
PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 036/2017

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS, constituída pelo Decreto Judiciário nº 570/2017, datado de 16 de
fevereiro de 2017,  nos termos da Lei Federal nº 8.666,  de 21 de junho de 1993 e suas
alterações bem como  legislação pertinente, torna público que fará realizar licitação, na
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada
por preço global,  conforme descrito neste edital e seu(s)  anexo(s).  Tal procedimento
licitatório obedecerá,  integralmente,  à Lei Federal nº 8.666/1993  com suas alterações,
subsidiariamente à Lei Estadual nº 17.928/2012  e às disposições fixadas neste edital e
anexo(s), em atendimento ao processo administrativo de nº 201610000020579. 

A reunião para recebimento dos envelopes de habilitação e preços acontecerá na
sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada no 3º (terceiro) andar, do
Anexo I do Tribunal de Justiça, à Rua 19, Q.A8, Lt. 06, Setor Oeste, em Goiânia-GO, às
____ horas e _____ minutos do dia ___ de ___________________ de 2017.

DO OBJETO

1. A presente licitação tem por objeto,  conforme especificado nos anexos deste
edital, a contratação de empresa especializada para execução da obra de substituição do
reservatório metálico e reforma do reservatório enterrado e da casa de bombas do prédio
do Fórum da Comarca de Valparaíso.

 

DOS RECURSOS FINANCEIROS

2. As despesas decorrentes destas contratações são estimadas em R$ 110.776,54
(Cento e dez mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos),  e
correrão à conta da dotação orçamentária 2017.0452.02.061.1005.3004, no elemento de
despesa 4490.51.02, constante do vigente orçamento.

DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

3. Estarão impedidas de participar de qualquer fase deste procedimento licitatório,
pessoas jurídicas que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações:

a) não comprovem sua condição de empresa  legalmente constituída,  e não
apresentem, em seu contrato social, a faculdade para prestação dos serviços objeto desta
licitação;

b) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás;
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c) sejam declaradas inidôneas nas esferas Federal, Estadual, Municipal ou Distrital;
d) estejam sob falência, recuperação judicial, concordata, dissolução ou liquidação.

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório, cabendo, à Comissão Permanente
de Licitação,  julgar e decidir sobre a petição de impugnação no prazo de 03 (três)  dias
úteis.

5. A  petição  de  impugnação  ao  ato  convocatório  deverá  ser  encaminhada  à
Comissão Permanente de Licitação via Protocolo Administrativo deste Tribunal de Justiça.

6. Decairá do direito de impugnar os termos do edital a licitante que não o fizer até
o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes contendo as propostas de
preços.

7. Caberá à Comissão Permanente de Licitação julgar e decidir sobre a petição de
impugnação, oferecida por licitantes, no prazo de 24 (vinte e quatro horas).

8. Acolhida a petição contra o ato convocatório,  será designada nova data para a
realização do certame.

9. Qualquer  pedido  de  esclarecimento  em  relação  a  eventuais  dúvidas  na
interpretação  do  presente  edital  e  anexos  deverá  ser  encaminhado,  por  escrito,  à
Comissão  Permanente  de  Licitação,  preferencialmente  através  do  e-mail
licitação@tjgo.jus.br ou entregue na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação,
situada no 3º (terceiro) andar, do Anexo I do Tribunal de Justiça, à Rua 19, Q.A8, Lt. 06,
Setor  Oeste,  em Goiânia-GO em até  3 (três)  dias  úteis  antecedentes  à abertura dos
envelopes de documentação.

10. Não serão respondidas consultas formuladas após o prazo estipulado neste
Edital.

11. Não  havendo  consultas,  pressupõe-se  que  os  elementos  fornecidos  são
suficientemente  claros  e  precisos,  para  permitir  a  participação  e  formulação  das
propostas, pela empresa interessada.

DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

12. Os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão ser
apresentados no local,  dia e hora determinados,  à Comissão Permanente de Licitação,
em 2 (dois) envelopes,  “A” - Documentos de Habilitação e “B” - Proposta de Preços,
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devidamente fechados, neles constando, em sua parte externa, os seguintes dizeres:

- AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,
SECRETARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 
3º (TERCEIRO) ANDAR, DO ANEXO I DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
À RUA 19, Q.A8, Lt. 06, SETOR OESTE, EM GOIÂNIA-GO;
- NÚMERO DA TOMADA DE PREÇOS;
- RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE.

DA DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE “A” 

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

14. Caso o envelope com indicação externa de conteúdo “DOCUMENTAÇÃO” não
contenha os documentos exigíveis para a presente licitação o interessado será
imediatamente inabilitado, independentemente do conteúdo do outro envelope. 

15. O envelope  “A” deverá conter documentação relativa à:

15.1. Habilitação jurídica:

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

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

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

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

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 apresentação dos
envelopes.

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).
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15.2. Regularidade fiscal:

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

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

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

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

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

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

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

15.2.1. 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.

15.3. Qualificação técnica:

a) certidão de registro ou inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia  (CREA) e,  quando couber,  junto  ao Conselho de Arquitetura  e  Urbanismo
(CAU), da empresa participante, contendo a relação dos responsáveis técnicos;

b)  declaração da empresa participante indicando, no mínimo, 1 (um) engenheiro
civil ou arquiteto, pertencente ao quadro de responsáveis técnicos da empresa licitante
junto ao CREA ou CAU, para responderem pela obra objeto desta licitação;

c) 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 execução de obra com características semelhantes às
do objeto licitado;

d)  declaração  expressa  de  que  as  instalações  de  canteiros,  máquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado estarão disponíveis para a execução da(s)
obra(s) objeto desta licitação;

e) declaração expressa de cumprimento de normas e regulamentos relativos ao
descarte dos resíduos advindos da execução da obra.

15.3.1. Caso a empresa participante indique mais de um responsável técnico para
acompanhamento de cada uma das obras objeto desta licitação,  deverá comprovar  a
capacidade técnico-profissional,  nos termos do item 15.3 letra “d”,  de cada um deles.
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Caso não comprove a capacidade técnico-profissional de todos os indicados, considerar-
se-ão  como  responsáveis  técnicos  indicados,  somente  aqueles  que  atenderem  às
exigências deste edital.

15.4. Qualificação econômico-financeira:

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

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

15.4.1. Serão considerados aceitos o balanço patrimonial e as  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.

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

15.5. 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.”

16.  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.

17. 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 abertura dos envelopes de habilitação
estará  dispensada  de  apresentar  a  documentação  relativa  à  habilitação  jurídica,
regularidade fiscal e trabalhista exigidas neste Edital.

18. 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.

19. Uma vez apresentado o Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Tribunal
de  Justiça  do  Estado  de  Goiás,  o  Presidente  da  CPL  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.

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

21. 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. 

22.  Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por cópias
autenticadas ou publicados em órgão de imprensa oficial.  Caso sejam apresentados
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documentos originais, os mesmos ficarão retidos no processo.

23.  Somente serão autenticados na Secretaria da Comissão Permanente de
Licitação documentos relativos à  qualificação  jurídica,  fiscal,  trabalhista  e  econômico-
financeira exigidos para as licitações do Tribunal de Justiça e deverão ser apresentados,
para tal, preferencialmente,  até o terceiro dia útil anterior à abertura dos envelopes de
documentação.  Para tanto,  a Secretaria da Comissão funcionará  nos dias úteis,  das
08h00 às 18h00.

24. Não será concedido prazo para apresentação de documentos que não forem
entregues envelopados no momento da habilitação.

25. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração pública, poderá
representar mais de uma empresa.

26.  É obrigatória  a participação  da(s)  empresa(s)  interessada(s)  durante  as
sessões  de  realização  do  certame por seu representante legal ou especificamente
nomeado.

27. Não serão aceitos envelopes protocolados junto ao Protocolo Administrativo do
Tribunal de Justiça ou encaminhados utilizando a via postal.

28. Não será aceita a participação de retardatários após a abertura do primeiro
envelope de habilitação.

29. Não será admitida qualquer alteração ou complementação do conteúdo dos
envelopes após o recebimento dos mesmos pela Comissão Permanente de Licitação. 

 
30. Serão inabilitados os interessados cuja documentação estiver em desacordo

com as condições e especificações deste edital e/ou da Lei Federal n° 8.666/93, com as
modificações posteriores.

31. Poderão ser desclassificadas licitantes, sem direito a indenização ou qualquer
ressarcimento,  e sem prejuízo de outras sanções cabíveis,  se o Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás tiver conhecimento de quaisquer fatos ou circunstâncias anteriores ou
posteriores ao julgamento da licitação,  que comprovadamente  desabonem sua
idoneidade, capacidade financeira, técnica ou administrativa.

DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE “B”

32.  A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via impressa,  em linguagem
clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas.
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33. A proposta de preço deverá conter:

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

b) planilha de orçamento analítico,  nos moldes da planilha  apresentada pelo
Tribunal de Justiça,  devendo constar,  além da relação dos serviços,  os materiais e os
equipamentos com os respectivos preços unitários e totais, valor do BDI e preço total;

d) cronograma físico-financeiro de desembolso, no padrão do elaborado pela área
técnica do  Tribunal de Justiça,  constando,  além do valor total,  os serviços que serão
executados em cada etapa, com os respectivos percentuais e valores de desembolso. Os
prazos e os percentuais de desembolso deverão ser os mesmos constantes dos
cronogramas constantes dos anexos do edital;

e) composição da taxa do BDI;
f) composições unitárias dos custos;
g) prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,

contados a partir da data da abertura dos envelopes de proposta de preço. Caso
não seja indicado, considerar-se-á válido por 60 (sessenta) dias;

h) assinatura da(s) pessoa(s) juridicamente habilitada(s).

34. Para elaboração das propostas,  a empresa  proponente deverá observar as
especificações dos materiais,  equipamentos e serviços,  contidas no caderno de
especificações técnicas, memoriais descritivos, planilha de orçamento analítico e projetos,
constantes deste edital.

35. Todas  as  exigências  constantes  dos  memoriais  descritivos  e  caderno  de
especificações técnicas  relativas  à  marcas de  produtos,  exigências  de prospectos  ou
manuais e certificações somente serão exigidas quando da execução da obra ou serviço
não fazendo parte da proposta a ser apresentada e analisada quando da realização do
certame.

36. O valor  total da obra constante da proposta deverá englobar, além daquelas
explicitadas neste edital, todas as despesas com materiais, equipamentos, mão de obra,
transporte e ferramentas,  encargos sociais,  previdenciários,  fiscais,  trabalhistas e
comerciais,  seguros,  tributos incidentes,  BDI e quaisquer outras despesas,  diretas ou
indiretas, geradas para a execução da obra especificada neste edital.

37. Será facultada aos interessados, para melhor conhecimento das condições das
obras, sem necessidade de agendamento, a vistoria  “in loco”,  visando a confecção de
propostas mais corretas.

38. Caso a proponente tenha interesse em se valer das prerrogativas conferidas à
MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE pela Lei Complementar n°123,
de 14  de dezembro de 2006,  deverá apresentar,  no envelope de documentação,
Declaração de Enquadramento devidamente certificada pela Junta Comercial competente
ou certidão que comprove tal condição,  emitida pela Junta Comercial, em período não
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superior  a  90  (noventa)  dias  anteriores  à  apresentação  dos  envelopes.  A não
apresentação destes documentos implica na decadência do direito ao benefício
concedido pela LC nº 123/06. 

DO PROCEDIMENTO 

39.  A abertura dos envelopes de "DOCUMENTAÇÃO"  e "PROPOSTA DE
PREÇOS"  será sempre em ato público,  previamente designado,  do qual se lavrará ata
circunstanciada,  que será assinada pelos representantes das empresas  participantes
presentes à reunião, que assim o desejarem, e pelos membros da Comissão Permanente
de Licitação.

40. Todos os envelopes,  documentação e propostas,  serão rubricados pelos
representantes das empresas participantes presentes à reunião, que assim o desejarem,
e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.

41.  Após a verificação da documentação e proferido o resultado da fase  de
habilitação, havendo concordância por parte dos representantes de todas as empresas
participantes quanto à desistência expressa do respectivo prazo recursal,  a Comissão
Permanente de Licitação poderá passar,  imediatamente,  na mesma reunião,  à abertura
dos envelopes de propostas de preços.  Caso contrário,  o resultado será publicado no
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, abrindo-se o prazo
recursal,  nos termos da Lei,  sendo,  posteriormente,  após julgamento  do(s)  recurso(s)
marcada a data da reunião para abertura dos envelopes contendo as propostas.

42. Somente serão abertos os envelopes contendo as propostas das licitantes
habilitadas.

43. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

44.  Após  a  fase  de  habilitação,  serão  devolvidos  os  envelopes  fechados  aos
concorrentes  inabilitados,  contendo  as  respectivas  propostas,  desde  que  não  tenha
havido recurso ou após sua denegação.

DO JULGAMENTO

45. No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação levará em
conta,  no interesse do serviço público,  o critério do menor preço,  atendidas as
especificações do edital e anexos.

46. Para o julgamento das propostas apresentadas, em obediência ao disposto no
art. 40, X, da Lei nº 8.666/93, serão considerados, como preços máximos aceitáveis, os

Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3º andar, Setor Oeste, Goiânia-Goiás

 CEP: 74210-100.  Telefones (62)3236-2433/2435 – Fax (62) 3236-2428 – www.tjgo.jus.br

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


PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

valores unitários e global orçados pela Administração.

47. Havendo divergência entre os somatórios dos preços parciais e totais,
decorrente de erro de cálculos no preenchimento das planilhas de orçamento, integrantes
da proposta, prevalecerá o preço total ofertado para a execução da obra.

48. Será desclassificada a proposta que estiver em desacordo com as condições e
especificações deste edital e/ou da Lei 8.666/93.

49. Será desclassificada a proposta que apresentar,  na planilha de orçamento
analítico, preços unitários de valor “0” (zero).

50.  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.

51. A empresa vencedora será aquela que apresentar o menor preço entre as
classificadas.

52. Não serão aceitas reivindicações pleiteando adicional de preço por falta ou
omissão que porventura vier a ser verificada na proposta, ou pedido de desconsideração
da mesma, por razões semelhantes.

53.  Não se aceitará proposta que apresente quaisquer ofertas de vantagens não
previstas neste edital, ou percentual de redução sobre a proposta de menor preço.

54. Verificada a absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, a
Comissão Permanente de Licitação realizará sorteio entre as empresas empatadas,  nos
termos do § 2º do art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93.

DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

55. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação
nesta licitação,  deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

56. 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.
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57. 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.

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

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

DOS RECURSOS

59. O recurso, cabível nos termos do inciso I, do art. 109, da Lei 8.666/93, deverá
ser interposto, por escrito, dirigido à autoridade superior do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás e encaminhado à Comissão Permanente de Licitação,  via Protocolo
Administrativo deste Tribunal de Justiça.

60. O recurso interposto fora do prazo legal não será conhecido.

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

62.  O  recurso  da  decisão  que  habilitar  ou  inabilitar  licitantes  e  que  julgar  as
propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e
presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia
suspensiva.

63. Interposto,  o  recurso  será  comunicado  aos  demais  licitantes,  que  poderão
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

64. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor.

DA HOMOLOGAÇÃO

65.  Decorrido o prazo recursal,  com o parecer da Comissão Permanente de
Licitação,  o processo licitatório será submetido à homologação pela autoridade
competente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

DA NOTA DE EMPENHO E DO CONTRATO

66. Fica a licitante vencedora convocada a assinar o termo contratual, no prazo de
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3 (três) dias úteis.

67. Fica a licitante vencedora convocada a retirar a Nota de Empenho em até 3
(três) dias úteis a contar da notificação de sua liberação, à empresa adjudicatária.

68.  O recebimento da nota de empenho,  ainda que fora do prazo de validade da
proposta, implicará, na plena ratificação de suas condições, para todos os efeitos. 

69. No caso da não retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato  no
prazo estabelecido, sem justa causa, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás convocará
as licitantes remanescentes,  observada a ordem de classificação,  para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada,  estando a
adjudicatária  sujeita à multa de 10% (dez por cento)  do valor homologado e suspensão
pelo prazo de 2 (dois) anos de contratar com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

70. Se quando da emissão da nota de empenho,  os documentos comprobatórios
de situação regular junto ao INSS e FGTS, apresentados em atendimento às exigências
de habilitação,  estiverem com validade expirada,  a empresa ou pessoa física deverá
providenciar a apresentação de novos documentos com prazos de validade vigentes.

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

DAS GARANTIAS

72. Para garantir o cumprimento da execução do contrato e suportar todas as
obrigações assumidas,  inclusive multas,  a licitante vencedora deverá apresentar, em 5
(cinco) dias úteis após o recebimento da ordem de serviço, garantia em favor do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás,  equivalente a 5% (cinco por cento)  do valor total do
contrato, prestada preferencialmente por fiança bancária, daquelas modalidades previstas
no § 1º, do art. 56, da Lei 8.666/93, apresentada por documento original, não eletrônico.

73.  Se o valor da garantia for utilizado,  total ou parcialmente,  em pagamento de
qualquer obrigação,  inclusive indenização a terceiros,  a contratada deverá proceder à
respectiva reposição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que for
notificada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

74. Caso o valor global da proposta da licitante vencedora incorra na disposição
contida no § 2º,  do art. 48,  da Lei 8.666/93,  será exigida também, para a assinatura do
contrato,  garantia adicional,  prestada preferencialmente por fiança bancária,  daquelas
modalidades previstas no § 1º, do art. 56, da mesma Lei.

75.  Em se tratando de garantia por caução em dinheiro,  o depósito deverá ser
efetuado em conta poupança,  aberta em nome do Tribunal de Justiça do Estado de
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Goiás.

76. No caso de Títulos da Dívida Pública, esses deverão ser emitidos sob a forma
escritural,  mediante  registro  em  sistema  centralizado  de  liquidação  e  de  custódia,
autorizados pelo Banco Central  do Brasil  e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

77.  Em caso de apresentação de fiança bancária,  a Carta de Fiança deverá ter
validade mínima até o término da execução do contrato, e vir acompanhada de renúncia
expressa da instituição bancária fiadora,  aos benefícios do art.  827,  do Código Civil
Brasileiro.

78. A garantia prestada pela empresa contratada será liberada ou restituída após
30 (trinta)  dias consecutivos  da data do recebimento definitivo da obra e quando em
dinheiro, atualizada de acordo com os rendimentos da poupança oficial.

DA ENTREGA

79. O prazo máximo aceitável para a prestação dos serviços licitados são aqueles
estabelecidos no termo de referência e serão contados da data da emissão da ordem de
serviço.

DO PAGAMENTO

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

81. 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.

DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

82. 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 INADIMPLEMENTO

83. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida
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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.

84. 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.

85. 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.

86. 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.

87. 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.

88. 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
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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.

89. 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.

90. 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

91. Prestar os serviços em conformidade com o estabelecido no Edital e Anexos.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

93. Efetuar,  através do Departamento de Engenharia,  Arquitetura e Manutenção
Predial, após apresentação da Nota Fiscal, o recebimento e aceite dos serviços.

94. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a empresa vencedora entregar
fora das especificações do Edital e Anexo(s).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

96. A participação no processo licitatório implica pleno conhecimento do teor deste
edital,  submissão  a  todas  as  condições  nele  contidas  e  sujeição  às  normas  da  Lei
8.666/93, e suas alterações.

97.  A empresa contratada deverá providenciar, às suas expensas,  a Anotação de
Responsabilidade Técnica do(s)  profissional(is)  indicado(s)  como  responsável(eis)
técnico(s) pela prestação dos serviços, junto ao CREA-GO.

98.  Caso haja necessidade da substituição do(s)  profissional(is)  indicados
responsável(eis)  técnico(s)  pela(s)  obra(s),  objeto desta licitação,  no decorrer da
execução do contrato, a aceitação do(s) substituto(s) ficará condicionada à comprovação
da capacidade técnico-profissional, nos termos deste Edital.

99. Na prestação dos serviços, a empresa vencedora deverá seguir as orientações
constantes dos  termos  de  referência,  obedecendo as condições estabelecidas neste
Edital e no Contrato. 

100.  O processo licitatório será homologado pela autoridade competente,
observados os critérios de julgamento estabelecidos neste edital.

101. As Atas de Reunião exaradas pela Comissão Permanente de Licitação,
atinentes à habilitação e julgamento,  bem como os atos e procedimentos relativos  aos
recursos interpostos,  serão publicadas no Diário da  Justiça  Eletrônico  (DJE),   para
notificação dos interessados,  e divulgadas no quadro de avisos da Secretaria da
Comissão Permanente de Licitação e na Internet,  pelo site www  .  tjgo  .  jus  .  br,  para
conhecimento público.

102. Serão também divulgados na internet, através do endereço eletrônico
www  .  tjgo  .  jus  .  br, na página Licitação/Relatório 2017, para notificação dos interessados
e conhecimento público,  as  respostas  relativas  aos  questionamentos  e  pedidos  de
esclarecimentos formulados.

103. A divulgação, na internet,  dos atos e procedimentos relativos às respostas a
questionamentos,  esclarecimentos e recursos interpostos,  substituirá qualquer outro ato
de divulgação e notificação da empresa licitante, ressalvada a notificação pessoal no ato
da reunião, devendo esta acompanhar o desenvolvimento do procedimento licitatório pelo
endereço eletrônico e página informados.

104. A empresa  contratada  fica obrigada a aceitar,  nas mesmas condições
propostas, os acréscimos e as supressões nos limites e condições estabelecidos na Lei
8.666/93 e suas modificações posteriores.

105.  Considerar-se-á cumprido o contrato,  após a  prestação  dos  serviços  e
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consequente aceitação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

106.  Se a  empresa  vencedora,  por  motivo  justo  e  devidamente  aceito  pela
Administração, não puder atender ao contrato no prazo e nas condições propostas, o
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás poderá convocar outra licitante, segundo a ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela
primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou proceder nova licitação.

107.  Na hipótese de não haver expediente no Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás  no  dia  marcado  para  a  reunião  de  abertura  dos  envelopes  contendo  a
documentação  habilitatória  da  presente  licitação,  fica  a  mesma,  automaticamente,
transferida para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, na mesma hora e local, desde que
não haja comunicação da Secretaria da Comissão Permanente de Licitação em contrário.

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

COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezessete (06/11/2017).
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ANEXO I

EDITAL Nº 036/2017 – TOMADA DE PREÇOS

Contrato para execução da obra de substituição do
reservatório  metálico  e  reforma  do  reservatório
enterrado e da casa de bombas do prédio do Fórum
da Comarca de Valparaíso. que entre si celebram o
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DE  GOIÁS  e  a  empresa
_______________________________________.

 

Pelo  presente  contrato  firmado  à  vista  dos  autos  nº  201610000020579,  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
036/2017, na modalidade  Tomada de Preços  do tipo menor preço, regime de execução
empreitada por preço global, 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, 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 – DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato a execução da obra de substituição do reservatório
metálico e reforma do reservatório enterrado e da casa de bombas do prédio do Fórum da
Comarca de Valparaíso.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Este  ajuste  está  vinculado  ao  Edital  de  Licitação  Nº  036/2017,  na  modalidade
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Tomada de Preços, 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, materiais e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

Os faturamentos dos serviços executados serão processados em conformidade
com o detalhamento constante do cronograma físico-financeiro anexo deste contrato.

§ 1º A documentação deverá ser apresentada da seguinte forma:
I  –  nota  fiscal/fatura  com discriminação  resumida  dos  serviços  executados  de

acordo com o cronograma físico-financeiro, período de execução da etapa, número da
licitação, número do Contrato de Empreitada e outros dados que julgar convenientes, sem
rasuras e/ou entrelinhas;

II –  atestado de medição e aceitação dos serviços concluídos, de acordo com o
cronograma, emitido pela Divisão de Engenharia do CONTRATANTE;

III – demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS;
IV  –  cópia  da  guia  de  recolhimento  da  Previdência  Social-GPS,  do  último

recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de conformidade
com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra;

V – cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, do último recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de
conformidade com o demonstrativo  de dados referentes  ao FGTS/INSS,  exclusivo  da
obra;

VI – certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT;
VII – a liberação da primeira parcela fica ainda condicionada à quitação junto aos

órgãos:
a) CREA/Estado de Goiás, através da ART;
b) INSS, através de matrícula da obra; e
c) FGTS/CAIXA, através do CRF

§2º O pagamento será efetuado em moeda corrente do país, em até 30 (trinta)
dias  após  a  apresentação  das  notas  fiscais  atestadas  pelo  CONTRATANTE e
devidamente protocolizadas, desde que atendidas as condições exigidas para liberação
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das parcelas.

§3º Caso o pagamento ocorra após o prazo estabelecido no parágrafo anterior, se
por motivos imputados ao CONTRATANTE, no mesmo incidirá multa moratória com base
na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC-IBGE), pro rata temporis.

§4º A  fiscalização  procederá  às  medições  mensais  baseadas  nos  serviços
realizados, em consonância com o cronograma físico-financeiro para que se permita a
elaboração do processo de faturamento.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da dotação
orçamentária  2017.0452.02.061.1005.3004,  no  elemento  de  despesa  4490.51.02,
constante do vigente orçamento.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

§1º – Para garantir o cumprimento da execução do contrato e suportar todas as
obrigações  assumidas,  inclusive  multas,  a  CONTRATADA oferecerá,  no  prazo  de  5
(cinco)  dias  úteis  após  o  recebimento  da  ordem  de  serviço,  garantia  em  favor  do
CONTRATANTE,  equivalente  a  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  global  do  contrato,
conforme previsto no ato convocatório, em conformidade com as disposições do art. 56, e
§ 3º da Lei nº 8.666/93;

§2º – se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de
qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a CONTRATADA deverá proceder
a respectiva reposição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que for
notificada pelo CONTRATANTE;

§3º –  a devolução da caução de garantia de execução, será efetuada após 30
(trinta) dias consecutivos da data do recebimento definitivo da obra e dar-se-á mediante a
apresentação de:

a) certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente à obra concluída;
b) comprovantes,  nos  casos  previstos,  de  ligações  definitivas  de  água  e/ou

energia  elétrica,  sendo  que  as  despesas  referentes  ao  consumo  de  água  e  energia
durante a execução das obras e/ou serviços, pertinentes ao objeto da contratação, são de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

§4º  –  a  caução  de  garantia  quando  prestada  em  dinheiro,  será  restituída
devidamente atualizada de acordo com os índices oficiais de rendimentos da poupança.

§5º –  para reforço da garantia inicialmente prestada pela  CONTRATADA, serão
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retidos 5% (cinco por cento) do valor de cada parcela, constante do cronograma físico-
financeiro,  por  ocasião dos pagamentos,  cuja liberação será efetivada por  ocasião do
recebimento definitivo da obra.

§6º –  em caso de celebração de aditivo contratual de prorrogação de prazo da
execução  dos  serviços,  a  CONTRATADA deverá  apresentar  caução  de  garantia
complementar, concernente ao período acrescido.

§7º –  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.

§8º – 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).

§9º 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.

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

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

§12  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.

§13 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.

§14 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.
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§15 Será considerada extinta a garantia:

I – 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;

II – 90 (noventa) dias após a extinção do contrato.

§16 O Tribunal de Justiça não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais
das seguintes hipóteses:

I - Caso fortuito ou força maior;
a) Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações

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

fatos praticados pela Administração;
c) Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

§17 Caberá à própria administração apurar a isenção da responsabilidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES

1. A CONTRATADA deve:

1.1 A  CONTRATADA é  a  única  responsável,  em  qualquer  caso,  por  danos  e
prejuízos que eventualmente possa causar a terceiros, em decorrência da execução do
objeto deste contrato, sem qualquer responsabilidade ou ônus para o  CONTRATANTE,
pelo ressarcimento e indenização porventura devidos.

1.2 A CONTRATADA se responsabiliza integralmente pela solidez e qualidade de
todos e quaisquer materiais empregados na execução da obra, sendo que a fiscalização
do CONTRATANTE não diminui ou exclui essa responsabilidade, nos termos das normas
preceituadas no Código Civil Brasileiro e em conformidade com os artigos 54, 69, 73, § 2º,
76 da Lei nº 8.666/93.

1.3 A CONTRATADA é a responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, securitários, etc, resultantes da execução deste contrato (art. 71 da Lei
nº 8.666/93).

1.4 A  CONTRATADA se  obriga  a  cumprir  todos  os  requisitos  de  higiene  e
segurança  do  trabalho,  estabelecidos  pelo  Ministério  do  Trabalho,  em  suas  normas
regulamentares e instruções complementares do Departamento Nacional de Segurança e
Higiene do Trabalho.
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1.5 A CONTRATADA se propõe a absorver, na execução do presente, na condição
de trabalhadores, um percentual mínimo de 2% (dois por cento) sobre o total de seus
empregados na obra, de egressos do sistema carcerário e/ou de pessoas que estejam
cumprindo  medidas  e  penas  alternativas,  cuja  relação  deverá  ser  apresentada,
mensalmente, à fiscalização, nos termos da Resolução nº 114 de 28.4.2010, do CNJ.

1.6 Todo  serviço  mencionado  em qualquer  documento  que  integra  o  presente
contrato será executado sob a responsabilidade direta da CONTRATADA.

1.7 A  CONTRATADA se obriga a manter  a guarda da obra até o recebimento
definitivo pelo CONTRATANTE.

1.8 Poderá o  CONTRATANTE,  a seu exclusivo critério,  exigir  provas de carga,
testes de materiais e análise de qualidade, através de entidades oficiais e laboratórios
particulares  de  reconhecida  idoneidade,  correndo  todas  as  despesas  por  conta  da
CONTRATADA.

1.9 A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante todo o período de vigência do
presente contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

1.10 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.

1.11 Executar  cada  uma  das  fases  do  empreendimento,  com  a  alocação  dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e
utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade
compatíveis com as especificações contidas nos projetos e demais documentos técnicos
anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato, bem como na sua
proposta;

1.12 Reparar,  corrigir,  remover  ou substituir,  às suas expensas,  no total  ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

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

1.14 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá,
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

1.15 Apresentar  à  Contratante,  quando  for  o  caso,  a  relação  nominal  dos
empregados que adentrarão no órgão para a execução das atividades contratadas;

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

1.17 Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes
criminais de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;

1.18 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados
alocados,  no  prazo  fixado  pela  fiscalização  do  contrato,  nos  casos  em  que  ficar
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme
descrito neste instrumento contratual;

1.19 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas
da Contratante;

1.20 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os  a  não  executarem atividades  não  abrangidas  pelo  contrato,  devendo  a
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar
desvio de função;

1.21 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
execução do empreendimento;

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

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

1.24 Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informações  obtidas  em  decorrência  do
cumprimento do contrato;

1.25 Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação
de  serviço  para  representá-la  na  execução  do  contrato  com  capacidade  para  tomar
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decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

1.26 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contratante;

1.27 Prestar  os  serviços  dentro  dos  parâmetros  e  rotinas  estabelecidos,
fornecendo todos os materiais,  equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislação;

1.28 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

1.29 Paralisar,  por  determinação  da  Contratante,  qualquer  atividade  que  não
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança
de pessoas ou bens de terceiros.

1.30 Adotar  as  providências  e  precauções  necessárias,  inclusive  consulta  nos
respectivos órgãos, se for o caso, a fim de que não venham a ser danificadas as redes
hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

1.31 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

1.32 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

1.33 Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

1.34 Ceder  os  direitos  patrimoniais  relativos  ao  projeto  ou  serviço  técnico
especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no
Projeto Básico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

1.35 Assegurar  à  CONTRATANTE,  nos  termos  do  artigo  19,  inciso  XVI,  da
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008:

1.35.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

1.35.2 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas,
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da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena
de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

1.36 Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a
conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que
integram ou fundamentam o Projeto Básico e este Contrato, no prazo determinado.

1.37 Conduzir  os  trabalhos  com  estrita  observância  às  normas  da  legislação
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o
local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

1.38 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial
descritivo.

1.39 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número
de  funcionários,  de  equipamentos,  condições  de  trabalho,  condições  meteorológicas,
serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados  à  Fiscalização  e  situação  das  atividades  em  relação  ao  cronograma
previsto.

1.40 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido  no instrumento  contratual,  no  Projeto  Básico  e  seus anexos,  bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo
prazo  de  05  (cinco)  anos,  contado  da  data  de  emissão  do  Termo  de  Recebimento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

1.41 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos
da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações
da  Resolução  n.  448/2012,  do  Conselho  Nacional  de  Meio  Ambiente  -  CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

1.41.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer
às  diretrizes  técnicas  e  procedimentos  do  Programa  Municipal  de  Gerenciamento  de
Resíduos  da  Construção  Civil,  ou  do  Projeto  de  Gerenciamento  de  Resíduos  da
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

1.41.2 Nos  termos  dos  artigos  3°  e  10°  da  Resolução  CONAMA n°  307,  de
05/07/2002,  a  CONTRATADA  deverá  providenciar  a  destinação  ambientalmente
adequada dos resíduos da construção civil  originários da contratação, obedecendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:
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1.41.2.1 resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,  ou encaminhados a aterros de
resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;

1.41.2.2 resíduos  Classe  B  (recicláveis  para  outras  destinações):  deverão  ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

1.41.2.3 resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações  economicamente  viáveis  que  permitam  a  sua  reciclagem/recuperação):
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas;

1.41.2.4 resíduos Classe  D  (perigosos,  contaminados ou prejudiciais  à  saúde):
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com
as normas técnicas específicas.

1.41.3 Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários
da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas,
corpos  d´água,  lotes  vagos  e  áreas  protegidas  por  Lei,  bem  como  em  áreas  não
licenciadas;

1.41.4 Para fins de fiscalização do fiel  cumprimento do Programa Municipal  de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,  ou do Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de
multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte
de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

1.41.5 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

1.41.5.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na
execução  contratual,  deverá  respeitar  os  limites  máximos  de  emissão  de  poluentes
admitidos  na  Resolução  CONAMA n°  382,  de  26/12/2006,  e  legislação  correlata,  de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

1.41.5.2 Na  execução  contratual,  conforme  o  caso,  a  emissão  de  ruídos  não
poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação
do  Ruído  em  Áreas  Habitadas  visando  o  conforto  da  comunidade,  da  Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis
de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;
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1.41.5.2 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação
aos  agregados  naturais,  inserindo-se  na  planilha  de  formação  de  preços  os  custos
correspondentes;

1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou
incorreções  dos  serviços  ou  dos  bens  da  Contratante,  de  seus  funcionários  ou  de
terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

1.43 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados
pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao
controle  de qualidade dos materiais,  serviços e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos,  conforme  procedimento  previsto  no  Projeto  Básico  e  demais  documentos
anexos;

1.44 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas
no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a
obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se,
Licença Ambiental de Operação, etc.);

1.45 Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos
no dimensionamento da proposta.

1.46 Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual,
após  a  assinatura  do  contrato,  a  contratada  deverá  participar  de  reunião  inicial,
devidamente  registrada  em  Ata,  para  dar  início  à  execução  do  serviço,  com  o
esclarecimento  das  obrigações  contratuais,  em  que  estejam  presentes  os  técnicos
responsáveis pela elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto
da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

2 – O CONTRATANTE deve:

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

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

Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3º andar, Setor Oeste, Goiânia-Goiás

 CEP: 74210-100.  Telefones (62)3236-2433/2435 – Fax (62) 3236-2428 – www.tjgo.jus.br

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


PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

2.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo
para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais
adequadas;

2.4 -  Pagar  à  Contratada  o  valor  resultante  da  prestação contratual,  conforme
cronograma físico-financeiro;

2.5 - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
Contratada, em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG n. 02/2008;

2.6 - Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos
serviços objeto do contrato;

2.7 -  Realizar  avaliações  periódicas  da  qualidade  dos  serviços,  após  seu
recebimento;

2.8 -  Cientificar o órgão de representação judicial  da Advocacia-Geral da União
para  adoção  das  medidas  cabíveis  quando  do  descumprimento  das  obrigações  pela
Contratada; 

2.9 - Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificações
técnicas,  orçamentos,  termos  de  recebimento,  contratos  e  aditamentos,  relatórios  de
inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

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

Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3º andar, Setor Oeste, Goiânia-Goiás

 CEP: 74210-100.  Telefones (62)3236-2433/2435 – Fax (62) 3236-2428 – www.tjgo.jus.br

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


PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

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. 

§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
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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.

§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 RESCISÃO

São motivos para a rescisão do presente Contrato os elencados no art. 78 da Lei 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.
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§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 SEGUNDA – DA GESTÃO DO CONTRATO

Fica  designado  como  gestor  do  contrato  o  Diretor  da  Divisão  de  Manutenção
Predial do Interior, a quem caberá as providências junto à CONTRATADA, determinando o
que  se  fizer  necessário  para  regularizar  eventuais  falhas  ou  defeitos  observados,
mediante  notificação escrita  com recibo  da notificada,  bem assim manter  em registro
próprio  todas  as  ocorrências  concernentes  à  execução  do  contrato,  comunicando  à
Administração  superior,  em  tempo  hábil,  as  questões  cujas  decisões  e  providências
ultrapassem a sua competência, para as medidas convenientes, nos exatos termos do
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666/93.

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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A  obra  objeto  deste  contrato  será  executada  consoante  cronograma  físico-
financeiro anexo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente instrumento tem vigência de 100 (cem) dias.

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.
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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, _____ de ______________ de 2017.

Aparecida Auxiliadora Magalhães Santos
Diretora-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

CONTRATANTE

__________________________________________ 
CONTRATADA

Testemunhas: _____________________________

_________________________________________
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ANEXO II

EDITAL Nº 036/2017 – TOMADA DE PREÇOS 

Termo de Referência
Orçamento
Orçamento sintético
Composições de preços unitários
Projetos
ART
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TERMO DE REFERÊNCIA

FÓRUM DE VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO

SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIO TUBULAR METÁLICO E REFORMA DO

RESERVATÓRIO ENTERRADO E DA CASA DE BOMBAS

1. OBJETO

O objeto do presente Termo de Referência é descrito nos seguintes itens (conforme Anexo I):

 Fornecimento e instalação de reservatório metálico tubular com capacidade de 33 m³ (2

células de 9 m³ cada para reserva técnica e 1 célula de 15 m³ para abastecimento da

edificação), com solda elétrica  (MIG) interna e externa em pontos específicos utilizando

arames  sólidos  e  cobreados  e  placas  metálicas  em  aço  carbono;  impermeabilização

interna  em  tinta  epóxi  poliamida  bicomponente,  anti-corrosiva  e  atóxica,  de  cor  azul

piscina e de potabilidade comprovada;  pintura externa com fundo antioxidante e com

acabamento em esmalte sintético de dupla função e em duas demãos na cor padrão

branca; e execução da fundação;

 Reforma  do  reservatório  de  concreto  enterrado  de  2  células  incluindo  os  seguintes

serviços: substituição da argamassa de revestimento existente por outra contendo aditivo

impermeabilizante  hidrofugante;  acréscimo  de  revestimento  de  argamassa  contendo

aditivo  impermeabilizante  hidrofugante  de  2  cm  de  espessura  na  laje  de  fundo;

substituição  do  revestimento  impermeabilizante  à  base  de  argamassa  polimérica  das

paredes  e  laje  de  fundo;  acréscimo  de  revestimento  de  argamassa  contendo  aditivo

impermeabilizante hidrofugante de 2 cm de espessura na parte externa da laje de topo; e

pintura da tampa metálica do reservatório; e

 Reforma da casa de bombas  incluindo os  seguintes  serviços:  vedação  das  trincas e
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fissuras; acréscimo de revestimento de argamassa contendo aditivo impermeabilizante

hidrofugante  de  2  cm  de  espessura  na  parte  externa  da  laje  de  topo;  recuperação,

aplicação de argamassa e pintura do fundo da laje de topo; repintura dos portões com

tinta esmalte cor cinza médio; repintura das paredes externas com textura acrílica na cor

burgos cheio ou equivalente; e repintura das paredes internas com tinta acrílica na cor

branco gelo.

1.1. PRAZO DE GARANTIA

1.1.1. A Garantia mínima dos bens será de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, também

observado as condições estabelecidas por fabricantes nas situações em que a garantia ofertada

seja maior que a legal.

2. JUSTIFICATIVA

Após visita da equipe técnica da Divisão de Manutenção Predial do Interior (DMPI) na edificação

do Fórum da Comarca de Valparaíso, constatou-se a necessidade de reforma no reservatório

enterrado,  pois  o  mesmo  perdeu  a  camada  impermeabilizante  e,  consequentemente,  sua

propriedade estanque (vide fotos em anexo). Quanto ao reservatório metálico tubular, o mesmo

apresenta avançado grau de oxidação em sua parte interna, uma haste de sustentação rompida e

leve rotação de sua fundação. A casa de bombas apresenta infiltrações na laje de teto, desgaste

da pintura interna e externa e trincas. 

3. DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA

3.1.  O custo  máximo aceito  pela  Administração  Pública  para  o  objeto  do  presente  Termo de

Referência será apurado pela Divisão de Compras.

3.2.  Nos preços propostos deverão estar  inclusos todas as  despesas para  seu fornecimento,

como: transportes, tributos, carregadores, descarte de material usado etc.
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4. DO SERVIÇO

4.0.1.  A  realização  dos  serviços  se  baseará  nos  procedimentos  descritos  neste  Termo  de

Referência e nas normas técnicas vigentes (ABNT).

4.1. FERRAMENTAL

4.1.1. Serão necessárias as seguintes ferramentas:

i. Martelete;

ii. Lixadeira;

iii. Fios e extensões;

iv. Colher  de  pedreiro,  pá,  enxada,  masseira  plástica,  desempenadeira,  régua  de  alumínio,

brocha, trincha e espátula;

v. Equipamentos de proteção individual (EPI’s): óculos de segurança, luvas de proteção em

PVC e em raspa,  cinto de segurança tipo paraquedista,  protetor  auricular,  e  botas  de

couro.

vi. Guindaste;

vii. Caminhão de escavação de estacas;

viii. Vibradores para concreto.

4.2. MATERIAIS

4.2.1. Serão necessários os seguintes materiais:

i. Rolo e pincel para pintura, lixas e discos para lixadeira;

ii. Aditivo impermeabilizante hidrofugante para argamassa e concreto;

iii. Cimento polimérico;

iv. Areia média e fina; brita 0 e 1; e cimento portland CPII-E 32 RS;

v. Textura acrílica na cor burgos cheio ou equivalente;

vi. Tinta esmalte cor cinza médio;

vii. Chapas compensadas;

viii. Aço CA-50;

Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3º andar, Setor Oeste, Goiânia-Goiás

 CEP: 74210-100.  Telefones (62)3236-2433/2435 – Fax (62) 3236-2428 – www.tjgo.jus.br

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


PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

ix. Sarrafos;

4.3. PROCEDIMENTO

4.3.1. Antes  do início  do serviço,  a  CONTRATADA deverá  agendar  a  data  da  realização  do

mesmo com a Comarca considerando a interrupção do fornecimento de água nas instalações da

edificação.

4.3.2. Procedimentos:

i. Reservatórios metálicos

a. Retirada da calçada;

b. Executar a fundação do novo reservatório;

c. Instalar o novo reservatório metálico tubular;

d. Preparar e instalar tubulações do novo reservatório;

e. Esvaziar o reservatório metálico antigo;

f. Retirar tubulações do reservatório antigo;

g. Remover reservatório antigo;

h. Conectar tubulações do novo reservatório às bombas;

i. Encher  o  novo  reservatório  por  completo  e  ligar,  temporariamente,  a  tubulação  de

alimentação do reservatório as células de consumo predial e reserva técnica;

ii. Reservatório enterrado

a. Desligar as bombas, desativar a alimentação e esvaziar o reservatório enterrado;

b. Retirar o reboco antigo com o martelete;

c. Procurar por pontos com concreto enfraquecido e retirá-los;

d. Escarificar a laje de fundo;

e. Deixar secar por completo;

f. Aplicar concreto nos pontos onde houve retirada de concreto e esperar secar;

g. Aplicar argamassa com aditivo hidrofugante, sarrafear e desempenar;

h. Após a secagem da argamassa, aplicar o cimento polimérico em duas demãos;
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i. Pintar as tampas metálicas;

j. Aplicar uma camada de argamassa com aditivo hidrofugante na parte externa da laje de

topo;

k. Limpar internamente;

l. Reativar a alimentação e religar bombas após o enchimento.

iii. Casa de bombas

a. Retirar tinta e textura das paredes e portões metálicos;

b. Lixar a superfície;

c. Limpar a superfície superior e inferior da laje de cobertura;

d. Aplicar camada de argamassa com aditivo hidrofugante na parte superior da laje de

cobertura;

e. Aplicar camada fina de argamassa na parte inferior da laje de cobertura;

f. Pintas paredes internas e externas e portões metálicos;

g. Limpar o local.

5. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Os serviços serão realizados no Fórum da Comarca de Valparaíso, situado na Rua Alemanha,

quadra 11-A, lotes 01-15, Parque Esplanada III, CEP 72876-311, Valparaíso - GO. O período para

a execução dos serviços inicia-se às 08:00 e encerra-se às 17:00, nos dias úteis com obrigação

de prévio agendamento junto à secretaria da Comarca e também com a Diretoria de Obras, para

acompanhamento.

5.2. O objeto deverá ser entregue pela Contratada, rigorosamente conforme descrito no item 1

deste Termo de Referência,  dentro  do prazo de até 45 dias  após o recebimento  da nota  de

empenho pela empresa vencedora do certame.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Exercer a fiscalização sobre o recebimento dos materiais por meio do Diretor da DMPI ou por
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servidor especialmente designado para esse fim, procedendo ao ateste na respectiva nota fiscal,

com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias.

6.2.  Notificar,  por  escrito,  a  empresa  contratada  qualquer  irregularidade  identificada  no

fornecimento do material, solicitando a substituição de mercadoria defeituosa ou que não esteja

de acordo com as especificações deste Termo de Referência.

6.3. Proceder ao pagamento na forma e prazo pactuados.

6.4.  Atestar  as  notas  fiscais  relativas  ao  efetivo  fornecimento,  pelos  servidores  competentes,

conforme Nota de Empenho.

6.5.  Encaminhar  à  administração  eventual  notificação/documentação/informações  sobre  o

contrato, para análise e aplicação de eventuais penalidades por inadimplemento.

6.6.  Fornecer  Anotação de Responsabilidade Técnica de execução dos serviços  devidamente

registrada no CREA-GO por engenheiro civil habilitado.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e executá-lo de acordo

com as especificações constantes da proposta e/ou instruções deste Termo de Referência e boa

técnica, sendo responsável pelo transporte dos materiais, desde o local da embalagem até sua

entrega e instalação.

7.2.  Aceitar  todas  as  decisões,  métodos  de  inspeção,  verificação  e  controle,  obrigando-se  a

fornecer todos os dados, elementos e explicações que a contratante julgar necessárias.

7.3.  Assumir  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais,  sociais,  previdenciários  e  outros

decorrentes da contratação.

7.4. Recolher aos cofres do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, conforme lhe seja instruído

na  oportunidade,  as  importâncias  referentes  às  multas  que  lhe  forem  aplicadas  ou  às

indenizações devidas, sob pena de serem realizados apontamentos para que sejam descontadas

do pagamento de sua fatura.

7.5. Substituir os produtos que apresentarem defeito, inclusive vícios ou defeitos ocultos que o

tornem impróprios ao uso a que são destinados, sem nenhuma despesa para a Administração e

sem prejuízo das sanções cabíveis.
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7.6. Fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do serviço devidamente assinado

por profissional habilitado, previamente a execução dos serviços.

7.7. Manter todas as condições exigidas no certame licitatório.

7.8. Antes do início dos serviços, fornecer detalhamento da fixação do reservatório metálico na

fundação.

8. PAGAMENTOS

8.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida,  em  meio  digital, 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. A original da nota fiscal emitida por praça que ainda não

tenha  aderido  à  Nota  Fiscal  Eletrônica  deverá  ser  guardada  pelo  fornecedor,  que  deverá

apresentá-la ao Tribunal de Justiça, caso solicitado.

8.2. O pagamento será realizado no prazo de até 30  (trinta)  dias,  a contar da data da

entrega/prestação  dos materiais/serviços,  e recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente

atestada pelo setor competente. 

8.3.  O pagamento de que se trata o subitem anterior só será efetivado se a licitante estiver em

situação regular em considerações às exigências legais para contratações públicas. 

8.4. O pagamento não será efetuado enquanto a empresa vencedora 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. 

8.5. Todos os custos com impostos,  taxas,  pedágios,  fretes e demais despesas que por ventura

ocorrerem são de responsabilidade da empresa vencedora.
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9. DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PEDIDOS

9.1.  Fica designado como gestor do contrato o Diretor da Divisão de Manutenção Predial do

Interior– dmpi@tjgo.jus.br – fone (62) 3236-3400.

Goiânia, 13 de junho de 2017.

Eng. Roberto Dutra Alves

Divisão de Manutenção Predial do Interior

(DMPI)

Eng. Dalton Foltran Souza

Diretor Divisão de Manutenção Predial do

Interior (DMPI)

De acordo:

Eng. Luiz Carlos da Silva Amaral

Diretor do Departamento de Engenharia,

Arquitetura e Manutenção Predial

Eng. Luiz Cláudio Dias Ferreira

Diretor de Obras
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Obra: Substituição de reservatório metálico e reforma do enterrado e da casa de bombas (Valparaíso/GO)

Prazo de Execução: 45 dias

Data: Junho / 2017

Item Fonte Código Serviço Unid. Quant.
Preço 

Unitário (R$)
Subtotal (R$)

1 Mobilização e Administração da Obra

1.1 SINAPI 73847/001
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M 
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC 
PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

mês 0,67 402,34 269,57

1.2 COMPOSIÇÃO 1 TRANSPORTE E CARGA/DESCARGA DE CONTEINER un 1,00 602,76 602,76
1.3 CREA-GO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA un 1,00 214,82 214,82
1.4 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,00 87,57 1.401,12
1.5 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,67 3.660,47 2.452,51
1.6 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,00 303,15 303,15

5.243,93

2 Serviços Preliminares

2.1 SINAPI 85417 RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 1/2" A 2" m 44,00 3,01 132,44

2.2 SINAPI 85184 RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS m³ 9,00 2,98 26,82

2.3 SINAPI 85375 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO m² 7,00 9,50 66,50

2.4 SINAPI 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO m 3,00 6,00 18,00

243,76

3 Fundação

3.1 SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

m² 2,10 77,62 163,00

3.2 COMPOSIÇÃO 2 ESTACA 30 CM ESCAVADA MECANICAMENTE m 99,00 20,00 1.980,00

3.3 SINAPI 95576
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR,
DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

kg 100,90 10,72 1.081,65

3.4 SINAPI 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016

kg 39,40 10,56 416,06

3.5 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 4,81 47,15 226,79

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES 

Total do Item

Total do Item

PODER JUDICIÁRIO

Diretoria de Obras

Divisão de Manutenção Predial do Interior

Planilha Orçamentária

3.6 SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES 
E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 112,50 11,18 1.257,75

3.7 AGETOP 51031 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C .) m³ 12,54 281,13 3.525,37

3.8 AGETOP 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 12,54 36,13 453,07

3.9 SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 
40 CM. AF_11/2016

un 9,00 17,10 153,90

9.257,59

4 Reservatórios Metálicos Tubulares de 33 m³

4.1 COMPOSIÇÃO 3

RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR DE 33 M³, SENDO 2 CÉLULAS DE RESERVA
TÉCNICA 9 M³ CADA E 1 CÉLULA DE RESERVAÇÃO DE 15 M³, ALTURA 19,7 M E
DIÂMETRO 2,22 M, PINTADO EXTERNAMENTE COM TINTA ESMALTE BRANCA E
INTERNAMENTE COM TINTA ATÓXICA EPÓXI POLIAMIDA DE ALTA ESPSSURA NA COR
AZUL PISCINA, INCLUINDO INSTALAÇÃO

un 1,00 65.390,00 65.390,00

4.2 COMPOSIÇÃO 4 RETIRADA DE RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR 33 M³ un 1,00 565,50 565,50

65.955,50

5 Reservatório Enterrado

5.1 SINAPI 73802/001 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA m² 55,70 5,96 331,97

5.2 SINAPI 90278
GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

m³ 0,03 246,45 7,39

5.3 SINAPI 83731
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO
1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM

m² 55,70 34,82 1.939,47

5.4 SINAPI 5968
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDI
M2A), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

m² 20,00 31,16 623,20

5.5 COMPOSIÇÃO 5 IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO POLIMÉRICO EM DUAS DEMÃOS m² 75,70 16,37 1.239,21

5.6 SINAPI 73924/001 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 1,50 19,19 28,79

5.7 SINAPI 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 20,00 7,54 150,80

4.320,83

6 Serviços Hidrosanitários

6.1 SINAPI 92342
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 24,50 62,49 1.531,01

6.2 SINAPI 92341
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 27,50 52,12 1.433,30

6.3 SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 2,00 211,60 423,20

6.4 SINAPI 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 2,00 114,97 229,94

Total do Item

Total do Item

Total do Item

6.5 SINAPI 94648
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

m 22,00 7,23 159,06
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Obra: Substituição de reservatório metálico e reforma do enterrado e da casa de bombas (Valparaíso/GO)

Prazo de Execução: 45 dias

Data: Junho / 2017

Item Fonte Código Serviço Unid. Quant.
Preço 

Unitário (R$)
Subtotal (R$)

PODER JUDICIÁRIO

Diretoria de Obras

Divisão de Manutenção Predial do Interior

Planilha Orçamentária

6.6 SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 4,00 5,69 22,76

6.7 SINAPI 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 2,00 3,20 6,40

6.8 SINAPI 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 2,00 17,31 34,62

6.9 SINAPI 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 2,00 4,19 8,38

6.10 SINAPI 89396
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 2,00 13,46 26,92

6.11 SINAPI 92351
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 5,00 54,07 270,35

6.12 SINAPI 92353
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 5,00 76,91 384,55

6.13 SINAPI 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 2,00 8,69 17,38

6.14 SINAPI 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 1,00 4,48 4,48

Total do Item 4.552,35

7 Casa de Bombas

7.1 SINAPI 90406
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 10,22 29,46 301,08

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
7.2 SINAPI 5968

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
(MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

m² 10,22 31,16 318,46

7.3 SINAPI 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS.AF_06/2014

m² 16,66 8,37 139,44

7.4 SINAPI 73924/001 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 1,68 19,19 32,24

7.5 SINAPI 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 40,12 13,52 542,42

1.333,64

8 Serviços Finais

8.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 166,00 1,83 303,78

8.2 SINAPI 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO m³ 9,00 11,59 104,31

8.3 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 15,70 19,95 313,22

8.4 SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 15,70 5,23 82,11

8.5 COMPOSIÇÃO 1 TRANSPORTE E CARGA/DESCARGA DE CONTEINER un 1,00 602,76 602,76

1.406,18

92.313,78

18.462,76

110.776,54

NOTAS:

Engº Roberto Dutra Alves

Divisão de Manutenção Predial do Interior

Crea 21858/D-GO

Para elaboração do orçamento deverá ser seguido o CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PROJETOS APRESENTADOS.

Lembramos que o preço total do orçamento deverá englobar TODAS AS DESPESAS COM MATERIAIS, EQUIPAMENTOS,MÃO-DE-OBRA, TRANSPORTE E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NECESSÁRIAS 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VIGILÂNCIA DA OBRA, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA, CUSTOS DE COMUNICAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, ALIMENTAÇÃO, 
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, GASTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A NR18 E EXIGÊNCIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, TRABALHISTAS E COMERCIAIS, SEGUROS, 
TRIBUTOS, BDI E OUTRAS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS GERADAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA.

O Departamento de Engenharia e Arquitetura  encontra-se a disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida, nos termos e prazos do edital.

FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA POR CONTA DO TRIBUNAL

ORÇAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 114 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA UTILIZANDO TABELAS DE PREÇO DO SINAPI E AGETOP.

TABELA SINAPI UTILIZADA: ABRIL/2017  - TABELA AGETOP UTILIZADA: OUTUBRO/2016  ÚLTIMA DISPONÍVEL NO ÓRGÃO

PREÇOS NÃO CONSTANTES DAS TABELAS SINAPI E AGETOP, FORAM CALCULADOS EM COMPOSIÇÕES DE CUSTOS E/OU FEITAS COTAÇÕES DE PREÇO.

OS QUANTITATIVOS CONSTANTES DESTE ORÇAMENTO CORRESPONDEM AOS PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES.

CUSTO DA OBRA

BDI (20%)

CUSTO TOTAL

Total do Item

Total do Item
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                   PODER JUDICIÁRIO

                   Diretoria de Obras

                   Divisão de Manutenção Predial do Interior

Obra: Substituição de reservatório metálico e reforma do enterrado e da casa de bombas (Valparaíso/GO)

Prazo de Execução: 45 dias

Item Serviço
Preço Total     

do Serviço
Total do 
Serviço

(R$) (%)

1 Mobilização e Administração da Obra 5.243,93 5,68%

2 Serviços Preliminares 243,76 0,26%

3 Fundação 9.257,59 10,03%

4 Reservatórios Metálicos Tubulares de 33 m³ 65.955,50 71,45%

5 Reservatório Enterrado 4.320,83 4,68%

6 Serviços Hidrosanitários 4.552,35 4,93%

7 Casa de Bombas 1.333,64 1,44%

8 Serviços Finais 1.406,18 1,52%

VALOR TOTAL DO PERÍODO 92.313,78 100,00%

110.776,54VALOR TOTAL COM BDI 20%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Eng. Roberto Dutra AlvesEng. Roberto Dutra Alves

Crea 21858/D-GO



Obra: Substituição de reservatório metálico e reforma do enterrado e da casa de bombas (Valparaíso/GO)

Prazo de Execução: 45 dias

Data: Junho / 2017

1

Item Fonte Código Serviço Unid. Quant.
Preço Unitário 

(R$)
Subtotal (R$)

1 SINAPI 88286
MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 4,00 30,69 122,76

2 AGETOP 3679 CAMINHÃO MUNCK h 4,00 120,00 480,00

602,76

2

Item Fonte Código Serviço Unid. Quant.
Preço Unitário 

(R$)
Subtotal (R$)

1 COTAÇÃO ESTACA 30 CM DE DIÂMETRO ESCAVADA MECANICAMENTE m 1,00 20,00 20,00

20,00

3

Item Fonte Código Serviço Unid. Quant.
Preço Unitário 

(R$)
Subtotal (R$)

1 COTAÇÃO

RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR DE 33 M³, SENDO 2 CÉLULAS 

DE RESERVA TÉCNICA 9 M³ CADA E 1 CÉLULA DE RESERVAÇÃO DE 

15 M³, ALTURA 19,7 M E DIÂMETRO 2,22 M, PINTADO EXTERNAMENTE 

COM TINTA ESMALTE BRANCA E INTERNAMENTE COM TINTA 

ATÓXICA EPÓXI POLIAMIDA DE ALTA ESPSSURA NA COR AZUL 

PISCINA, INCLUINDO INSTALAÇÃO

un 1,00 65.390,00 65.390,00

Total do Item

RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR DE 33 M³, SENDO 2 CÉLULAS DE RESERVA TÉCNICA 9
M³ CADA E 1 CÉLULA DE RESERVAÇÃO DE 15 M³, ALTURA 19,7 M E DIÂMETRO 2,22 M,
PINTADO EXTERNAMENTE COM TINTA ESMALTE BRANCA E INTERNAMENTE COM TINTA
ATÓXICA EPÓXI POLIAMIDA DE ALTA ESPSSURA NA COR AZUL PISCINA, INCLUINDO
INSTALAÇÃO

Unidade: un 

PODER JUDICIÁRIO

Diretoria de Obras

Divisão de Manutenção Predial do Interior

Composições

Total do Item

Total do Item

Unidade: mESTACA 30 CM ESCAVADA MECANICAMENTE

TRANSPORTE E CARGA/DESCARGA DE CONTEINER Unidade: un 

65.390,00

4

Item Fonte Código Serviço Unid. Quant.
Preço Unitário 

(R$)
Subtotal (R$)

1 SINAPI 89272

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

chp 3,00 166,26 498,78

2 SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 4,00 16,68 66,72

565,50

5

Item Fonte Código Serviço Unid. Quant.
Preço Unitário 

(R$)
Subtotal (R$)

1 SINAPI 135
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

kg 3,00 5,02 15,06

2 SINAPI 88242
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,10 13,13 1,31

16,37

Engº Roberto Dutra Alves

Divisão de Manutenção Predial do Interior

Crea 21858/D-GO

Total do Item

Total do Item

Total do Item

RETIRADA DE RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR 33 M³ Unidade: un 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO POLIMÉRICO EM DUAS DEMÃOS Unidade: m²



PODER JUDICIÁRIO

Diretoria de Obras
Divisão de Manutenção Predial do Interior

Obra: Substituição de reservatório metálico e reforma do enterrado e da casa de bombas (Valparaíso/GO)

Prazo de Execução: 45 dias Data: Junho / 2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item
Serviço

Preço Total     

do Serviço

Total do 

Serviço

Recebimento 

Definitivo

(R$) (%) (%) (R$) (%) (R$) (R$)

1 Mobilização e Administração da Obra 5.243,93 5,68% 80,00% 4.195,14 20,00% 1.048,79

2 Serviços Preliminares 243,76 0,26% 100,00% 243,76

3 Fundação 9.257,59 10,03% 100,00% 9.257,59

4 Reservatórios Metálicos Tubulares de 33 m³ 65.955,50 71,45% 100,00% 65.955,50

5 Reservatório Enterrado 4.320,83 4,68% 100,00% 4.320,83

6 Serviços Hidrosanitários 4.552,35 4,93% 100,00% 4.552,35

7 Casa de Bombas 1.333,64 1,44% 100,00% 1.333,64

8 Serviços Finais 1.406,18 1,52% 100,00% 1.406,18

VALOR TOTAL DO PERÍODO 92.313,78 100,00% 19.350,96 72.962,82

BDI 20 % 110.776,54 23.221,15 87.555,38

DESCONTO EM GARANTIA 5.538,83 1.161,06 4.377,77

VALOR DA PARCELA 22.060,09 83.177,61 5.538,83

PERCENTUAL 19,91% 75,09% 5,00%

1ª Parcela 2ª Parcela

1-30 DIAS

Roberto Dutra Alves

Eng. Civil - CREA 21858/D-GO

31-45 DIAS
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R A S C U N H O   D A   A R T N° 1020170105493
Rascunho

ROBERTO DUTRA ALVES - Engenheiro Civil , Tecnologo em Telecomunicacoes
2. Dados do Contrato

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS CPF/CNPJ: 02.050.330/0001-17
Avenida Assis Chateaubriand, Nº 195 Bairro: Setor Oeste CEP: 74130-012
Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiânia-GO
E-Mail: Fone: (62)32364300
Contrato: 0 Celebrado em: 13/06/2017 Valor Obra/Serviço R$: 3.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

Rua Alemanha, Nº 0 Bairro: Parque Esplanada III CEP: 7287631
Quadra: 11-A Lote: 1-15 Complemento: Cidade: Valparaíso de Goiás-GO
Data de Inicio: 01/09/2017 Previsão término: 15/09/2017
Finalidade: Judicial
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS CPF/CNPJ: 02.050.330/0001-17
E-Mail: Fone: (62) 32364300
4. Atividade Técnica

ATUACAO Quantidade Unidade
    PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS 9,00 NUMERO DE ESTACAS
    PROJETO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 1,00 BLOCOS
    PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 1,00 UNIDADES

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do
documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As

informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO DE FUNDAÇÃO EM BLOCO SOBRE ESTACAS DE RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR DE 33 MIL LITROS DE
CAPACIDADE PROJETO DE REFORMA DE RESERVATÓRIO ENTERRADO DE CONCRETO DE 40,5 MIL LITROS DE
CAPACIDADE PROJETO DE REFORMA DE CASA DE BOMBAS DE 20 METROS QUADRADOS DE ÁREA ÚTIL
6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 10... http://www.crea-go.org.br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NU...

1 de 1 13/06/2017 14:30

 Nº 0

Assinado digitalmente por: ROBERTO DUTRA ALVES , ENGENHEIRO, em 13/06/2017 às 14:31.
Para validar este documento informe o código 701339058363 no endereço https://www.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 701339058363 no endereço https://www.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

ROBERTO DUTRA ALVES 
ENGENHEIRO
DIVISAO DE MANUTENÇAO PREDIAL DO INTERIOR
Assinatura CONFIRMADA em 13/06/2017 às 14:31
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