
PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 024/2018

O Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás,  por intermédio de seu Pregoeiro,
designado pelo Decreto Judiciário nº 251/2018, datado de 15/02/2018, torna público para
conhecimento dos interessados  que  fará  realizar  licitação, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, conforme disposições fixadas
neste edital e seu(s) anexo(s). Tal procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei
Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº
147/2014,  Decretos  Federais  de  nº  3.555/2000,  3.693/2000  e  5.450/2005,  Decreto
Estadual nº 7.468/2011 e, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei
Estadual  nº  17.928/2012,  em  atendimento  aos  processos  administrativos  de  nº
201712000070623 e 201801000073203.

DATAS E HORÁRIOS

Recebimento das propostas : a partir das 08h00 do dia 14/06/2018

Abertura das propostas : a partir das 08h00 do dia 15/06/2018

Início da disputa de preços :               às 16h00 do dia 15/06/2018

OBJETO

1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores, plataformas
elevatórias  e  montacargas  do  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Goiás, incluindo
fornecimento  e  substituição  de  peças,  componentes  e  materiais  novos  e  originais
necessários  à  prestação  dos  serviços,  pelo  período  de  12  (doze)  meses,  conforme
especificado no(s) anexo(s) deste Edital.

RECURSOS FINANCEIROS

2. A  despesa  decorrente  desta  contratação  é  estimada  em  R$  824.344,08
(Oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oito centavos) e
correrá  à  conta  do  Programa  de  Trabalho  2018.0452.02.061.4001.4001  (Apoio
administrativo),  no(s)  elemento(s)  de  despesa  3390.39.18  (Manutenção,  Reparos  e
Conservação de Bens Imóveis), constante do vigente orçamento.
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FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

e-mail: rjayme  @tjgo.jus.br
fones : (062) 3236 2433 ou (062) 3236 2435

3. Quaisquer  pedidos  de  esclarecimentos  em  relação  a  eventuais  dúvidas  de
compreensão  ou  interpretação  do  edital  e  seus  anexos,  deverão  ser  formulados  por
escrito,  ao  Pregoeiro,  preferencialmente  via  e-mail,  em  até  3  (três)  dias  úteis
antecedentes à apresentação das propostas.

4. As  consultas  serão respondidas e publicadas no site  do  Tribunal  de  Justiça
(www.tjgo.jus.br), na página da licitação, no link Relatório 2018.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

6. Os trabalhos serão conduzidos por servidor(a) do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás, nomeado(a) Pregoeiro(a), designado(a) pelo Decreto Judiciário nº 552/2017,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o Sistema
“licitações-e” constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A.

IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

7.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório através de petição de impugnação a
ser  encaminhada  ao  Pregoeiro,  via  e-mail,  assinada  e  digitalizada,  ou  ao  Protocolo
Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

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

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

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

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

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

REFERÊNCIA DE TEMPO

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

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

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

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

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

b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária com o Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás por qualquer órgão da administração pública;

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

liquidação.

CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

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

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

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

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

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

PARTICIPAÇÃO

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

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

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

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

25.  O  certame  será  conduzido  pelo  Pregoeiro(a),  que  terá,  em  especial,  as
seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
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f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance
de menor preço;

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) encaminhar  o  processo  à  autoridade  superior  para  homologar  e  autorizar  a

contratação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35. O  sistema  informará  a  proposta  de  menor  preço  imediatamente  após  o
encerramento da etapa de lances, momento em que será informado, automaticamente, a
condição de empate técnico, em função do benefício concedido pela Lei Complementar nº
123/2006, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

36. Entende-se por empate, na modalidade pregão, aquelas situações em que as
propostas apresentadas pelas microempresas e/ou empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

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

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

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

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

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

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

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

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

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

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

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

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

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

49. A proposta atualizada deverá conter:

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

b) especificação dos serviços ofertados, de forma detalhada, contemplando todas
as especificidades constantes do termo de referência, anexo deste edital;

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA HABILITAÇÃO 

50.  Para  habilitação  a  licitante  deverá  apresentar  documentação  abaixo
discriminada, colocada na ordem sequencial deste Edital.
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50.1. documentação relativa à habilitação jurídica:

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

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

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

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

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

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

50.2. documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

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

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

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

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

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

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

50.3. documentação relativa à qualificação técnica:

a)  certidão de registro ou inscrição junto ao CREA, da empresa participante,
contendo a relação dos responsáveis técnicos;

b) declaração da empresa participante indicando, no mínimo, 1 (um) engenheiro
civil,  1  (um)  engenheiro  eletricista  e  1  (um)  engenheiro  de  segurança  do  trabalho,
pertencente ao quadro de responsáveis técnicos da empresa licitante junto ao CREA,
para responder pelos serviços objeto desta licitação;

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

d)  comprovação da capacitação técnico-profissional através de um ou mais
atestados,  expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,  atuante no
mercado nacional,  acompanhados das respectivas certidões de acervo técnico (CAT),
emitidas pelo CREA da região em que foi realizada a obra,  comprovando a
responsabilidade técnica por serviços  com características semelhantes ao objeto deste
edital.

50.4. documentação relativa à qualificação econômico-financeira:

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

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

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

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

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

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

50.4.2.  As  empresas  constituídas  no  presente  exercício  civil,  deverão

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

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


PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

apresentar o balanço de abertura ou o último balanço patrimonial levantado.

50.5. declarações:

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

b) declaração de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação;
c) declaração de fiel observância do disposto no artigo 7º,  XXXIII,  da

Constituição Federal, nos termos da Lei Federal nº 9.854/99, art. 1º, na forma seguinte:

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

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

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

e)  Declaração da proponente, de não possuir vínculo com o Poder Judiciário,
nos termos do art. 4º da Resolução nº 156/2012, do Conselho Nacional de Justiça, na
forma seguinte:

“Declaramos para fins de licitação junto ao Tribunal  de Justiça do Estado de
Goiás e sob as penas da lei, ter conhecimento da vedação da manutenção, aditamento ou
prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a ter entre seus
empregados colocados à disposição do Tribunal de Justiça para o exercício de função de
chefia,  pessoas  que  incidam na  vedação  constante  dos  arts.  1º  e  2º  da  Resolução  nº
156/2012 do Conselho Nacional de Justiça.”

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

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

53. Os documentos de  regularidade  fiscal  e  trabalhista terão  seus prazos de
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validade adstritos aos estabelecidos pelos respectivos órgãos expedidores.  Caso não
apresentem prazo de validade, somente serão aceitos se expedidos num período máximo
de 60 (sessenta) dias antecedentes à apresentação das propostas com exceção do CNPJ
que não tem validade estabelecida.

54. Havendo  qualquer  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal  das
microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis para a regularização da documentação em virtude do benefício concedido pela Lei
Complementar Estadual nº 117/2015, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que  a  proponente  for  declarada  vencedora  do  certame,  podendo  esse  prazo  ser
prorrogado por igual período, a critério da Administração.

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

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

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

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

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

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

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

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

DOS RECURSOS

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

63.  Após  declarado  o  vencedor,  o  sistema  abrirá  opção  para  os  proponentes
recorrerem das decisões do Pregoeiro podendo fazê-lo por um período de 24 (vinte e
quatro)  horas,  manifestando  sua  intenção  com  registro  da  síntese  das  suas  razões,
sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, necessariamente via
e-mail  e em extensão “pdf” bem como em texto editável, ficando as demais licitantes,
desde logo, intimadas, para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente.

64. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, no
prazo acima estabelecido, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro(a)
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

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

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

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

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

DA ADJUDICAÇÃO

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

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

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

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

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

73.  Os  serviços serão  prestados  nos  prazos,  condições,  quantidades  e  locais
estabelecidos no Termo de Referência.

DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

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

DO PAGAMENTO

75. O  pagamento  será  realizado  em  até  30  (trinta)  dias  consecutivos  após  a
apresentação da Nota Fiscal, recebimento e ateste do gestor do contrato.

76. Caso o pagamento ocorra após o prazo estabelecido,  por  responsabilidade
exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sobre o mesmo incorrerá multa de
mora com base no INPC do IBGE, pro rata temporis.

DO INADIMPLEMENTO

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

78. 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 0,3% (zero vírgula três 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  0,7%  (zero  vírgula  sete  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.

79. 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.

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

81. 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.

82. 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;
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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.

83. 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.

84. 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

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

86. Comunicar aos titulares da Divisão de Manutenção Predial do Interior e/ou da
Divisão  de  Manutenção  Predial  da  Capital, todas  e  quaisquer  ocorrências  que
impossibilitem a prestação dos serviços, e, no caso da impossibilidade de prestação dos
mesmos,  comunicar,  no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da ocorrência,  os
motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

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

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

89. Atender as obrigações constantes do Termo de Referência.
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DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

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

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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

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

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

100. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito ao
fornecimento do objeto licitado.
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101. A ata referente à sessão pública deste certame,  além da publicação de seu
extrato no Diário de Justiça Eletrônico,  bem como os atos e os procedimentos relativos
aos recursos interpostos e as respostas a eventuais pedidos de esclarecimento serão
divulgados,  para conhecimento público,  na internet,  no site http://www.tjgo.jus.br na
página Licitação/Relatório 2018.

102. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n°
10.520/02,  Lei  Estadual  nº  17.928/2012,  Decreto  Estadual  nº  7.468/2011  e,
subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, e à legislação comum, que se aplicará, inclusive,
aos casos omissos.

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

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

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

Goiânia, 23 de maio de 2018.

Rogério Jayme
Pregoeiro
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ANEXO I

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 024/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO

MINUTA CONTRATUAL

Contrato  para  prestação de  serviços  de  manutenção preventiva  e
corretiva nos elevadores, plataformas elevatórias e montacargas do
Poder  Judiciário  do  Estado  de  Goiás, incluindo  fornecimento  e
substituição de peças,  componentes e materiais  novos e originais
necessários  à  prestação  dos  serviços,  pelo  período  de 12  (doze)
meses,  que entre si  celebram o Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás e a empresa _______________________________.

Pelo  presente  contrato  firmado  à  vista  dos  autos  nº  201712000070623, e  do
Despacho  Homologatório  nº_____/2018,  fls._____,  da  Licitação  Nº  024/2018,  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,  Srª  Aparecida  Auxiliadora  Magalhães  Santos,  brasileira,  servidora  pública,
residente  e  domiciliada  nesta  Capital,  e  a  empresa
_________________________________________________,  situada
_____________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
_______________________,  daqui  por  diante  denominada  CONTRATADA,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  ______________________________,  Portador  da  Carteira  de
Identidade  nº  ______________  e  CPF  nº  ______________________,  residente  e
domiciliado  em   __________________,  têm  entre  si  justo  e  combinado  o  presente
contrato,  oriundo  da  licitação  realizada,  conforme Edital  Nº  024/2018,  na  modalidade
Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, sob sujeição às normas da Lei Federal
nº  10.520/2002,  e em  conformidade  com  o  disposto  na  Lei  nº  8.666/1993  e  a  Lei
nº17.928/2012, com suas alterações e observadas as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA –  Constitui  objeto do presente  contrato  a  prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores, plataformas elevatórias e
montacargas  do  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Goiás, incluindo  fornecimento  e
substituição  de  peças,  componentes  e  materiais  novos  e  originais  necessários  à
prestação dos serviços, pelo período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Este  ajuste  está  vinculado  ao  Edital  de  Licitação  Nº  024/2018,  na  modalidade
Pregão Eletrônico e seus anexos, bem como aos termos da proposta da CONTRATADA
que passa a integrar como parte inseparável, o presente contrato, como se transcritos
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fossem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

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

§1º No encaminhamento da Nota Fiscal/Fatura para pagamento, esta deverá vir
acompanhada  do  comprovante  do  recolhimento  do  Imposto  sobre  Serviços  –  ISS,
devidamente  pago,  correspondente  aos  serviços  prestados  ou  o  documento  de
arrecadação do ISS para que o CONTRATANTE efetue a retenção e recolhimento do
tributo.

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

§3º  Os  autos  de  pagamento  serão  instruídos,  no  mínimo,  com  os  seguintes
documentos:

I – Certidão de Regularidade do FGTS;
II – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida

Ativa da União;
III – Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio

ou sede da CONTRATADA;
IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

§4º  A ausência  de  qualquer  documento  ou  a  ocorrência  de  qualquer  fato  de
responsabilidade da CONTRATADA que impeça a regular tramitação do procedimento de
pagamento  implicará  na suspensão do prazo previsto  no  caput da presente  cláusula,
isentando o contratante de qualquer responsabilidade pelo atraso no pagamento.
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CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da dotação
orçamentária  2018.0452.02.061.4001.4001 (Apoio administrativo),  no(s) elemento(s) de
despesa 3390.39.18 (Manutenção, Reparos e Conservação de Bens Imóveis), constante
do  vigente  orçamento,  conforme  Nota  de  Empenho  nº  ____________,  emitida  em
___________, no valor de R$______________(____________).

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES

1 – A CONTRATADA deve:

 d1.1 Executar os serviços conforme especificações da proposta, Edital, Termo de
Referência e anexos, em perfeito cumprimento as cláusulas contratuais;

1.2 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;

1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078,
de  1990),  ficando  a  Contratante  autorizada  a  descontar  dos  pagamentos  devidos  à
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

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

1.5 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação;

1.6 No caso de serviços que envolvam o desenvolvimento de produtos e projetos:
1.6.1  Ceder  os  direitos  patrimoniais  relativos  ao  projeto  ou  serviço  técnico

especializado para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste
Termo de Referência, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

1.6.2  Quando  o  projeto  referir-se  a  obra  imaterial  de  caráter  tecnológico,
insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados,
documentos  e  elementos  de  informação  pertinentes  à  tecnologia  de  concepção,
desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;

1.6.3 Assegurar ao CONTRATANTE:
1.6.3.1 o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive

sobre as eventuais  adequações e atualizações que vierem a ser realizadas de forma
permanente, permitindo ao CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitações;

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

§1º  A inadimplência  da  CONTRATADA em  relação  aos  seus  trabalhadores  e
fornecedores não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE,
nem pode onerar o objeto deste contrato.

§2º 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,  sem  a  prévia  e

expressa autorização do contratante;
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE,

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

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

2 - O CONTRATANTE deve:
2.1  Efetuar  o  pagamento  do  valor  resultante  da  prestação  dos  serviços  à

CONTRATADA após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo gestor do
contrato;

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

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

2.4 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições,
fixando prazo para a sua correção;

2.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a CONTRATADA prestar em
desacordo com o estabelecido neste instrumento, no Edital e seu anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA – 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:
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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 0,3% (zero vírgula três 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  0,7%  (zero  vírgula  sete  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.  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.

§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.
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§6º Ficará impedida de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça, pelo prazo de 2
(dois) anos, garantido o devido processo legal,  sem prejuízo da rescisão unilateral  do
contrato  e  da  aplicação  de  multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  da
contratação, a CONTRATADA que:

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

§7º Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo
único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e artigo 81, III, da Lei Estadual nº
17.928/2012.

§8º O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

§9º  Esgotados  os  meios  administrativos  para  cobrança  do  valor  devido  pela
CONTRATADA ao  CONTRATANTE,  este  será  encaminhado  para  inscrição  em dívida
ativa.

§10 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 OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

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

§1º A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

§2º As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

O valor acima poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data limite
para apresentação da proposta,  em obediência ao comando do art. 40, XI,  e art. 55,  III,
ambos da Lei nº 8.666/93, c/c arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001.
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CLÁUSULA DÉCIMA – 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 retenção
dos  créditos  decorrentes  do  contrato,  até  o  limite  dos  prejuízos  causados  ao
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

§2º 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, respeitando o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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  e  legislação  comum,  que  se  aplicará,
inclusive, aos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GESTÃO

Durante  a vigência  deste contrato,  a  execução do objeto será  acompanhada e
fiscalizada pelos titulares da Divisão de Manutenção Predial do Interior e da Divisão de
Manutenção Predial da Capital do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente instrumento tem vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a
partir da sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – 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, aos ____ dias do mês de __________ de 2018.

______________________________________________
Aparecida Auxiliadora Magalhães Santos

Diretora Geral do Tribunal de Justiça de Goiás
CONTRATANTE

______________________________________________
(REPRESENTANTE DA EMPRESA)

CONTRATADA

Testemunhas:___________________________________

______________________________________________
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ANEXO II

EDITAL  Nº 024/2018 PREGÃO ELETRÔNICO

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

LOTE 1 (Goiânia e Região Metropolitana)

Item Quant Unidade Especificação Valor mensal Valor anual

1 12 meses R$ 1.210,56 R$ 14.526,72

2 12 meses R$ 10.318,89 R$ 123.826,68

3 12 meses R$ 662,17 R$ 7.946,04

4 12 meses R$ 704,73 R$ 8.456,76

5 12 meses R$ 1.613,48 R$ 19.361,76

6 12 meses R$ 734,97 R$ 8.819,64

7 12 meses R$ 2.007,04 R$ 24.084,48

8 12 meses R$ 1.053,52 R$ 12.642,24

9 12 meses R$ 1.399,39 R$ 16.792,68

10 12 meses R$ 685,99 R$ 8.231,88

11 12 meses R$ 5.090,70 R$ 61.088,40

12 12 meses R$ 710,01 R$ 8.520,12

13 12 meses R$ 710,01 R$ 8.520,12

14 12 meses R$ 2.339,59 R$ 28.075,08

Local: Anexo I do TJGO - Rua 19 ; Equipamento: Elevador; Quantidade: 02 unidades Marca: Atlas Schindler; 
Capacidade: 450 Kg / 06 Passageiros; Nº de Paradas: 09

Local: Fórum Heitor Moraes Fleury; Equipamento: Elevador; Quantidade: 06 unidades; Marca: Vilares; Capacidade: 
675 Kg / 09 Passageiros; Nº de Paradas: 12

Local: Fórum Heitor Moraes Fleury; Equipamento: Plataforma; Quantidade: 01 unidade; Marca: Cober; Capacidade: 
360 Kg / 06 Passageiros; N° de Paradas: 02 

Local: Fórum da Comarca de Anápolis – GO; Equipamento: Elevador; Quantidade: 01 unidade; Marca: Atlas 
Schindler; Capacidade: 450 Kg / 06  Passageiros; Nº de Paradas: 09

Local: Fórum da Comarca de Anápolis – GO; Equipamento: Elevador; Quantidade: 02 unidades; Marca: Atlas 
Schindler; Capacidade: 900 Kg / 12 Passageiros; Nº de Paradas: 09

Local: Creche do TJGO; Equipamento: Elevador; Quantidade: 01 unidade; Marca: Atlas Schindler; Capacidade: 675 
Kg / 09 Passageiros; Nº de Paradas: 02 

Local: Fórum Central da Comarca de Aparecida de Goiânia – GO; Equipamento: Elevador; Quantidade: 02 
unidades; Marca: Otis; Capacidade: 630 Kg / 08 Passageiros; Nº de Paradas: 04 

Local: Juizado da Comarca de Aparecida de Goiânia – GO; Equipamento: Elevador Quantidade: 01 unidade; 
Marca: Otis; Capacidade: 630 Kg / 08 Passageiros; Nº de Paradas: 02

Local: Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Goiânia – GO; Equipamento: Elevador; Quantidade: 01 
unidade; Marca: Otis; Capacidade: 375 Kg / 05 Passageiros; Nº de Paradas: 04 

Local: Anexo (Diretoria de Obras) – Rua 18; Equipamento: Plataforma; Quantidade: 01 unidade; Marca: Cober; 
Capacidade: 350 Kg / 06 Passageiros; Nº de Paradas: 02

Local: Fórum Criminal da Comarca de Goiânia – GO; Equipamento: Elevador; Quantidade: 06 unidades; Marca: 
Thyssenkrupp; Capacidade: 1050 Kg / 14 Passageiros; Nº de Paradas: 07

Local: Fórum Criminal da Comarca de Goiânia – GO; Equipamento: Plataforma; Quantidade: 01 unidade; Marca: 
Thyssenkrupp; Capacidade: 150 Kg / 02 Passageiros; Nº de Paradas: 02

Local: 6º Juizado Especial de Goiânia -Jardim Novo Mundo; Equipamento: Plataforma; Quantidade: 01 unidade; 
Marca: Thyssenkrupp; Capacidade: 250 Kg / 04 Passageiros; Nº de Paradas: 02

Local: Fórum da Comarca de Trindade; Equipamento: Elevador; Quantidade: 02 unidades; Marca: Thyssenkrupp; 
Capacidade: 675 Kg / 09 Passageiros; Nº de Paradas: 03 



15 12 meses R$ 1.132,15 R$ 13.585,80

16 12 meses R$ 3.365,93 R$ 40.391,16

17 12 meses R$ 1.129,01 R$ 13.548,12

18 12 meses R$ 748,50 R$ 8.982,00

19 12 meses R$ 2.070,16 R$ 24.841,92

20 12 meses R$ 2.013,13 R$ 24.157,56

21 12 meses R$ 1.545,83 R$ 18.549,96

22 12 meses R$ 669,33 R$ 8.031,96

23 12 meses R$ 2.976,87 R$ 35.722,44

VALOR LOTE 1 R$ 44.891,96 R$ 538.703,52

24 12 meses R$ 551,91 R$ 6.622,92

25 12 meses R$ 1.385,10 R$ 16.621,20

26 12 meses R$ 1.014,91 R$ 12.178,92

27 12 meses R$ 1.009,67 R$ 12.116,04

28 12 meses R$ 1.039,89 R$ 12.478,68

29 12 meses R$ 1.056,35 R$ 12.676,20

30 12 meses R$ 1.039,89 R$ 12.478,68

31 12 meses R$ 2.246,32 R$ 26.955,84

32 12 meses R$ 1.106,99 R$ 13.283,88

Local: Fórum da Comarca de Trindade; Equipamento: Elevador; Quantidade: 01 unidade; Marca: Thyssenkrupp; 
Capacidade: 525 Kg / 07 Passageiros; Nº de Paradas: 03 

Local: Fórum Cível de Goiânia – GO; Equipamento: Elevador; Quantidade: 04 unidades; Marca: Atlas Schindler; 
Capacidade: 1500 Kg / 20 Passageiros; Nº de Paradas: 13.

Local: Fórum Cível de Goiânia – GO; Equipamento: Elevador; Quantidade: 01 unidade; Marca: Atlas Schindler; 
Capacidade: 1650 Kg / 22 Passageiros; Nº de Paradas: 13. 

Local: Fórum Cível de Goiânia – GO; Equipamento: Elevador;  Quantidade: 01 unidade; Marca: Thyssenkrupp; 
Capacidade: 225 Kg / 03 Passageiros; Nº de Paradas: 03

Local: Fórum Cível de Goiânia – GO; Equipamento: Elevador; Quantidade: 02 unidades; Marca: Atlas Schindler; 
Capacidade: 1425 Kg / 19 Passageiros; Nº de Paradas: 13 

Local: Fórum Cível de Goiânia – GO; Equipamento: Elevador; Quantidade: 02 unidades; Marca: Atlas Schindler; 
Capacidade: 1350 Kg / 18 Passageiros; Nº de Paradas: 13

Local: Estacionamento Vertical -Complexo TJGO; Equipamento: Elevador; Quantidade: 02 unidades; Marca: Atlas 
Schindler; Capacidade: 1350 Kg / 18 Passageiros; Nº de Paradas: 07

Local: Palácio da Justiça Desembargador Clenon de Barros Loyola; Equipamento: Plataforma; Quantidade: 01 
unidade; Marca: Cober; Capacidade: 150 Kg / 02 Passageiros; Nº de Paradas: 02

Local: Fórum da Comarca de Senador Canedo – GO; Equipamento: Elevador; Quantidade: 03 unidades; Marca: 
Otis; Capacidade: 630 Kg / 08 Passageiros; Nº de Paradas: 03 

LOTE 2 (Demais Comarcas do Interior do Estado de Goiás)

Local: Fórum da Comarca de Catalão – GO; Equipamento: Elevador; Quantidade: 01 unidade; Marca: Otis; 
Capacidade: 450 Kg / 06 Passageiros; Nº de Paradas: 04

Local: Fórum da Comarca de Catalão – GO; Equipamento: Elevador; Quantidade: 02 unidades; Marca: Otis; 
Capacidade: 450 Kg / 06 Passageiros; Nº de Paradas: 03 

Local: Fórum da Comarca de Goiás – Fórum Novo; Equipamento: Elevador; Quantidade: 01 unidade; Marca: Atlas 
Schindler; Capacidade: 600 Kg / 08 Passageiros; Nº de Paradas: 02

Local: Fórum da Comarca de Goiás – Fórum Antigo; Equipamento: Elevador; Quantidade: 01 unidade; Marca: Otis; 
Capacidade: 600 Kg / 08 Passageiros; Nº de Paradas: 02

Local: Fórum da Comarca de Águas Lindas de Goiás; Equipamento: Elevador; Quantidade: 01 unidade; Marca: 
Atlas Schindler; Capacidade: 675 Kg / 09 Passageiros; Nº de Paradas: 02 

Local: Fórum da Comarca de Valparaíso;  Equipamento: Elevador; Quantidade: 01 unidade; Marca: Atlas Schindler; 
Capacidade: 675 / 09 Passageiros; Nº de Paradas: 02

Local: Fórum da Comarca de Cristalina;  Equipamento: Elevador; Quantidade: 01 unidade; Marca: Atlas Schindler; 
Capacidade: 675 Kg / 09 Passageiros; Nº de Paradas: 02

Local: Fórum da Comarca de Rio Verde;  Equipamento: Elevador; Quantidade: 02 unidades; Marca: Atlas Schindler; 
Capacidade: 525 Kg / 07 Passageiros; Nº de Paradas: 05

Local: Fórum da Comarca de Novo Gama; Equipamento: Elevador; Quantidade: 01 unidade; Marca: Atlas 
Schindler; Capacidade: 675 Kg / 09 Passageiros; Nº de Paradas: 02



33 12 meses R$ 1.026,46 R$ 12.317,52

34 12 meses R$ 1.506,38 R$ 18.076,56

35 12 meses R$ 2.622,43 R$ 31.469,16

36 12 meses R$ 1.152,60 R$ 13.831,20

37 12 meses R$ 1.131,94 R$ 13.583,28

38 12 meses R$ 875,39 R$ 10.504,68

39 12 meses R$ 1.016,19 R$ 12.194,28

40 12 meses R$ 727,28 R$ 8.727,36

41 12 meses R$ 1.106,57 R$ 13.278,84

42 12 meses R$ 761,28 R$ 9.135,36

43 12 meses R$ 689,49 R$ 8.273,88

44 12 meses R$ 736,34 R$ 8.836,08

VALOR LOTE 2 R$ 23.803,38 R$ 285.640,56

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 824.344,08

Goiânia, 23 de maio de 2018.

Rogério Jayme

Pregoeiro

Local: Fórum da Comarca de Cidade Ocidental; Equipamento: Elevador; Quantidade: 01 unidade; Marca: Otis; 
Capacidade: 320 Kg / 04 Passageiros; Nº de Paradas: 02

Local: Fórum da Comarca de Itumbiara; Equipamento: Elevador; Quantidade: 02 unidades; Marca: Otis; 
Capacidade: 525 Kg / 07 Passageiros; Nº de Paradas: 05 

Local: Fórum da Comarca de Luziânia; Equipamento: Elevador; Quantidade: 03 unidades; Marca: Otis; 
Capacidade: 630 Kg / 08 Passageiros; Nº de Paradas: 04

Local: Fórum da Comarca de Palmeiras de Goiás; Equipamento: Elevador; Quantidade: 01 unidade; Marca: Otis; 
Capacidade: 450 Kg / 06 Passageiros; Nº de Paradas: 04

Local: Fórum da Comarca de Jataí; Equipamento: Elevador; Quantidade: 01 unidade; Marca: Thyssenkrupp; 
Capacidade: 630 Kg / 08 Passageiros; Nº de Paradas: 03

Local: Fórum da Comarca de Jataí; Equipamento: Plataforma; Quantidade: 01 unidade; Marca: Thyssenkrupp; 
Capacidade: 250 Kg / 04 Passageiros; Nº de Paradas: 03

Local: Fórum da Comarca de Morrinhos; Equipamento: Elevador; Quantidade: 01 unidade; Marca: Otis; 
Capacidade: 525 Kg / 07; Passageiros; Nº de Paradas: 02

Local: Fórum da Comarca de Caldas Novas; Equipamento: Plataforma; Quantidade: 01 unidade; Marca: 
Thyssenkrupp; Capacidade: 150 Kg / 02 Passageiros; Nº de Paradas: 02

Local: Fórum da Comarca de Planaltina; Equipamento: Elevador; Quantidade: 01 unidade; Marca: Otis; 
Capacidade: 630 Kg / 08 Passageiros; Nº de Paradas: 05

Local: Fórum da Comarca de Pirenópolis; Equipamento: Plataforma; Quantidade: 01 unidade; Marca: 
Thyssenkrupp; Capacidade: 150 Kg / 02 Passageiros; Nº de Paradas: 02 

Local: Fórum da Comarca de Goianésia;  Equipamento: Monta Cargas; Quantidade: 01 unidade; Marca: Cober; 
Capacidade: 600 Kg; Nº de Paradas: 02 

Local: Fórum da Comarca de Formosa; End: Rua Mário Miguel da Silva, qd. 74 lt. 01/15 Parque Laguna II, 
Formosa – GO. CEP: 73.814-085; Equipamento: Monta Cargas; Quantidade: 01 unidade; Marca: 
Thyssenkruppkrupp; Capacidade: 300 Kg; Nº de Paradas: 02 
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ANEXO III

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 024/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO

TERMO DE REFERÊNCIA
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO CONTINUADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA CARGAS DO PODER 
JUDICIÁRIO. 

 

Nº Processo PROAD: 201712000070623

Assinado digitalmente por: DALTON FOLTRAN DE SOUZA, ANALISTA JUDICIÁRIO; e outros, em 07/05/2018 às 17:20.
Para validar este documento informe o código 135965865384 no endereço https://www.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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PODER JUDICIÁRIO 

Diretoria de Obras 

Divisão de Manutenção Predial do Interior 

 

 

1. Objeto: 
 Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva nos 

elevadores, plataformas elevatórias e monta cargas do Poder Judiciário, incluindo fornecimento e 

substituição de peças, componentes e materiais novos e originais necessários à prestação dos 

serviços. 

 

1.1. Dados do Contrato (Dados dos Elevadores, Plataformas Elevatórias e Monta Cargas):  
1.1.1. Lote 01 (Goiânia e Região Metropolitana): 
 
Item 01: 
Local: Anexo I do TJGO - Rua 19 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 02 unidades 

Marca: Atlas Schindler 

Capacidade: 450 Kg / 06 Passageiros  

Nº de Paradas: 09 

 

Item 02: 
Local: Fórum Heitor Moraes Fleury  

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 06 unidades 

Marca: Vilares 

Capacidade: 675 Kg / 09 Passageiros  

Nº de Paradas: 12 

 

Item 03: 
Local: Fórum Heitor Moraes Fleury 

Equipamento: Plataforma 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Cober 

Capacidade: 360 Kg / 06 Passageiros  

N° de Paradas: 02 

 

  

Nº Processo PROAD: 201712000070623

Assinado digitalmente por: DALTON FOLTRAN DE SOUZA, ANALISTA JUDICIÁRIO; e outros, em 07/05/2018 às 17:20.
Para validar este documento informe o código 135965865384 no endereço https://www.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Item 04: 
Local: Fórum da Comarca de Anápolis - GO 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Atlas Schindler 

Capacidade: 450 Kg / 06 Passageiros 

Nº de Paradas: 09 

 

Item 05: 
Local: Fórum da Comarca de Anápolis - GO 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 02 unidades 

Marca: Atlas Schindler 

Capacidade: 900 Kg / 12 Passageiros 

Nº de Paradas: 09  

 

Item 06: 
Local: Creche do TJGO 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Atlas Schindler 

Capacidade: 675 Kg / 09 Passageiros 

Nº de Paradas: 02  

 

Item 07: 
Local: Fórum Central da Comarca de Aparecida de Goiânia - GO 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 02 unidades 

Marca: Otis 

Capacidade: 630 Kg / 08 Passageiros 

Nº de Paradas: 04 
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Item 08: 
Local: Juizado da Comarca de Aparecida de Goiânia - GO 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Otis 

Capacidade: 630 Kg / 08 Passageiros 

Nº de Paradas: 02 

 
Item 09: 
Local: Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Goiânia - GO 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Otis 

Capacidade: 375 Kg / 05 Passageiros 

Nº de Paradas: 04 

 

Item 10: 
Local: Anexo (Diretoria de Obras) - Rua 18 

Equipamento: Plataforma 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Cober 

Capacidade: 350 Kg / 06 Passageiros 

Nº de Paradas: 02 

 

Item 11: 
Local: Fórum Criminal da Comarca de Goiânia - GO 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 06 unidades 

Marca: Thyssenkrupp 

Capacidade: 1050 Kg / 14 Passageiros 

Nº de Paradas: 07 
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Item 12: 
Local: Fórum Criminal da Comarca de Goiânia - GO 

Equipamento: Plataforma 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Thyssenkrupp 

Capacidade: 150 Kg / 02 Passageiros 

Nº de Paradas: 02 

 

Item 13: 
Local: 6º Juizado Especial de Goiânia - Jardim Novo Mundo 

Equipamento: Plataforma 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Thyssenkrupp 

Capacidade: 250 Kg / 04 Passageiros 

Nº de Paradas: 02 

 

Item 14: 
Local: Fórum da Comarca de Trindade 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 02 unidades 

Marca: Thyssenkrupp 

Capacidade: 675 Kg / 09 Passageiros 

Nº de Paradas: 03 

 

Item 15: 
Local: Fórum da Comarca de Trindade 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Thyssenkrupp 

Capacidade: 525 Kg / 07 Passageiros 

Nº de Paradas: 03 
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Item 16: 
Local: Fórum Cível de Goiânia - GO 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 04 unidades 

Marca: Atlas Schindler 

Capacidade: 1500 Kg / 20 Passageiros 

Nº de Paradas: 13 

 
Item 17: 
Local: Fórum Cível de Goiânia - GO  

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Atlas Schindler 

Capacidade: 1650 Kg / 22 Passageiros 

Nº de Paradas: 13 

 
Item 18: 
Local: Fórum Cível de Goiânia - GO 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Thyssenkrupp 

Capacidade: 225 Kg / 03 Passageiros 

Nº de Paradas: 03 

 

Item 19 
Local: Fórum Cível de Goiânia - GO 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 02 unidades 

Marca: Atlas Schindler 

Capacidade: 1425 Kg / 19 Passageiros 

Nº de Paradas: 13 
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Item 20: 
Local: Fórum Cível de Goiânia - GO  

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 02 unidades 

Marca: Atlas Schindler 

Capacidade: 1350 Kg / 18 Passageiros 

Nº de Paradas: 13 

 

Item 21: 
Local: Estacionamento Vertical - Complexo TJGO 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 02 unidades 

Marca: Atlas Schindler 

Capacidade: 1350 Kg / 18 Passageiros 

Nº de Paradas: 07 

 

Item 22: 
Local: Palácio da Justiça Desembargador Clenon de Barros Loyola 

Equipamento: Plataforma 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Cober 

Capacidade: 150 Kg / 02 Passageiros 

Nº de Paradas: 02 

 

Item 23: 
Local: Fórum da Comarca de Senador Canedo - GO 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 03 unidades 

Marca: Otis 

Capacidade: 630 Kg / 08 Passageiros 

Nº de Paradas: 03 
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1.1.2. Lote 02 (Demais Comarcas do Interior do Estado de Goiás): 
 
Item 01: 
Local: Fórum da Comarca de Catalão - GO 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Otis 

Capacidade: 450 Kg / 06 Passageiros 

Nº de Paradas: 04 

 
Item 02: 
Local: Fórum da Comarca de Catalão - GO 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 02 unidades 

Marca: Otis 

Capacidade: 450 Kg / 06 Passageiros 

Nº de Paradas: 03 

 

Item 03: 
Local: Fórum da Comarca de Goiás - Fórum Novo 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Atlas Schindler 

Capacidade: 600 Kg / 08 Passageiros 

Nº de Paradas: 02 

 

Item 04: 
Local: Fórum da Comarca de Goiás - Fórum Antigo 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Otis 

Capacidade: 600 Kg / 08 Passageiros 

Nº de Paradas: 02 
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Item 05: 
Local: Fórum da Comarca de Águas Lindas de Goiás 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Atlas Schindler 

Capacidade: 675 Kg / 09 Passageiros 

Nº de Paradas: 02 

 

Item 06: 
Local: Fórum da Comarca de Valparaíso 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Atlas Schindler 

Capacidade: 675 / 09 Passageiros 

Nº de Paradas: 02 

 
Item 07: 
Local: Fórum da Comarca de Cristalina 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Atlas Schindler 

Capacidade: 675 Kg / 09 Passageiros 

Nº de Paradas: 02 

 

Item 08: 
Local: Fórum da Comarca de Rio Verde 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 02 unidades 

Marca: Atlas Schindler 

Capacidade: 525 Kg / 07 Passageiros 

Nº de Paradas: 05 
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Item 09: 
Local: Fórum da Comarca de Novo Gama 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Atlas Schindler 

Capacidade: 675 Kg / 09 Passageiros 

Nº de Paradas: 02 

 

Item 10: 
Local: Fórum da Comarca de Cidade Ocidental 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Otis 

Capacidade: 320 Kg / 04 Passageiros 

Nº de Paradas: 02 

 

Item 11: 
Local: Fórum da Comarca de Itumbiara 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 02 unidades 

Marca: Otis 

Capacidade: 525 Kg / 07 Passageiros 

Nº de Paradas: 05 

 

Item 12: 
Local: Fórum da Comarca de Luziânia 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 03 unidades 

Marca: Otis 

Capacidade: 630 Kg / 08 Passageiros 

Nº de Paradas: 04 
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Item 13: 
Local: Fórum da Comarca de Palmeiras de Goiás 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Otis 

Capacidade: 450 Kg / 06 Passageiros 

Nº de Paradas: 04 

 

Item 14: 
Local: Fórum da Comarca de Jataí 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Thyssenkrupp 

Capacidade: 630 Kg / 08 Passageiros 

Nº de Paradas: 03 

 

Item 15: 
Local: Fórum da Comarca de Jataí 

Equipamento: Plataforma 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Thyssenkrupp 

Capacidade: 250 Kg / 04 Passageiros 

Nº de Paradas: 03 

 

Item 16: 
Local: Fórum da Comarca de Morrinhos 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Otis 

Capacidade: 525 Kg / 07 Passageiros 

Nº de Paradas: 02 
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Item 17: 
Local: Fórum da Comarca de Caldas Novas 

Equipamento: Plataforma 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Thyssenkrupp 

Capacidade: 150 Kg / 02 Passageiros 

Nº de Paradas: 02 

 

Item 18: 
Local: Fórum da Comarca de Planaltina 

Equipamento: Elevador 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Otis 

Capacidade: 630 Kg / 08 Passageiros 

Nº de Paradas: 05 

 

Item 19: 
Local: Fórum da Comarca de Pirenópolis 

Equipamento: Plataforma 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Thyssenkrupp 

Capacidade: 150 Kg / 02 Passageiros 

Nº de Paradas: 02 

 

Item 20: 
Local: Fórum da Comarca de Goianésia 

Equipamento: Monta Cargas 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Cober 

Capacidade: 600 Kg 

Nº de Paradas: 02 
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Item 21: 
Local: Fórum da Comarca de Formosa 

End: Rua Mário Miguel da Silva, qd. 74 lt. 01/15 Parque Laguna II, Formosa - GO. CEP: 73.814-085 

Equipamento: Monta Cargas 

Quantidade: 01 unidade 

Marca: Thyssenkruppkrupp 

Capacidade: 300 Kg 

Nº de Paradas: 02 

1.2. Locais de Prestação dos Serviços: 

Os serviços deverão ser prestados nas unidades do Poder Judiciário abaixo elencadas 

com os respectivos endereços e contatos: 

 

A) ANEXO I DO TJGO - RUA 19 

Endereço: Rua 19, Qd A-8, Lt 6, s/n, Setor Oeste, Goiânia - GO. CEP: 74.120-020. 

Fone: (62) 3236-2400 

 

B) FÓRUM HEITOR MORAES FLEURY 

Endereço: Rua 10, nº 150, Fórum Dr Heitor Moraes Fleury, Setor Oeste, Goiânia-GO. CEP:74.120-020. 

Fone: (62) 3216-2000 

e-mail: comarcadegoiania@tjgo.jus.br 

 
C) FÓRUM DA COMARCA DE ANÁPOLIS 
Endereço: Av. Senador José Lourenço Dias, 1311, Setor Central, Anápolis - GO. CEP: 75.020-010. 

Fone: (62) 3902-8800  

e-mail: comarcadeanapolis@tjgo.jus.br  
 
D) CRECHE DO TJGO 
Endereço: Rua 101-A, nº 46, Qd 17, Lt 4/6, Setor Sul, Goiânia - GO. CEP: 74.081-160. 

Fone: (62) 3223-5922 

e-mail: creche@tjgo.jus.br  
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E) FÓRUM CENTRAL DA COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 
Endereço: Rua Versales, Qd. 03, Lt. 08/14, Residencial Mª Luiza, Aparecida de Goiânia – GO 

CEP: 74.980-970. 

Fone: (62) 3238-5100 

e-mail: comarcadeaparecidadegoiania@tjgo.jus.br  

 
F) JUIZADO DA COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 
Endereço: Av. Atlântica, Qd.23, Lt. 12, Setor Goiânia Park Sul, Aparecida de Goiânia - GO. 

CEP: 74.945-300. 

Fone: (62) 3277-9700 

 
G) JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE GOIÂNIA 
Endereço: Rua T-47 com T-30, nº 669 - Setor Bueno, Goiânia - GO. CEP: 74210-180. 

Fone: (62) 3236-2700 

 
H) ANEXO (DIRETORIA DE OBRAS) - RUA 18 
Endereço: Rua 18, Qd A9, Lt 01, 508, Setor Oeste, Goiânia - GO. CEP: 74.120-080. 

Fone: (62) 3236-3400 

e-mail: coordenadoriasos@tjgo.jus.br  

 

I) FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE GOIÂNIA 
Endereço: Rua 72, Qd C-15/19, Jardim Goiás, Goiânia - GO. CEP: 74805-480. 

Fone: (62) 3018-8000 

e-mail: comarcadegoiania@tjgo.jus.br 

 
J) 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA 

Endereço: Av. Iguaçu, Qd 48, nº106, Jardim Novo Mundo, Goiânia - GO. CEP: 74.715-160. 

Fone: (62) 3236-3900 

 
K) FÓRUM DE GOIÂNIA - FÓRUM CÍVEL 
Endereço: Av. Olinda, Qd G. Lote 04 - Park Lozandes, Goiânia - GO, 74884-120. 

Fone: (62) 3018-6000 
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L) FÓRUM DA COMARCA DE TRINDADE 
Endereço: Rua E, QD. 5, LT.03, S/n - Setor Recanto do Lago, Trindade - GO. CEP: 75380-000. 

Fone: (62) 3506-9400 

e-mail: comarcadetrindade@tjgo.jus.br  

 
M) ESTACIONAMENTO VERTICAL - COMPLEXO DO TJGO 
Endereço: Av. Assis Chateaubriand, 195 - Setor Oeste, Goiânia - GO. CEP: 74.130-012. 

Fone: (62) 3216-2000 

e-mail: comarcadegoiania@tjgo.jus.br  

 
N) PALÁCIO DA JUSTIÇA DESEMBARGADOR CLENON DE BARROS LOYOLA 
Endereço: Av. Assis Chateaubriand, 195 - Setor Oeste, Goiânia - GO. CEP: 74.130-012. 

Fone: (62) 3216-2000 

e-mail: comarcadegoiania@tjgo.jus.br  

 
O) FÓRUM DA COMARCA DE SENADOR CANEDO 
Endereço: Rua 10, esq. Rua 11-A, Área-5, Conjunto Uirapuru, Senador Canedo - GO. CEP 75.250-000. 

Fone: (62) 3512-2063 

e-mail: comarcasenadorcanedo@tjgo.jus.br  

 
P) FÓRUM DA COMARCA DE CATALÃO 

Endereço: Av. Nicolau Abrão, Nº 80, Palácio da Justiça Frederico Campos, Centro, Catalão – GO 

CEP: 75.701-900. 

Fone: (62) 3411-5057 

e-mail: comarcadecatalao@tjgo.jus.br  

 
Q) FÓRUM DA COMARCA DE GOIÁS - NOVO 

Endereço: Rua 03 Qd. 07 Lt 01 Setor Aeroporto, Cidade de Goiás - GO. CEP: 76.600-000. 

Fone: (62) 3371-1340 

e-mail: comarcadegoias@tjgo.jus.br 

R) FÓRUM DA COMARCA DE GOIÁS - ANTIGO 

Endereço: Rua Cel. Luiz Guedes de Amorim, 01, Centro, Cidade de Goiás - GO. CEP: 76.600-000. 

Fone: (62) 3371-1340 

e-mail: comarcadegoias@tjgo.jus.br  
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S) FÓRUM DA COMARCA DE ÁGUAS LINDAS 

Endereço: Área Pública Municipal, Qd 25, Lt 1, Setor Jardim Querência, Águas Lindas de Goiás - GO. 

CEP: 72.910-729. 

Fone: (61) 3618-3170 

e-mail: comarcadeaguaslindas@tjgo.jus.br  

 
T) FÓRUM DA COMARCA DE VALPARAÍSO 

Endereço: Rua Alemanha, Qd 11-A, Lt 01/15, Parque Esplanada III, Valparaíso – GO 

CEP: 72.876-311. 

Fone: (61) 3615-9600 

e-mail: comarcadevalparaiso@tjgo.jus.br  

 
U) FÓRUM DA COMARCA DE CRISTALINA 

Endereço: Rua Turquesa, Qd 49, s/n, Setor Oeste, Cristalina - GO. CEP: 73.850-000. 

Fone: (61) 3612-8800 

e-mail: comarcadecristalina@tjgo.jus.br  

 
V) FÓRUM DA COMARCA DE RIO VERDE 

Endereço: Bairro Residencial Tocantins, Av. Universitária, Qd 7, Lt 12, Rio Verde – GO 

CEP: 75.909-468. 

Fone: (64) 3611-8700 

e-mail: comarcaderioverde@tjgo.jus.br  

 
W) FÓRUM DA COMARCA DE NOVO GAMA 

Endereço: Conjunto 11 HC, Rua 09, Qd 13, Seção BK 101-A, Centro de Vivência Núcleo Habitacional, 

Novo Gama - GO. CEP: 72.860-211. 

Fone: (61) 3110-2200 

e-mail: comarcadenovogama@tjgo.jus.br  

X) FÓRUM DA COMARCA DE CIDADE OCIDENTAL 

Endereço: Av. F-1, Residencial Morada das Garças, Setor Administrativo, Cidade Ocidental – GO 

CEP: 72.883-757. 

Fone: (61) 3605-3544 

e-mail: comarcacidocidental@tjgo.jus.br  
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Y) FÓRUM DA COMARCA DE ITUMBIARA 

Endereço: Av. João Paulo II, nº185, Setor Dom Bosco, Itumbiara - GO. CEP: 75.528-370. 

Fone: (64) 2103-4300 

e-mail: comarcadeitumbiara@tjgo.jus.br  

 
Z) FÓRUM DA COMARCA DE LUZIÂNIA 

Endereço: Av. DRua Neylon Rolim, Qd M.O.f, Lt 7A/7B, Parque JK, Luziânia - GO. CEP: 72.815-450. 

Fone: (61) 3622-9400 

e-mail: comarcadeluziania@tjgo.jus.br  

 
AA) FÓRUM DA COMARCA DE PALMEIRAS DE GOIÁS 

Endereço: Praça São Sebastião, nº199, Centro, Palmeiras de Goiás - GO. CEP: 76.190-000. 

Fone: (64) 3571-1130 

e-mail: comarcadepalmeiras@tjgo.jus.br  

 
AB) FÓRUM DA COMARCA DE JATAI 

Endereço: Av. Norte, nº1612, Qd 33, Bairro Portal do Sol, Jataí - GO. CEP: 75.805-902. 

Fone: (64) 3632-3300 

e-mail: comarcadejatai@tjgo.jus.br  

 
AC) FÓRUM DA COMARCA DE MORRINHOS 

Endereço: Av. dos trabalhadores, esquina com Rua Marginal Maria Lucinda, Lt 1, Setor Arca de Noé, 

Morrinhos - GO. CEP: 75.650-000. 

Fone: (64) 3413-2466 

e-mail: comarcademorrinhos@tjgo.jus.br  

 
AD) FÓRUM DA COMARCA DE CALDAS NOVAS 

Endereço: Av C , Quadra 1A, S/N - Itagai III, Caldas Novas - GO. CEP: 75.690-000. 

Fone: (64) 3454-9600 

e-mail: comarcadecaldasnovas@tjgo.jus.br  
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AE) FÓRUM DA COMARCA DE PLANALTINA 

Endereço: Praça Cívica, s/n Centro, Planaltina - GO.  CEP: 73.750-005. 

Fone: (61) 3637-2795 

e-mail: comarcadeplanaltina@tjgo.jus.br 

 
AF) FÓRUM DA COMARCA DE PIRENÓPOLIS 

Endereço: Rua Direita, nº 28, Qd.50 lt.13, Setor Centro, Pirenópolis - GO. CEP: 72.980-000. 

Fone: (62) 3331-1818 

e-mail: comarcadepirenopolis@tjgo.jus.br  

 
AG) FÓRUM DA COMARCA DE GOIANÉSIA 

Endereço: Av. Brasil, 433 - Setor Universitário, Goianésia - GO. CEP: 76.380-000. 

Fone: (62) 3389-9600 

e-mail: comarcadegoianesia@tjgo.jus.br  

 
AH) FÓRUM DA COMARCA DE FORMOSA 

Endereço: Rua Mário Miguel da Silva, Qd. 74 Lt. 01/15 Pq Laguna II, Formosa - GO. CEP: 73.814-085. 

Fone: (61) 3631-8477 

e-mail: comarcadeformosa@tjgo.jus.br  

 
2. Justificativa: 
 Garantir o funcionamento dos elevadores, plataformas elevatórias e monta cargas em unidades 

judiciárias diversas, que necessitam passar por manutenções preventivas com periodicidade mínima 

mensal, para que garantam a segurança de seus usuários, com qualquer grau de problemas de 

mobilidade ou não, e com isso se reduza o risco de possíveis falhas, bem como se garanta a correção 

de paradas e outras falhas que ocasionalmente venham a acontecer, através de manutenções 

corretivas. 
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3. Normas Técnicas (ABNT) e do MTE Aplicáveis ao Objeto, suas atualizações e correlatas: 
3.1. Normas Técnicas (ABNT): 

 NBRNM 207 - Elevadores elétricos de passageiros: requisitos de segurança para construção e 

instalação; 

 NBR 196 - Elevadores de passageiros e monta cargas: guias para carros e contrapesos-perfil 

T; 

 NBRNM 267 - Elevadores hidráulicos de passageiros: requisitos de segurança para construção 

e instalação; 

 NBRNM 313 - Elevadores de passageiros: requisitos de segurança para construção e 

instalação: requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com 

deficiência; 

 NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, imobiliário, espaços e equipamentos urbanos; 

 NBR 5665 - Cálculo de tráfego de elevadores; 

 NBR 10982 - Elevadores elétricos: dispositivos de operação e sinalização; 

 NBR 12892 - Elevadores unifamiliares ou de uso restrito à pessoa de mobilidade reduzida: 

requisitos de segurança para construção e instalação; 

 NBR 14712 - Elevadores elétricos: elevadores de carga, monta cargas e elevadores de maca: 

requisitos de segurança para projeto, fabricação e instalação; 

 NBR 15597 - Requisitos de segurança para a construção e instalação de elevadores: 

elevadores existentes: requisitos para a melhoria de segurança dos elevadores elétricos de 

passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas; 

 NBR 15655-1 (ISO 9386) - Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade 

reduzida: requisitos para segurança, dimensões e operação funcional (Parte 1: Plataformas de 

elevação vertical / Parte 2: elevadores de escadaria para usuários sentados, em pé e em 

cadeira de rodas, deslocando-se em plano inclinado); 

 NBR 5666 - Elevadores elétricos; 

 NBR 16083 - Manutenção de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes: requisitos para 

instruções de manutenção; 

 NBR 14364 - Elevadores e escadas rolantes: inspetores de elevadores e escadas rolantes: 

qualificação; 

 NBR 16042 - Elevadores elétricos de passageiros: requisitos de segurança para construção e 

instalação de elevadores sem casa de máquinas; 

 MB 129 - Inspeção de elevadores e monta cargas novos; 

 MB 130 - Inspeção periódica de elevadores e monta cargas; 

 NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 
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 NBR 14787 - Espaço confinado - Prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de 

proteção;  

 NBR 5674 - Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão de manutenção. 

3.2. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 

 NR 1 - Disposições Gerais; 

 NR 6 - Equipamento de Proteção Individual (EPI); 

 NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

 NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos; 

 NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados; 

 NR 35 - Trabalho em Altura. 

3.3. Normas Correlatas: 

 Disposições legais da União e do Governo de Goiás; 

 Regulamentações das empresas concessionárias; 

 Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

 Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

 Instruções técnicas do INMETRO; e 

 Práticas SEAP (disponíveis em: www.comprasnet.gov.br/Publicações/Manuais/Obras Públicas 

- Edificações - Práticas). 

  

4. Qualificação Técnica da CONTRATADA: 
4.1 A empresa participante deverá comprovar seu Registro ou Inscrição junto ao Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia (CREA), em plena validade. 

 

4.2 Apresentar comprovação de que possui em seu quadro permanente, no mínimo, os seguintes 

responsáveis técnicos: um Engenheiro Eletricista, um Engenheiro Mecânico e um Eletrotécnico para 

cuidarem da execução dos trabalhos de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e 

plataformas; e um Engenheiro de Segurança do Trabalho, para cuidar/monitorar as condições de 

trabalho dos empregados e colaboradores da CONTRATADA, de acordo com o que prescreve a 

Legislação de Medicina e Engenharia de Segurança do Trabalho em vigor no Brasil. 

 

4.3 Apresentar um ou mais atestados de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, acompanhado das respectivas C.A.T.'s, comprovando que os Responsáveis 

Técnicos prestaram ou estão prestando, a contento, sem restrições e com qualidade, atividades de 

manutenção preventiva e corretiva pertinente e compatível em características e quantidades com o 

objeto da licitação. Os Atestados deverão conter no mínimo serviços e informações comprovando que 
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a CONTRATADA executou serviços de mesma complexidade, referente à manutenção continuada 

(preventiva e corretiva) em Elevadores, Plataformas Elevatórias e Monta Cargas, que contemple no 

mínimo a quantidade de equipamentos, por tipo, iguais ou similares aos descritos no Objeto deste 

Termo de Referência, por pelo menos 01 (um) ano; 

 

4.4 A CONTRATADA deverá garantir que todos os instrumentos de medição sejam aferidos por 

Laboratório Técnico rastreável para o desempenho dos serviços, acreditado pela RBC/INMETRO ou 

equivalente (NIST), bem como, comprometimento de utilização de peças originais, a fim de garantir a 

originalidade do equipamento.  

 

4.5 A empresa licitante deverá apresentar Atestado(s) de Visita referentes aos locais (fóruns diversos) 

onde serão executados os serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores, plataformas 

elevatórias e monta cargas, ou Declaração em que a mesma ateste que conhece as condições dos 

locais onde os serviços serão executados. As visitas poderão ser realizadas em até 24 (vinte e quatro) 

horas antes do horário de abertura da sessão pública, desde que previamente agendadas com a 

Diretoria de Obras, através de suas pastas ligadas a Manutenção Predial.   

 

4.6 Que a empresa possua técnico disponível para atendimento emergencial (manutenção corretiva) 

em qualquer equipamento aqui especificado, que apresente problemas diversos de funcionamento, em 

qualquer região que se preste o serviço contido neste documento técnico, em até 03 (três) horas. 

  

5. Prazos: 
5.1 Os serviços de manutenção periódica preventiva e corretiva serão agendados previamente com o 

representante da Unidade Judiciária e deverão ocorrer nas periodicidades determinadas neste Projeto 

Básico. 

 

5.2 As ordens de serviço para as chamadas avulsas / emergenciais serão abertas, preferencialmente, 

entre 8h e 18h, de segunda a sexta-feira (dias úteis), ou excepcionalmente aos sábados, domingos, 

feriados e horários diversos, mediante solicitação do gestor do contrato ou da diretoria da Comarca, 

por meio de ligação telefônica ou encaminhamento de mensagem eletrônica, devendo ser atendidas 

dentro do prazo de 03 (três) horas, em equipamentos que não contenham pessoas retidas em seu 

interior, contadas a partir da abertura da ordem de serviço, para início do atendimento.  
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5.3 Para as chamadas avulsas/emergenciais, em casos de acidentes ou que se tenham pessoas 

retidas no interior (cabina) dos equipamentos, os prazos de atendimento deverão se dar em até 30 

(trinta) minutos, contados a partir da abertura do chamado, dentro e fora do horário comercial; 

 

5.4 Em qualquer dos casos, a CONTRATADA fica obrigada a colocar os equipamentos em perfeito 

estado de funcionamento no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contado do encaminhamento da 

comunicação à CONTRATADA; 

 

5.5 Todas as despesas com desinstalação, remoção, transporte, devolução e reinstalação de qualquer 

equipamento ou peças que tenha que ser reparado fora das dependências da CONTRATANTE serão 

de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

5.6 Os prazos referentes a manutenção preventiva e corretiva poderão ser dilatados por acordo entre 

as partes, desde que não causem prejuízos ao CONTRATANTE, devendo constar no relatório técnico 

o motivo da alteração e o aceite do gestor do contrato.  

 

5.7 Decorridos os prazos descritos nos itens anteriores, com possível dilação acordada entre as partes, 

sem que tenha havido o atendimento devido por parte da CONTRATADA, fica o Tribunal de Justiça de 

Goiás autorizado a contratar os serviços de outra empresa e a cobrar da CONTRATADA os custos 

respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garantia dos equipamentos e materiais 

ofertados. 

 

6. Especificação e Execução Técnica dos Serviços: 
6.1 Os procedimentos e a técnica para a execução dos serviços deverão seguir rigorosamente as 

recomendações dos fabricantes dos elevadores, plataformas elevatórias e monta cargas, bem como 

às normas técnicas e de segurança aplicáveis, sendo as instruções estabelecidas nesta especificação 

consideradas exigências mínimas a serem cumpridas pela firma responsável. 

 

6.2 A empresa CONTRATADA deverá realizar um controle de qualidade dos serviços a que se 

obrigará, cabendo-lhe, integralmente, o ônus decorrente. Tal procedimento dar-se-á 

independentemente da fiscalização que será exercida pelo Tribunal de Justiça de Goiás. 

 

6.3 As condições de acesso aos locais de realização dos serviços deverão ser verificadas pela 

CONTRATADA, devendo alertar a FISCALIZAÇÃO das eventuais dificuldades e/ou impedimentos. 
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6.4 Os serviços a serem executados dentro das dependências das comarcas do Tribunal de Justiça de 

Goiás deverão ocorrer preferencialmente em dias úteis, no horário das 8h às 18h, podendo ocorrer em 

período noturno e em finais de semana, em função das demandas individuais de cada comarca em 

questão, mediante prévia aprovação do representante da Unidade Judiciária local. 

 

6.5 Serviços que impliquem em transtorno ao funcionamento normal da Unidade Judiciária ou 

interrupção no fornecimento das infraestruturas oferecidas pelos sistemas hidráulico, sanitário, elétrico, 

de rede de dados, de prevenção e combate a incêndio e pânico, de condicionamento de ar e exaustão, 

devem ser agendados previamente com a CONTRATANTE e deverão ocorrer, preferencialmente, fora 

do horário de expediente, em períodos noturnos ou em finais de semana. A CONTRATADA deverá 

programar de forma a atender aos prazos estabelecidos neste documento técnico. 

 

6.6 Quaisquer danos causados a qualquer elemento das edificações das comarcas diversas elencadas 

neste documento técnico, durante a execução dos serviços, serão de responsabilidade da 

CONTRATADA, a qual deverá, às suas custas, reparar o dano de modo a devolver a integridade do 

elemento que porventura fora danificado.  

 

6.7 A CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias para a manutenção do asseio e 

higiene dos locais que sofrerão alguma intervenção: 

6.7.1 Manter os locais dos serviços permanentemente limpos, livres de quaisquer sujeiras ocasionadas 

pela execução dos serviços, efetuando tanto à limpeza grossa quanto à fina logo após a conclusão de 

quaisquer trabalhos; 

6.7.2 Proteger pisos, paredes, tetos, portas, móveis e demais objetos de áreas próximas aos serviços 

a serem executados, utilizando lonas ou outros materiais que forem adequados, caso seja necessário; 

6.7.3 Recolocar, nos lugares respectivos, peças, móveis, equipamentos e componentes quando 

removidos para a execução dos serviços; 

6.7.4 Realizar as obras de recomposição das áreas afetadas pela execução dos serviços, como: 

alvenarias, pisos diversos, painéis, calçadas, etc, que deverão ser reconstituídas em sua forma 

originária. 

 

6.8 Em sendo necessário a execução de tapumes e/ou demais proteções de isolamento e segurança 

nos locais de serviços, estes ocorrerão por conta da CONTRATADA. 
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6.9 Na manutenção preventiva a empresa contratada procederá, regularmente, conforme seus critérios 

normais de manutenção, exames, limpezas, ajustes e lubrificações necessários e, a seu juízo, fará 

consertos ou substituições, com peças genuínas, conforme discriminado abaixo: 

6.9.1 Vistoriar - Mensalmente os componentes da casa de máquinas, caixa, poço e pavimentos, 

especialmente relacionados com a segurança. 

6.9.2 Efetuar - Por ocasião da vistoria, os serviços de manutenção preventiva nos relês, chaves 

contactoras, conjuntos eletrônicos e demais componentes dos armários de comando, seletor, redutor, 

polia, rolamentos, mancais do motor e gerador e freio da máquina de tração, limitador de velocidade, 

aparelho seletor, fita, cavaletes, interruptores e indutores, guias, cabo de aço, cabos elétricos, 

dispositivos de segurança, contrapeso, para-choques, polias diversas, rampas mecânicas e 

eletromagnéticas, cabina, sinalizadores e demais componentes, procedendo teste, lubrificação e, se 

necessário, regulagem e pequenos reparos, com a finalidade de proporcionar um funcionamento 

eficiente, seguro e econômico.  Os relatórios de manutenção dos equipamentos deverão ser 

devidamente preenchidos e assinados pelo responsável técnico da CONTRATADA. 

 

6.10 Sempre que necessário, ou atendendo à solicitação do CONTRATANTE, os técnicos da 

CONTRATADA, objetivando a regular as anormalidades de funcionamento, deverão proceder à 

manutenção corretiva, substituindo ou reparando, segundo critérios técnicos, componentes eletrônicos, 

elétricos, mecânicos e hidráulicos, utilizando peças originais específicas ou similares, certificadas, para 

cada elevador, plataformas elevatórias e monta cargas (marca / modelo), adquiridas na forma como 

determina cada fabricante do equipamento em questão. 

 

6.11 A possível mobilização de equipamentos deverá ocorrer de modo que não se prejudique a 

circulação dos usuários da justiça e de servidores do Tribunal de Justiça de Goiás, e com a máxima 

segurança contra acidentes, devendo ser observadas, para tanto, as normas de higiene, segurança e 

medicina do trabalho. 

 

6.12 Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços, deverão estar de acordo com 

as especificações técnicas exigidas pela ABNT, para cada marca e modelo de equipamento, que 

estarão sujeitos á impugnação dos mesmos pela Fiscalização do Tribunal de Justiça de Goiás, caso 

não atendam as especificações. 

 

6.13 A contratada poderá programar rotinas adicionais de manutenção preventiva, baseada em 

critérios técnicos, de acordo com sua experiência profissional, sem ônus adicional para a 

CONTRATANTE. 
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6.14 Quando os técnicos encontrarem alguma irregularidade ou falha em algum dos equipamentos ou 

peças, a mesma deverá ser corrigida durante a manutenção preventiva, sendo que o gestor do 

contrato deve ser notificado do fato ocorrido. 

 

6.12 O técnico ou engenheiro responsável pela execução do serviço (o mesmo profissional que 

assinar a ART referente a esta contratação) deverá comparecer ao local correspondente das 

instalações dos equipamentos constantes do item 1.1 em periodicidade mínima semestral, ou quando 

solicitado pelo gestor do contrato. O preposto poderá acompanhar a vistoria. 

 

6.15 Dos chamados técnicos de manutenção corretiva: 

6.15.1 Os chamados serão efetuados pelo representante da Unidade Judiciária local ou por servidor 

da Diretoria de Obras do Tribunal de Justiça de Goiás, através das pastas responsáveis pelo controle 

de Manutenção Predial da Capital (DMPC) e do Interior (DMPI) através de qualquer meio legal de 

comunicação (ligação telefônica, mensagem de e-mail, etc) para a CONTRATADA. 

6.15.2 A CONTRATADA deverá manter constante gerenciamento dos seus contatos com a 

CONTRATANTE (conta de e-mail, Fones, etc) mantendo-os ativos e fazendo atualizações constantes 

de todas as comunicações recebidos e enviados durante o prazo de prestação dos serviços. 

6.15.3 Ao atenderem aos chamados, o(s) técnico(s) da CONTRATADA deverá(ão) estar portando 

ferramentas adequadas para executar os diagnósticos e reparo no local, se for o caso. 

6.15.4 A contratada deverá indicar número de Fone para chamados fora do horário de expediente 

(plantão), das 18h às 8h da manhã do dia seguinte, e sábados, domingos e feriados. 

 

A) Manutenção Preventiva: 
- Executar, no mínimo, 01 (uma) visita por mês. Os relatórios de manutenção dos equipamentos 

deverão ser devidamente assinados pelo técnico responsável pelo serviço. 

- Qualquer serviço adicional, ou com periodicidade mais favorável ao CONTRATANTE, poderá ser 

executado e isto não implicará em qualquer custo adicional para o CONTRATANTE. 

- A manutenção preventiva dos equipamentos deverá ser realizada conforme Plano de Manutenção 

apresentado pela CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE no ato da assinatura do contrato e 

deverá seguir as Rotinas de Manutenção Mínimas descritas a seguir. 
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A1. Rotinas de Manutenção Mínimas: 
- A checagem descrita deve ser aplicada e adaptada à especificidade de cada equipamento, que pode 

não apresentar todas as características apresentadas. 

- Caso o corpo técnico do TJGO ou engenheiro responsável técnico da CONTRATADA julguem 

necessárias alterações ou complementações nas rotinas de manutenção, para o funcionamento 

seguro e eficiente dos equipamentos, deverá submeter o assunto ao gestor do contrato com prévia 

antecedência para as devidas modificações. 

 
A1.1. Descrição das Atividades de Manutenção Preventiva dos Elevadores Elétricos: 
 

1º - Rotinas Anuais: 

 Realizar teste de funcionalidade de freios de segurança e limitadores de velocidade, com 

fornecimento de laudos.  

 

2º - Rotinas Semestrais: 

 Verificar e, se necessário, corrigir a velocidade dos motores de tração a plena carga, meia 

carga e vazio; 

 Acionar o sistema de segurança, ajustando as velocidades de desarme; 

 Testar os amortecedores com a queda da cabina, com meia lotação; 

 Verificar necessidade de substituição dos acolchoados das cabinas dos elevadores de serviço; 

 Lavar e aplicar novo lubrificante nas almas das guias das cabinas e de contrapesos. 

 

3º - Rotinas Bimestrais: 

 Cabinas: inspecionar o desgaste dos coxins ou roletes, ajustando se necessário; 

 Cabinas: testar o dispositivo de segurança que limita carga; 

 Cabinas: testar o funcionamento de freio de segurança (teste estático), ajustando as 

velocidades de desarme. 

 

4º - Rotinas Mensais: 

 Casas de Máquinas: varrer e limpar as casas de máquinas; 

 Motores de CC/CA, grupos geradores e caixas redutoras: fazer a remoção dos resíduos de 

carvão e poeira das escovas e porta-escovas; 

 Motores de CC/CA, grupos geradores e caixas redutoras: movimentar as escovas de carvão no 

interior dos seus porta-escovas; 
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 Motores de CC/CA, grupos geradores e caixas redutoras: fazer a remoção da poeira 

acumulada e do óleo vazado; 

 Motores de CC/CA, grupos geradores e caixas redutoras: verificar o nível do óleo, 

completando-o se necessário; 

 Motores de CC/CA, grupos geradores e caixas redutoras: ajustar a altura dos porta-escovas 

em relação à superfície de contato dos elevadores; 

 Motores de CC/CA, grupos geradores e caixas redutoras: Ajustar a superfície de contato dos 

coletores que apresentarem faiscamento na comutação e/o trepidações excessivas; 

 Motores de CC/CA, grupos geradores e caixas redutoras: manter limpos e desimpedidos os 

espaços físicos das casas de máquinas instaladas no subsolo e cobertura do edifício, 

informando à FISCALIZAÇÃO a existência de irregularidades, quando houver; 

 Freios: remover da superfície de contato do tambor todo o resíduo de óleo e graxa; 

 Freios: ajustar a folga excessiva entre as sapatas e discos da superfície de contato dos 

tambores de freio; 

 Freios: inspecionar o sistema de frenagem quanto a ruído, desgaste das sapatas, ovalização 

do tambor, terminais de ligação, abertura do freio, regulagem das molas, regulagem do 

percurso do núcleo, nivelamento na parada; 

 Quadro de Comando: fazer a remoção da poeira e aplicação de fina camada de óleo com 

querosene na estrutura externa dos quadros; 

 Quadro de Comando: inspecionar as chaves controladoras quanto à regulagem, pressão, 

integridade, desgaste e alinhamento dos contatos; 

 Quadro de Comando: verificar, ajustar e substituir, se necessário, os temporizadores, fusíveis, 

relés, contatoras, chaves com mau contato, relés de cola, relés de carga dos geradores e 

circuitos de proteção; 

 Quadro de Comando: efetuar teste dos hardwares de controle através de softwares de controle; 

 Quadro de Comando: inspecionar interfaces homem máquina e leds de monitoração dos 

comandos microprocessados; 

 Nos Andares: remover toda a poeira das faces externas e internas das portas, aplicando, em 

seguida, fina camada de óleo com querosene; 

 Nos Andares: fazer a remoção de todo o material depositado sobre as barras chatas de ferro 

(apoio das carretilhas) e aplicação de fina camada de óleo com querosene na estrutura externa 

dos quadros; 

 Nos Andares: proceder à limpeza, em toda a extensão, das soleiras, das roldanas e dos trincos, 

procedendo-se à lubrificação dos eixos; 

Nº Processo PROAD: 201712000070623

Assinado digitalmente por: DALTON FOLTRAN DE SOUZA, ANALISTA JUDICIÁRIO; e outros, em 07/05/2018 às 17:20.
Para validar este documento informe o código 135965865384 no endereço https://www.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



2
8

 
 

PODER JUDICIÁRIO 

Diretoria de Obras 

Divisão de Manutenção Predial do Interior 

 

 

 Nos Andares: ajustar qualquer folga excessiva nos roletes excêntricos das suspensões das 

folhas da porta e dos contatos dos trincos e ganchos; 

 Nos Andares: verificar o nivelamento, aceleração e retardamento das cabinas em cada um dos 

pavimentos; 

 Nos Andares: verificar a simultaneidade da abertura das portas das cabinas com as de cada 

pavimento; 

 Nos Andares: verificar o funcionamento dos dispositivos de abertura manual de portas e dos 

dispositivos mecânicos de acionamento de emergência; 

 Nos Andares: verificar o funcionamento dos botões de chamada e indicadores visuais e 

sonoros de posição e movimento, mantendo o nível de visibilidade original e substituindo-os 

quando necessário; 

 Nos Andares: verificar a integridade dos perfis de borracha das portas dos pavimentos, 

substituindo-os se necessário; 

 Cabinas: fazer a remoção do lixo acumulado em toda a extensão das soleiras; 

 Cabinas: remover toda a poeira das faces externas das portas, aplicando, em seguida, fina 

camada de óleo com querosene; 

 Cabinas: remover todo o material depositado nas suspensões, aplicando, em seguida, fina 

camada de óleo, retirando todo o excesso; 

 Cabinas: proceder à limpeza geral das barras articuladas e aplicação de óleo fino nas 

articulações; 

 Cabinas: fazer a remoção da poeira das grades de ventilação; 

 Cabinas: remover o lixo e a poeira da tampa do teto, e aplicação de fina camada de óleo com 

querosene, retirando o excesso; 

 Cabinas: fazer a remoção da poeira dos ventiladores e exaustores e lubrificação das buchas;  

 Cabinas: liberar o dispositivo de desengate para aplicação de fina camada de óleo; 

 Cabinas: lubrificar os conjuntos operadores de porta; 

 Cabinas: inspecionar o funcionamento do motor e as condições das correias de acionamento; 

 Cabinas: verificar a partida, a parada e o nivelamento do carro, a abertura e o fechamento das 

portas, o funcionamento das botoeiras, sinalizadores e luz de emergência, a graxa dos 

conjuntos operadores das portas, o funcionamento dos aparelhos de comunicação, a sapata de 

segurança e a fotocélula; 

 Cabinas: verificar o funcionamento do dispositivo que impede o movimento do carro com as 

portas abertas e que impede a abertura das mesmas com o carro em trânsito; 

 Cabinas: inspecionar os terminais elétricos, na parte superior das cabinas, quanto ao estado 

geral e fixação; 
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 Cabinas: inspecionar os comandos localizados sobre a cabina; 

 Cabinas: inspecionar a existência de vibrações e/ou ruídos anormais quando da movimentação 

da cabina; 

 Contrapesos: fazer a remoção da poeira da suspensão, aplicando, em seguida, fina camada de 

óleo com querosene nos materiais ferrosos; 

 Contrapesos: verificar e ajustar o desgaste e a folga excessiva entre as corrediças deslizantes; 

 Contrapesos: inspecionar excentricidade e lubrificar polias intermediárias; 

 Poço / Pára-Choque: proceder à limpeza geral; 

 Poço / Pára-Choque: verificar o nível do óleo, completando-o, se necessário; 

 Poço / Pára-Choque: verificar o aperto das porcas das braçadeiras de apoio; 

 Poço / Pára-Choque: verificar a fiação do poço; 

 Cabos de Aço: ajustar as tensões dos cabos de tração e compensação; 

 Cabos de Aço: limpar e lubrificar; 

 Cabos de Aço: verificar os cabos de aço como fator de segurança; 

 Cabos de Aço: inspecionar quanto ao desgaste, oxidação, redução de diâmetro e quebra de 

arames e trancas; 

 Polias de Compensação e Tensoras: ajustar a distância da polia de compensação ao piso, 

ajustar contato elétrico em relação à polia; 

 Polias de Compensação e Tensoras: ajustar a distância da polia tensora ao piso, ajustar 

contato elétrico em relação à polia; 

 Polias de Compensação e Tensoras: inspecionar polias de compensação e tensoras quanto à 

excentricidade e lubrificar; 

 Fita Seletora: ajustar a folga entre os contatos fixos e os cones (meias-luas); 

 Fita Seletora: ajustar as distâncias entre as molas pick-ups e os rebites de metal; 

 Eixo Sem Fim: inspecionar o eixo sem fim e o limitador de velocidade; 

 Sistema de Resgate Automático: testar o funcionamento de sistema de resgate automático, 

quando existente. 

 

A1.2. Descrição das Atividades de Manutenção Preventiva dos Monta Cargas: 
 

1º - Rotinas Semestrais: 

 Verificar e, se necessário, corrigir a velocidade dos motores de tração a plena carga, meia 

carga e vazio; 

 Acionar o sistema de segurança, ajustando as velocidades de desarme; 
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 Testar os amortecedores com a queda da cabina, com meia lotação; 

 Lavar e aplicar novo lubrificante nas almas das guias das cabinas. 

 

2º - Rotinas Mensais: 

 Motores de CC/CA, grupos geradores e caixas redutoras: fazer a remoção dos resíduos de 

carvão e poeira das escovas e porta-escovas; 

 Motores de CC/CA, grupos geradores e caixas redutoras: movimentar as escovas de carvão no 

interior dos seus porta-escovas; 

 Motores de CC/CA, grupos geradores e caixas redutoras: fazer a remoção da poeira 

acumulada e do óleo vazado; 

 Motores de CC/CA, grupos geradores e caixas redutoras: verificar o nível do óleo, 

completando-o se necessário; 

 Motores de CC/CA, grupos geradores e caixas redutoras: ajustar a altura dos porta-escovas em 

relação à superfície de contato dos elevadores; 

 Motores de CC/CA, grupos geradores e caixas redutoras: ajustar a superfície de contato dos 

coletores que apresentarem faiscamento na comutação e/ou trepidações excessivas; 

 Motores de CC/CA, grupos geradores e caixas redutoras: manter limpos e desimpedidos os 

espaços físicos das casas de máquinas instaladas no subsolo e cobertura do edifício, 

informando à FISCALIZAÇÃO a existência de irregularidades, quando houver. 

 Freios: remover da superfície de contato do tambor todo o resíduo de óleo e graxa; 

 Freios: ajustar a folga excessiva entre as sapatas e discos da superfície de contato dos 

tambores de freio; 

 Quadro de Comando: fazer a remoção da poeira e aplicação de fina camada de óleo com 

querosene na estrutura externa dos quadros; 

 Quadro de Comando: verificar, ajustar e substituir, se necessário, os temporizadores, fusíveis, 

relés, contatoras, chaves com mau contato, relés de cola, relés de carga dos geradores e 

circuitos de proteção; 

 Quadro de Comando: efetuar teste dos hardware de controle através de software de controle; 

 Nos Andares: fazer a remoção de todo o material depositado sobre as barras chatas de ferro 

(apoio das carretilhas) e aplicação de fina camada de óleo com querosene na estrutura externa 

dos quadros; 

 Nos Andares: proceder à limpeza, em toda a extensão, das soleiras, das roldanas e dos trincos, 

procedendo-se à lubrificação dos eixos; 

 Nos Andares: ajustar qualquer folga excessiva nos roletes excêntricos das suspensões das 

folhas da porta e dos contatos dos trincos e ganchos; 
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 Nos Andares: verificar o funcionamento dos botões de chamada e indicadores de direção, 

mantendo o nível de visibilidade original e substituindo-os quando necessário; 

 Cabinas: fazer a remoção do lixo acumulado em toda a extensão das soleiras; 

 Cabinas: remover toda a poeira das faces externas das portas, aplicando, em seguida, fina 

camada de óleo com querosene; 

 Cabinas: remover todo o material depositado nas suspensões, aplicando, em seguida, fina 

camada de óleo, retirando todo o excesso; 

 Cabinas: proceder à limpeza geral das barras articuladas e aplicação de óleo fino nas 

articulações; 

 Cabinas: fazer a remoção da poeira das grades de ventilação; 

 Cabinas: remover o lixo e a poeira da tampa do teto, e aplicação de fina camada de óleo com 

querosene, retirando o excesso; 

 Cabinas: fazer a remoção da poeira dos ventiladores e exaustores e lubrificação das buchas; 

 Cabinas: liberar o dispositivo de desengate para aplicação de fina camada de óleo; 

 Cabinas: verificar a partida, a parada e o nivelamento do carro, a abertura e o fechamento das 

portas, o funcionamento das botoeiras, sinalizadores e luz de emergência, a graxa dos 

conjuntos operadores das portas, o funcionamento dos aparelhos de comunicação, a sapata de 

segurança e a foto-célula; 

 Contrapesos: fazer a remoção da poeira da suspensão, aplicando, em seguida, fina camada de 

óleo com querosene nos materiais ferrosos; 

 Contrapesos: verificar e ajustar o desgaste e a folga excessiva entre as corrediças deslizantes; 

 Poço / Para-Choque: proceder à limpeza geral; 

 Poço / Para-Choque: verificar o nível do óleo, completando-o, se necessário; 

 Poço / Para-Choque: verificar o aperto das porcas das braçadeiras de apoio; 

 Poço / Para-Choque: verificar a fiação do poço; 

 Cabos de Aço: ajustar as tensões dos cabos de tração e compensação; 

 Cabos de Aço: limpar e lubrificar; 

 Cabos de Aço: verificar os cabos de aço como fator de segurança; 

 Cabos de Aço: inspecionar quanto ao desgaste, oxidação, redução de diâmetro e quebra de 

arames e trancas; 

 Polias de Compensação e Tensoras: ajustar a distância da polia de compensação ao piso do 

contato elétrico e o prumo e a distância da polia tensora ao piso; 

 Fita Seletora: ajustar a folga entre os contatos fixos e os cones (meias-luas); 

 Fita Seletora: ajustar as distâncias entre as molas pick-ups e os rebites de metal. 
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A1.3. Descrição das Atividades de Manutenção Preventiva das Plataformas Elevatórias: 
 

1º - Rotinas Semestrais: 

 Verificar e, se necessário, corrigir a velocidade dos motores de tração a plena carga, meia 

carga e vazio; 

 Acionar o sistema de segurança, ajustando as velocidades de desarme; 

 Testar os amortecedores com a queda da cabina, com meia lotação; 

 Lavar e aplicar novo lubrificante nas almas das guias das cabinas. 

 

2º - Rotinas Mensais: 

 Geral (Passadiço): em equipamentos de aplicação externa, verificar marcas ou presença de 

infiltrações de água; 

 Geral (Passadiço): quando necessário, facilitar a limpeza na face interna dos vidros do 

passadiço; 

 Guias e Suportes (Passadiço): efetuar limpeza geral; 

 Guias e Suportes (Passadiço): lubrificar com óleo à base de teflon; 

 Guias e Suportes (Passadiço): testar aperto parafusos de fixação; 

 Guias e Suportes (Passadiço): verificar a rigidez das fixações à(s) paredes(s); 

 Guias e Suportes (Passadiço): verificar o alinhamento das guias, caso necessário; 

 Pistão de acionamento / cabos de tração (Passadiço): vazamentos (gaxeta, mangueira, válvula 

e conexões); 

 Pistão de acionamento / cabos de tração (Passadiço): a fixação dos cabeçotes inferior e 

superior; 

 Pistão de acionamento / cabos de tração (Passadiço): aspecto externo da mangueira 

(desgaste);  

 Pistão de acionamento / cabos de tração (Passadiço): verificar fixação dos cabos de tração e 

aperto;  

 Pistão de acionamento / cabos de tração (Passadiço): dilatação dos cabos de tração; 

 Pistão de acionamento / cabos de tração (Passadiço): aspecto visual dos cabos de tração 

(desgaste / tranças rebentadas; 

 Cabo de comando (Passadiço): aspecto geral externo (verifique-o em toda sua extensão); 

 Cabo de comando (Passadiço): posicionamento (movimentação livre durante todo o 

deslocamento); 

 Cabo de comando (Passadiço): posicionamento na polia de desvio (se houver); 
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 Limite de parada (Passadiço): fixação destes ao seu suporte; 

 Limite de parada (Passadiço): aspecto externo do componente (limpeza, danos); 

 Limite de parada (Passadiço): presença de umidade; 

 Limite de parada (Passadiço): conexões elétricas (fixação dos fios aos bornes, existência de 

oxidação, amarração dos cabos aos apoios); 

 Corrediças (Passadiço): limpeza; 

 Corrediças (Passadiço): aperto dos parafusos de fixação a estrutura; 

 Corrediças (Passadiço): desgaste dos coxins; 

 Geral (Cabina): nivelamento; 

 Geral (Cabina): constância durante o percurso do paralelismo e distância entre a soleira da 

cabina e soleiras de pavimentos, bem como com relação aos painéis do passadiço; 

 Geral (Cabina): Durante a viagem atentar para trepidações, “socos” ou balanços. Caso ocorram, 

identificar a posição e observar os elementos envolvidos (fixação das guias e suas emendas, 

corrediças, coxins, elementos fixos, etc.); 

 Geral (Cabina): nível de ruído - observar isolação mecânica na passagem da mangueira 

alimentadora do pistão pelos painéis do passadiço se em contato com as chapas metálicas de 

fechamento, poderá ocorrer reverberação do ruído provocado pela passagem do óleo; 

 Botoeira (Cabina): atentar ao aspecto físico dos botões; 

 Botoeira (Cabina): verificar o correto funcionamento de todos os botões; 

 Botoeira (Cabina): existência e firmeza de todos os parafusos de fixação; 

 Casa de Máquinas: com o painel desligado, limpar com pincel os componentes elétricos, 

remover os excessos de óleo com pano embebido em querosene e remover eventuais detritos 

ali alojados; 

 Casa de Máquinas: atentar para presença de sujidades, umidade e presença de objetos 

estranhos ao elevador; 

 Casa de Máquinas: examinar a integridade física das contatoras e demais dispositivos elétricos 

 (presença de oxidação nos bornes de ligação, a fixação mecânica do componente, 

identificação de função, etc); 

 Casa de Máquinas: nos bornes de ligações, verificar se não há fios “frouxos” puxando-os 

levemente; 

 Casa de Máquinas: observar presença de vazamento nos terminais do circuito hidráulico, no 

bloco de válvulas, nas mangueiras e no reservatório; 

 Casa de Máquinas: nos bornes da bateria, verificar aperto dos parafusos de ligação bem como 

a presença de oxidação ou qualquer aspecto anormal; 

Nº Processo PROAD: 201712000070623

Assinado digitalmente por: DALTON FOLTRAN DE SOUZA, ANALISTA JUDICIÁRIO; e outros, em 07/05/2018 às 17:20.
Para validar este documento informe o código 135965865384 no endereço https://www.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



3
4

 
 

PODER JUDICIÁRIO 

Diretoria de Obras 

Divisão de Manutenção Predial do Interior 

 

 

 Casa de Máquinas: verificar se a pressão de trabalho é constante durante o percurso de subida 

e o de descida (variações bruscas de pressão podem indicar obstáculos ao longo do percurso); 

 Verificações nos pavimentos: regulagem de fechaduras e inspeção quanto a vazamentos e 

firmeza das fixações; 

 Verificações nos pavimentos: funcionamento e aspecto dos botões de chamada dos 

pavimentos; 

 Verificações nos pavimentos: funcionamento das chaves de habilitação; 

 Verificações nos pavimentos: operação de aberturas de porta com a chave específica; 

 Verificações nos pavimentos: exame visual dos contatos elétrico (integridade das lâminas, 

platinados e contatos elétricos); 

 Verificações nos pavimentos: verificação do acoplamento efetivo do gancho do trinco; 

 Verificações nos pavimentos: aperto dos parafusos de fixação dos ganchos às portas; 

 Verificações nos pavimentos: aperto dos parafusos de fixação das dobradiças. 

 

B) Manutenção Corretiva: 
• A manutenção corretiva consiste na correção de falhas detectadas nos equipamentos 

(elevadores, plataformas elevatórias e monta cargas) pertencentes a CONTRATANTE, 

observando os critérios definidos de acordo com o recomendado pelo fabricante, de forma a 

garantir o seu perfeito funcionamento e operacionalidade. 

• Nos casos de substituição de peças, componentes ou acessórios danificados, estes deverão 

ser substituídos por novos, originais e atender as características técnicas especificadas pelo 

fabricante. 

• A manutenção corretiva pode ocorrer quando da verificação periódica se for observado a 

necessidade da correção de falhas do equipamento e está incluso no valor da visita mensal ou 

quando houver a chamada avulsa/emergencial. 

• A adoção dos procedimentos supracitados não exime a CONTRATADA de incluir no escopo 

dos seus serviços algum outro procedimento que julgar necessário à manutenção corretiva do 

equipamento. 

• Chamada avulsa/emergencial: Deverá ser realizada quando ocorrerem problemas de 

funcionamento, como qualquer defeito que venha interferir no bom funcionamento da 

instalação; 

• Os chamados avulsos / emergenciais deverão ser atendidos conforme prazos estipulados 

neste Termo de Referência; 

• A CONTRATADA deverá fornecer documento técnico que identifique as correções efetuadas, 

inclusive com substituição de peças que porventura ocorram nos equipamentos. 
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C) Relatório de Assistência Técnica: 
A CONTRATADA deverá emitir, durante toda a validade do contrato, o seguinte relatório mensal: 

- Emissão RAT (Relatório de Assistência Técnica) a respeito das manutenções preventivas e das 

corretivas que houver, preferencialmente em modo digital. Deverão constar, obrigatoriamente, nesse 

relatório, os itens a seguir: 

 Dados do Equipamento (Elevador / Plataforma Elevatória / Monta Cargas); 

 Data e Horário de chegada do técnico; 

 Horário de encerramento do chamado; 

 Descrição dos serviços realizados; 

 Listagem das peças eventualmente substituídas e descrição dos defeitos e possíveis causas 

 dos problemas, encontrados; 

 Assinatura do técnico da empresa; 

 

7. Das obrigações da CONTRATADA: 
7.1 Registrar no CREA - GO, antes do início dos serviços, a Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART referente aos serviços contratados. 

 

7.2 Tendo em vista as “Rotinas de Manutenção Preventiva”, sugeridas minimamente neste documento 

técnico, antes do início dos trabalhos a CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE um 

“Formulário Específico para acompanhamento das rotinas de manutenção para cada modelo de 

equipamento (elevadores, plataformas elevatórias e monta cargas)”, de acordo com o que preceitua as 

normas técnicas vigentes no Brasil, para análise e deliberação da CONTRATANTE, sobre sua 

validade ou adequação para uso imediato. Tal elemento deverá conter a assinatura de servidor do 

Fórum de cada comarca apresentado no item 1.2, para atestar o comparecimento da empresa ao local 

da realização do serviço, e deverá ser encaminhado ao final de cada mês à fiscalização, juntamente 

com os demais documentos legais e afins, para efetivação dos pagamentos dos períodos 

correspondentes. 

 

7.3 Obedecer todas às normas de Segurança do Ministério do Trabalho e Emprego para evitar riscos à 

segurança dos trabalhadores/colaboradores da CONTRATADA e demais pessoas e que estiverem nas 

proximidades dos locais onde os mesmos estejam sendo executados. Em especial, obediência as 

seguintes normas: NR-10 (Segurança e Instalações de Serviços em Eletricidade); NR-06 

(Equipamento de Proteção Individual); NR-35 (Trabalho em Altura). 
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7.4 Pagar todos os ônus referentes a seus técnicos e contratados que venham executar serviços de 

manutenção nas instalações da CONTRATANTE. 

 

7.5 Para identificação, a CONTRATADA deverá afixar etiqueta adesiva no equipamento reparado e/ou 

vistoriado com as seguintes informações: 

 

Início da execução do serviço: 

Término da execução do serviço: 

Período de garantia do serviço 

Período de garantia da peça: 

 ___ / ___ / ___ 

___ / ___ / ___ 

de ___ / ___ / ___ a ___ / ___ / ___ 

de ___ / ___ / ___ a ___ / ___ / ___ 

 

 

Técnico responsável 

Assinatura e carimbo 

 

7.6 O custo da etiqueta é de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

7.7 Os serviços poderão ser realizados por chamada avulsa/emergencial, sempre que houver 

necessidade, e deverão ser prestados de forma presencial durante todo o período do contrato. 

 

7.8 A CONTRATADA deverá dispor de laboratório e instalações apropriadas para realização das 

manutenções e reparos em peças e equipamentos. 

 

7.9 O prazo de garantia dos serviços executados pela CONTRATADA, inclusive de reparo em peças, 

componentes e/ou acessórios, será de, no mínimo, noventa dias, a contar da data do aceite do serviço. 

 

7.10 O CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a comprovação da procedência original de 

peças, parte de peças, componentes e outros materiais necessários, inclusive através de notas fiscais 

e a restituição das peças substituídas. 

 

7.11 Manter em seu estoque uma quantidade de peças sobressalentes necessárias para assegurar a 

perfeita observância dos prazos estipulados neste Projeto Básico. 
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7.12 A CONTRATADA deverá informar e manter em funcionamento, 24 horas por dia, nos 07 dias da 

semana, no mínimo 03 (três) números de Fones móveis e um número de Fone fixo para acionamento 

emergencial, e um e-mail institucional atualizado e que seja verificado diariamente, sendo: 

a) 01 (um) Fone do responsável pelo contrato na empresa; 

b) 01 (um) Fone do coordenador dos Serviços Técnicos; 

c) 01 (um) Fone do Responsável técnico da empresa pelos atendimentos conforme exigidos neste 

edital; 

d) 01 (um) Fone fixo para contato com o Responsável Técnico. 

 

7.13 Realizar todo e qualquer serviço atendendo integralmente às características e às necessidades 

do TJGO e responsabilizando-se por todas as conexões, materiais e equipamentos, acessórios e mão 

de obra necessária para seu bom funcionamento, bem como realizar a limpeza de toda área afetada 

pelos serviços. 

 

7.14 Disponibilizar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os empregados necessários à 

perfeita execução dos serviços contratados, respondendo pelas despesas relativas a encargos 

trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que 

forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados. 

 

7.15 Executar as manutenções sem prejudicar o bom andamento das atividades realizadas pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

 

7.16 Apresentar ao gestor do contrato lista contendo os nomes de seus empregados designados para 

execução dos serviços, com seus respectivos números de identidade, a qual deverá ser atualizada 

sempre que houver alteração. 

 

7.17 Substituir, sempre que exigido pelo gestor do contrato, independente de justificativa, qualquer 

empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da Instituição ou ao interesse do serviço público. 

 

7.18 Disponibilizar, além dos materiais especificados e mão de obra especializada, todas as 

ferramentas, equipamentos e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como produtos 

ou materiais indispensáveis à limpeza ou à manutenção dos equipamentos, ficando também 

responsável por sua guarda, conservação e transporte. 

 

Nº Processo PROAD: 201712000070623

Assinado digitalmente por: DALTON FOLTRAN DE SOUZA, ANALISTA JUDICIÁRIO; e outros, em 07/05/2018 às 17:20.
Para validar este documento informe o código 135965865384 no endereço https://www.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



3
8

 
 

PODER JUDICIÁRIO 

Diretoria de Obras 

Divisão de Manutenção Predial do Interior 

 

 

7.19 Responsabilizar-se pelo transporte de pessoal e dos materiais necessários à execução dos 

serviços. 

 

7.20 Apresentar seus empregados uniformizados e devidamente identificados com crachás, 

fornecendo-lhes todos os equipamentos de proteção individual para o cumprimento de suas atividades. 

 

7.21 Emitir Declaração de Responsabilidade Técnica, indicando seu Responsável Técnico que 

acompanhará e fiscalizar os serviços e seus empregados, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos 

que, a seu critério, exijam medidas corretivas urgentes por parte do TJGO. 

 

7.22 Fornecer ao gestor do contrato todas as informações solicitadas, no prazo de cinco dias úteis. 

 

7.23 O TJGO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros. 

 

7.24 Comunicar ao gestor do contrato quando os equipamentos necessitarem de manutenção 

preventiva/corretiva cobertas pela garantia de fornecimento. 

 

7.25 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar diretamente ao TJGO ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras previsões contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

 

7.26 Providenciar às suas expensas o recolhimento e adequado descarte das peças usadas que forem 

substituídas nos equipamentos (elevadores, plataformas elevatórias e monta cargas), originárias da 

contratação.  

 

8. Das obrigações da CONTRATANTE: 
8.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços 

de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de 

Referência; 

 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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8.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis; 

 

8.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

prestação dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

8.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato 

integralmente se houver cumprimento total do objeto contratado ou parcial, proporcional aos serviços 

prestados, se houver concordância do gestor; 

 

8.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

 

9. Do pagamento: 
9.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se 

admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz. 

 

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

Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente. 

 

9.3. 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. 

 

9.4. 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. 

 

9.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como 

condição de pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo 

de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 
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9.6. Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que por ventura 

ocorrerem serão de responsabilidade da empresa vencedora. 

 

10. Da Fiscalização da entrega e do recebimento dos pedidos: 
10.1. Fica designado como gestor do contrato o Diretor da Divisão de Manutenção Predial do Interior – 

dmpi@tjgo.jus.br e Divisão de Manutenção Predial da Capital - dmpc@tjgo.jus.br – fone (62) 3236-

3400. 

 

Goiânia, 20 dezembro de 2017. 

 

Eng. Dormovil Costa Júnior 

Divisão de Manutenção Predial do Interior 

 
 

De acordo: 

 

 
Eng. Dalton Foltran de Souza 

Diretor da Divisão de Manutenção Predial do 

Interior 

Eng. Orley Gavião Gonzaga de Castro 

Diretor da Divisão de Manutenção Predial da 

Capital 

  

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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