverão ser lançados na tabela com valor 0

(zero).
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ANEXO V do Termo de Referência

Oficio Nº        - Diretoria Geral                                            Goiânia (Go),___de___de 20__.

A(o) Sr(a) Gerente
Banco XXXX
Agência XXXX – Posto tribunal de Justiça
Goiãnia (Go)

Assunto: Solicitação de Abertura de Conta Corrente para Depósitos Vinculados

                Solicitamos abertura de conta corrente vinculada - Instrução Normativa/MPOG  03 de
16/10/2009 Art. 19 – Anexo VII  e Resolução CNJ 169 – bloqueada para movimentação – no
nome da empresa xxxxx,  junto ao Banco iXXXX – Agencia XXXX – Posto Tribunal de Justiça.
Segue os dados necessários para abertura da conta:
I. Acordo de Cooperação Técnica;
II. Contrato nº xxx  firmado em ___/___/____;
III. A conta será aberta exclusivamente para recebimento de depósitos dos recursos na

forma da IN 03 MPOG e Resolução 169 do CNJ;
IV. A movimentação dos recursos na conta se dará mediante solicitação ou autorização

do Ordenador de Despesa do TJ/GO, responsável;
            Após abertura da conta vinculada cabe a Contratada enviar à Divisão de Gestão e
Controle de Contratos correspondência contendo o numero da conta aberta - Agência.  

Atenciosamente,

Diretor Geral
TJ/GO
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Anexo VI do Termo de Referência
(Oficio de liberação de Recursos da Conta Vinculada)

Oficio Nº        - Diretoria Geral                 Goiânia (Go),____de______________de 20____.

A(o) Sr(a) Gerente
Banco XXXX.
Agência XXXX – Posto tribunal de Justiça
Goiãnia (Go)

Assunto: Movimentação de Conta Corrente para Depósitos Vinculados

Senhor Gerente,

Solicitamos providenciar, conforme indicado a seguir, a movimentação de R$ 
_____ (valor numérico), da conta nº _____ (número da conta)/Agência nº ___________ de 
titularidade de _____ (nome do Contratado), CNPJ _____ (CNPJ do Contratado), aberta para 
abrigar os recursos creditados ao amparo da Instrução Normativa nº.03 SLTI/MPOG, de 
15.10.09 (ou Resolução nº 98 do Conselho Nacional de Justiça de 10.11.09).

CREDITAR

Banco Agência Conta CPF /CNPJ Favorecido

Atenciosamente,

Ordenador de Despesa do Tribunal de Justiça
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ANEXO VII DO TERMO DE REFERÊNCIA

ÍNDICES PARA RETENÇÃO DAS VERBAS PREVISTAS NA RESOLUCÇÃO Nº 169 - CNJ

COMARCA CATEGORIA

DISCRIMINATIVO DAS VERBAS VALOR

Salário Base

Adicional de Periculosidade                                                   -   

Adicional de Insalubridade                                                   -   

Adicional Noturno                                                   -   

Hora Noturna Adicional                                                   -   

Adicional de Hora Extra                                                   -   

Intervalo Intrajornada                                                   -   

Outros (especificar)                                                   -   

 REMUNERAÇÃO........................................................................................................>                               -   

 1/3 de Férias Constitucional                               -   

 ITEM  DESCRIÇÃO  Índice  Valor 

1 1/12 avos 13º salário (salário / 12) 0,083333                               -   

2 1/12 avos de férias (salário / 12) 0,083333                               -   

3 1/3 férias (salário / 12 / 3) 0,027777                               -   

4 -                               -   

5 Fgts sobre 13º salário: ((item I x 8 % )*( 40%)) 0,112000                               -   

6 Fgts sobre férias e 1/3 de férias: ((item II + III x 8 % )*( 40%)) 0,112000                               -   

7 FGTS 40% sobre valor de depósito conta vinculada no mês 0,032000                               -   

8 0,023333                               -   

9 0,031111                               -   

10 INCRA 0,002000                               -   

11 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,025000                               -   

12 SEBRAE 0,006000                               -   

13 SENAC 0,010000                               -   

14 SENAI 0,000000                               -   

15 SESC 0,015000                               -   

16 SESI 0,000000                               -   

TOTAL                               -   

Quantidade de mão-de-obra
X

Valor total

0                               -   

Valor de retenção

                              -   
Observações:

1 -Os itens 04 e 09 a 16 serão calculados com base nos valores constantes nos itens 1 a 3.
2 -O valor total encontrado da categoria, será multiplicado pela quantidade de postos de trabalho.

RAT ajustado (RAT - 1.0*FAP - 0.96) (Variável: 0,5 a 6%)

INSS sob 13º salário (8,33% sobre o vlr. do Inss do empregador 
no mês + INSS do empregado)

INSS sob férias e 1/3 de férias (8,33% sobre o vlr. do Inss do 
empregador no mês de férias + INSS do empregado)

PODER JUDICIÁRIO
Diretoria Administrativa
Divisão de Serviços Gerais



PODER JUDICIÁRIO
Diretoria Administrativa
Divisão de Serviços Gerais

ANEXO VIII do Termo de Referência

A U T O R I Z A Ç Ã O

A(o) Sr(a) Gerente
Banco XXXX
Agência XXXX – POSTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Goiânia (Go)

Senhor (a) Gerente, 

Autorizo(amos), em caráter irrevogável e irretratável, que esse  BANCO realize

os  procedimentos  abaixo  descritos,  única  e  exclusivamente  por  ordem do  TRIBUNAL DE

JUSTIÇA  DE  GOIÁS,  relacionados  as  Conta  Corrente  para  Depósitos  Vinculados  a

Obrigações, porventura abertas por iniciativa da Divisão de Gestão e Controle de Contratos ,

nesta dependência e vinculadas ao Contrato _______________(número do Contrato) firmado

de acordo com a publicação no Diário da Justiça Eletrõnico ____ do dia ____._____. 201__,

página nº _______.

- Aplicação em caderneta de poupança os recursos disponíveis;

- Resgate de valores aplicados;

- Transferência de recursos Conta Corrente para Depósitos Vinculados a Obrigações;

-  Efetuar  qualquer  outra  movimentação  financeira  na  Conta  Corrente  para  Depósitos

Vinculados a Obrigações; e

-  Fornecer  informações  das movimentações  financeiras  da Conta  Corrente  para  Depósitos

Vinculados a Obrigações.  

Atenciosamente,

___________________________________________

(Contratada)

______________________________________

(local e data)
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ANEXO IX DO TERMO DE REFERÊNCIA - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

ISS 0% Transporte em:  - 

Processo n: 201703000028546 Licitação Nº

A Município/UF Município C/ ISS - %

B CCT - Sind. das Empresas de Asseio, conserv, limpeza - SEAC-GO 01/03/2017 a 28/02/2019

C Nº de meses de execução contratual 12

ANEXO IV-A - Mão-de-obra

MÓDULO DE MÃO -DE-OBRA, VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Dados Complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1 Tipo de Serviço/Categoria -

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  R$                                             -   

4 Data Base da categoria (dia/mês/ano) 1-mar

Módulo 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1 Composição da remuneração % Valor (R$)

A Salário Base  R$                      -   

B Adicional de periculosidade (art. 189 a 192 da CLT) não 0%  R$                      -   

C Adicional de insalubridade (art. 189 a 192 da CLT) não 0%  R$                      -   

D Adicional noturno não 0%  R$                      -   

E Hora noturna adicional não 0%  R$                      -   

F Adicional de hora extra não 0%  R$                      -   

G Intervalo Intrajornada não 0%  R$                      -   

H Outros (especificar) não 0%  R$                      -   

Total da remuneração  R$                      -   

Módulo 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários Quant Valor Valor (R$)

A Transporte (Empregado 6% )* 0  R$            -    R$                      -   

B Auxílio alimentação (CCT) 0  R$            -    R$                      -   

C Plano de Saúde (Facultativo consta CCT)  R$                      -   

D Auxílio creche (não consta CCT)  R$                      -   

E Seguro de vida, invalidez e funeral (CCT)  R$                      -   

F Prêmio Assiduidade (CCT)  R$                      -   

Total de benefícios mensais e diários  R$                      -   

Módulo 3: INSUMOS DIVERSOS

3 Insumos diversos Mensal Valor (R$)

A Uniformes (Uniforme - crachá)  R$                      -   

B Materiais  R$                      -   

C Equipamentos  R$                      -   

D Outros (Cursos/Reciclagem e Treinamento)  R$                      -   

Total de insumos diversos  R$                      -   

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Divisão de Serviços Gerais - Diretoria Administrativa
Av. Assis Chateaubriand nº. 195,  St. Oeste, CEP: 74130-012

Fone: (62) 3216 2278   E-mail: servicosgerais@tjgo.jus.br
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Módulo 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS:

4.1 Encargos previdenciários e FGTS: % Valor (R$)

A INSS 20,00%  R$                      -   

B SESI ou SESC 1,50%  R$                      -   

C SENAI ou SENAC 1,00%  R$                      -   

D INCRA 0,20%  R$                      -   

E Salário Educação 2,50%  R$                      -   

F FGTS 8,00%  R$                      -   

G X%

 R$                      -   

H SEBRAE 0,60%  R$                      -   

TOTAL 33,80%  R$                      -   

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias:

4.2 13º Salário e Adicional de Férias: % Valor (R$)

A 13º Salário (1/12) 8,33%  R$                      -   

B Adicional de Férias (1/3/12) 2,78%  R$                      -   

Subtotal 11,11%  R$                      -   

C Incidência do Subm. 4.1 sobre 13º Salário e Adic. de Férias 3,76%  R$                      -   

TOTAL 14,87%  R$                      -   

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3 Afastamento Maternidade % Valor (R$)

A Afastamento Maternidade 0,19%  R$                      -   

B Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,06%  R$                      -   

TOTAL 0,25%  R$                      -   

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$)

A Aviso prévio indenizado 0,42%  R$                      -   

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,03%  R$                      -   

C Multa do FGTS referente ao aviso prévio indenizado 0,20%  R$                      -   

D Aviso prévio trabalhado 1,94%  R$                      -   

E Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,66%  R$                      -   

F Multa do FGTS referente ao aviso prévio trabalhado 4,00%  R$                      -   

TOTAL 7,25%  R$                      -   

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$)

A Férias 8,33%  R$                      -   

B Ausência por doença 1,39%  R$                      -   

C Licença paternidade: (5 dias 1,5% p ano - IBGE) 0,02%  R$                      -   

Seguro acidente do trabalho (o percentual deverá ser extraído do site da 
previdência social, de acordo com o risco de acidente na atividade desenvolvida)
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D Ausências legais 0,56%  R$                      -   

E Ausência por Acidente de trabalho 0,28%  R$                      -   

F Outros (Outras ausências previstas em CCT, ACT, sent. Etc.) 0,00%  R$                      -   

Subtotal 10,58%  R$                      -   

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 3,58%  R$                      -   

TOTAL 14,16%  R$                      -   

4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas % Valor (R$)

4.1 Encargos previdenciários e FGTS 33,80%  R$                      -   

4.2 13º salário + adicional de férias 14,87%  R$                      -   

4.3 Afastamento maternidade 0,25%  R$                      -   

4.4 Custo de rescisão 7,25%  R$                      -   

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 14,16%  R$                      -   

4.6 Outros (encargos sociais e trab. não previstos ant.)  R$                      -   

TOTAL 70,33%  R$                      -   

5 Custos Indiretos, tributos e Lucro % Valor (R$)

A Custos Indiretos/Despesas Administrativas 6,00%  R$                      -   

B Tributos 9,25%  R$                      -   

B1. PIS 1,65%  R$                      -   

B2. COFINS 7,60%  R$                      -   

B3. ISS * Município: Município C/ ISS - % 0,00%  R$                      -   

C Lucro 6,79%  R$                      -   

TOTAL 22,04%                            -   

Mão-de-obra vinc à execução contratual (Vr. p empregado) % Valor (R$)

A Módulo 1 - Coomposição da remuneração  R$                      -   

B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  R$                      -   

C
Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)

 R$                      -   

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas  R$                      -   

Subtotal (A+B+C+D)  R$                      -   

E Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro  R$                      -   

Valor total por empregado (*)  R$                      -   

* A alíquota de ISS deverá ser especificada por comarca, bem como o valor do vale transporte.

Quadro -RESUMO- Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

Módulo 5:RESUMO- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

ANEXO III - B - Quadro-RESUMOdo Custo por empregado
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CRITÉRIOS PARA PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

(ANEXO IX DO TERMO DE REFÊRENCIA)

O Modelo de planilha apresentado deverá ser preenchido por todos os licitantes tendo como

finalidade  permitir  o  julgamento  objetivo  das  propostas,  por  parte  do  TRIBUNAL  DE

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, possibilitando uma melhor avaliação da composição dos

preços dos serviços ofertados. Para o preenchimento deverá o que se segue:

- Para a precificação do item Recursos Humanos, para fins salariais e demais variáveis, o

licitante  deverá  informar  e  observar  o  correto  enquadramento  sindical,  conforme  sua

atividade preponderante, na determinação do art. 511 da CLT – Consolidação das Leis do

Trabalho.

-  O  valor  dos  Encargos  Sociais  deverá  respeitar  as  peculiaridades  das  condições

trabalhistas, previdenciárias e tributárias de cada licitante, não se aplicando um percentual

fixo para todos.

-  Os provisionamentos sobre frequência devem ser quantificados para a substituição do

empregado que se afasta por motivos legais, pois exemplificativamente, a remuneração das

faltas por motivo de auxílio doença, faltas legais, propriamente ditas já estão contempladas

na remuneração mensal, se mensalistas.

-  Poderá,  contudo,  o  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DE  GOIÁS  solicitar

esclarecimentos sobre as retenções trabalhistas, respectivo enquadramento sindical e fiscal

para efeito de verificação do preço e compreensão dos critérios utilizados no preenchimento

da planilha.

- Os Custos Indiretos/Despesas Administrativas deverá representar o valor da administração

indireta para a realização dos serviços e não percentual sobre as despesas relativas a bens

adquiridos pelo licitante.

-  Poderá,  contudo,  o  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DE  GOIÁS  solicitar

esclarecimento  e  respectiva  comprovação  do  montante  dos  Custos  Indiretos/Despesas

Administrativas e critérios de sua quantificação.

- O licitante deverá informar a quantificação dos recursos empregados, inclusive humanos,

para aferição da exequibilidade da prestação dos serviços devendo apresentar mais de uma

planilha demonstrativa de custos quando utilizar empregados em diferentes condições de

contratação, que tenham impactos diferenciados de preços.
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VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A Planilha para Cálculo da Prestação de Serviços deverá compreender recursos humanos,

materiais,  equipamentos,  insumos,  tributos  e  previdência,  entre  outros.  Deve  o  licitante

identificar  sua  atividade  preponderante  para  aferição  da  convenção  ou  dissídio  coletivo

correto.
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