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Diretoria-Geral

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019

O Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás,  por intermédio de seu Pregoeiro,
designado pelo Decreto Judiciário nº 524/2019, datado de 12/02/2019, 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  10.024/2019,  Decreto
Estadual nº 7.468/2011 e, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei
Estadual  nº  17.928/2012,  em  atendimento  ao  processo  administrativo  de  nº
201807000118988.

DATAS E HORÁRIOS

Recebimento das propostas : a partir das 8h do dia 20/12/2019

Abertura das propostas : a partir das 8h do dia 23/12/2019

Início da disputa de preços : às 15h do dia 23/12/2019

OBJETO

1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para
prestação  de  forma contínua  de  serviços  de  copeiragem,  garçonaria  e  cozinha,  com
fornecimento dos insumos e equipamentos,  de acordo com as funções e quantidades
estabelecidas nos Anexos deste Edital.

1.1. Os serviços deverão ser prestados com dedicação exclusiva e disponibilização
de  todo  material  de  consumo  e  equipamentos  necessários  à  execução,  a  serem
realizados nas dependências do Tribunal de Justiça de Goiás, em todas as Comarcas,
bem como em outros imóveis que venham a ser ocupados pelo órgão, no Estado de
Goiás, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

e-mail: rjayme@tjgo.jus.br 
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fone : (062) 3236 2433 e (62) 3236 2435

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

3. As  consultas  serão respondidas e publicadas no site  do  Tribunal  de  Justiça
(www.tjgo.jus.br),  na  página  da  licitação,  no  link
https://www.tjgo.jus.br/index.php/licitacao .

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

5. 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  524/2019,
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

6.  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  entregue  na
Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás.

7.  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.

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

9.  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

10. 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

11. 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

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

13. 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 ou 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.

14.  As  empresas  interessadas  em  participar  da  licitação  poderão  proceder  à
vistoria nos locais onde serão executados os serviços, examinando as áreas e tomando
ciência das características e peculiaridades dos serviços, posto que não serão aceitas
alegações posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes.

15.  A vistoria deverá ser marcada e realizada em dias úteis,  das 9 h as 17 h,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pleo telefone 62.3236-5499, devendo
ser efetivada até 01 (um) dia útil antes da data fixada para a sessão pública.

16. A realização da vistoria não se consubstancia em condição para participação na
licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas
não  serão  admitidas,  em  hipótese  alguma,  alegações  posteriores  no  sentido  da
inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de
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dificuldades técnicas não previstas.

CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

17. 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.

18.  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.

19. 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.

20. 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.

21. 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.

22. 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

23. 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.

24. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site
http://www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”.
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25. 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

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

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

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

contratação.

27. 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.

28. 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 dos produtos/serviços ofertados e o valor total do
lote.  O  descumprimento  implicará  na  desclassificação  da  proposta  e  consequente
impossibilidade de participação na fase de lances.

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

30. 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.

31. A licitante poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado

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 -   www  .  tjgo  .  jus  .  br

Nº Processo PROAD: 201807000118988

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 10/12/2019 às 11:45.
Para validar este documento informe o código 274634337739 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

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/


Assessoria de Elaboração de Editais
Diretoria-Geral

no sistema, mesmo que não supere o lance de menor valor registrado pelas concorrentes.

32. 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 ao Pregoeiro e aos demais participantes.

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

34. 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.

35. 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.

36. 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.

37. 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.

38. A condição de empate técnico concedido pela Lei Complementar nº 123/2006
às  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  somente  será  observada  após  o
encerramento da fase de lances, antes do encerramento definitivo da sala de disputa.

39. 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.

40.  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.

41. A proponente, primeira classificada, deverá apresentar obrigatoriamente, via e-
mail  –  rjayme@tjgo.jus.br, no  prazo  máximo  de  120  (cento  e  vinte)  minutos  após  o
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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.

42. 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.

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

44. 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.

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

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

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

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

48. 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.

49. Será desclassificada proposta manifestamente inexequível, assim entendida a
que  apresente  valores  unitário  ou  global  simbólicos,  irrisórios  ou  de  valor  “zero”,
incompatíveis com os preços de mercado.

50. 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
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validade  jurídica,  mediante  despacho  fundamentado,  registrado  em ata  e  acessível  a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

51. 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 unitário e total de cada um dos itens, valor total do lote e da proposta;

d) validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias e;
e) data e assinatura da proponente.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA HABILITAÇÃO 

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

52.1. 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,  quando  couber,  através  de  “Declaração de Enquadramento”  devidamente
certificada pela Junta Comercial competente ou certidão que comprove tal condição,
emitida pela Junta Comercial no presente exercício.

52.2. 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;
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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;

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

52.3. documentação relativa à qualificação técnica:

a.  Comprovação de aptidão para  a  prestação dos serviços  compatíveis  com o
objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por período não inferior a 3 (três) anos,
mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público
ou privado;

b. os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade
econômica principal ou secundária, especificadas no contrato social vigente;

c. somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior;

d. para a comprovação da experiência mínima de 3  (três)  anos,  será aceito  o
somatório de atestados de períodos diferentes;

e. a licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que
foram prestados os serviços;

f. Quando o número de postos  de trabalho a ser  contratado for  superior  a  40
(quarenta) postos, o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato(s) com um
mínimo  de  50%  (cinquenta  por  cento)  do  número  de  postos  de  trabalho  a  serem
contratados;

g. Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou inferior a
40 (quarenta), o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato(s) em número
de postos equivalentes ao da contratação.
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h. Para  a  comprovação  do  número  mínimo  de  postos  exigido,  será  aceito  o
somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de
terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos;

i. A licitante deverá apresentar declaração de que o licitante possui ou instalará
escritório  em  local  (cidade/município)  previamente  definido  pela  Administração,  a  ser
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir  da vigência do
contrato, com alínea a do item 10.6 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG nº 5/2017;

j. O(s) Atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do órgão (ou
empresa) emissor devendo conter, no mínimo, as seguintes informações:

j.1. Razão Social, CNPJ e dados de contato do órgão (ou empresa) emissor;
j.2. Descrição do objeto contratado;
j.3. Prazo de execução do trabalho;
j.4. Assinatura e nome legível do responsável pela gestão do serviço executado.

Esses dados poderão ser utilizados pelo TJGO para comprovação das informações.
k. Não  terá  validade  alguma  o  atestado  emitido  pelo  próprio  licitante  ou  por

empresa pertencente ao mesmo grupo;

52.4. documentação relativa à qualificação econômico-financeira:

a. Certidão  Negativa  de  Falência  ou  Recuperação  Judicial  expedida  pelo
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida há, no máximo, 90 (noventa) dias da data
designada no Edital de Licitação, se não houver outro prazo de validade constante na
própria certidão.

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;

c. a boa situação financeira será avaliada pela comprovação do seguinte: Índices
de  Liquidez  Geral  (LG),  Liquidez  Corrente  (LC)  e  Solvência  Geral  (SG)  a  iguais  ou
superiores a 1; Patrimônio Líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado
para a contratação;

d. as  fórmulas  supramencionadas  deverão  estar  devidamente  aplicadas  em
memorial  de  cálculo  carreado  ao  balanço  patrimonial  e  assinado  por  contador
devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC, sob sua
responsabilidade técnica e civil;

e. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos,
conforme modelo constante do Anexo II, deste Edital, de que um doze avos dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data
apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante, observados os
seguintes requisitos; 

f. A  declaração  deve  ser  acompanhada  da  Demonstração  do  Resultado  do

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 -   www  .  tjgo  .  jus  .  br

Nº Processo PROAD: 201807000118988

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 10/12/2019 às 11:45.
Para validar este documento informe o código 274634337739 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

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/


Assessoria de Elaboração de Editais
Diretoria-Geral

Exercício – DRE, relativa ao último exercício social; 
g. Caso  a  diferença  entre  a  declaração  e  a  receita  bruta  discriminada  na

Demonstração do Resultado do Exercício – DRE apresentada seja superior a 10% (dez
por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas. 

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

h.1.publicados em Diário Oficial; 
h.2. publicados em jornal; 
h.3. por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede

ou domicílio da licitante; 
h.4. 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. 

h.5. As empresas constituídas no presente exercício civil,  deverão apresentar o
balanço de abertura ou o último balanço patrimonial levantado.

i. O critério de julgamento da proposta é o menor preço por lote.
j. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

52.5 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  de  Elaboração  Independente  de  Proposta,  conforme  Instrução
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Normativa SLTI/MPOG nº05, de 26 de maio de 2017;

f) declaração de Compromisso e Responsabilidade Ambiental, Social e Econômica;

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

54. 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.

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

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

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

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

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

59. A licitante que apresentar o  Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em período não superior a 60 (sessenta)
dias  anteriores à apresentação da proposta no sistema “licitações e”, ficará isenta da
apresentação da documentação relativa à regularidade jurídica e fiscal.

60. 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.
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61. 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.

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

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

DOS RECURSOS

64.  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.

65.  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.

66. 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.

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

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

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

70.  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, após a abertura
do prazo para recurso.

71.  Os  documentos  somente  serão  fornecidos  aos  licitantes  através  de  mídia
eletrônica. 

DA ADJUDICAÇÃO

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

DO CONTRATO

73. 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 de serviço.

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

75. É facultado ao Tribunal de Justiça, quando o convocado não retirar a Nota de
Empenho,  no  prazo  e  condições  estabelecidos,  convocar,  respeitando  a  ordem  de
classificação,  licitante  remanescente  para,  estando  o  mesmo  habilitado,  efetuar  o
fornecimento, nos prazos e condições por ele propostas.

76.  A assinatura  do  contrato  decorrente  deste  certame  poderá  ser  realizada
digitalmente,  caso  seja  interesse  da  Administração,  sem implicação  de  nenhum ônus
adicional.

77. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O contrato resultante deste certame poderá ser alterado nas hipóteses previstas no
artigo 65, da Lei n°. 8.666/93.
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DO REAJUSTAMENTO

78. As regras acerca do reajustamento do valor são as estabelecidas no Termo de
Referência e Minuta Contratual, anexos deste Edital.

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

79. Os  serviços  serão  prestados  nos  prazos,  condições,  quantidades  e  locais
especificados no Termo de Referência, anexo deste Edital.

DA ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

80. Os critérios da aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo
de Referência, anexo deste Edital.

DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

81. 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

82. O  pagamento  será  realizado  no  prazo  máximo  de  até  30  (trinta)  dias
consecutivos,  contados  a  partir  do  recebimento  da  Nota  Fiscal,  através  de  ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pela CONTRATADA.

83. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N  =  Número  de  dias  entre  a  data  prevista  para  o  pagamento  e  a  do  efetivo

pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100)
        365
I = 0,00016438
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TX = Percentual da taxa anual = 6%

DO INADIMPLEMENTO

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

I. Advertência;
II. Multa;
III. Impedimento de licitar  e  contratar  com a União,  Estados,  Distrito  Federal  e

Municípios;
IV – descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores.

§1º O Tribunal de Justiça, na quantificação da pena de multa, observará o seguinte:
I. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total

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

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

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

IV. 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplente do contrato/saldo remanescente
do contrato, em caso de descumprimento parcial da obrigação.

§2º 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.

§3º 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.

§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  O impedimento de contratar  com com a União,  Estados,  Distrito  Federal  e
Municípios será graduado 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;
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II. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do objeto, do
serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.

III. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
 a. Entregar  como verdadeira mercadoria  falsificada,  adulterada,  deteriorada ou

danificada;
  b. Paralisação de serviço ou do fornecimento de bens sem justa fundamentação e

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

administração estadual;
 d. Sofrer  condenação definitiva por  praticar,  por  meio  doloso,  fraude fiscal  no

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

estabelecido, sem justa causa.
 §6º  O fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,  será aplicada penalidade de impedimento de
licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito Federal ou Municípios, por prazo não
superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do  Cadastro  de Fornecedores, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,
aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

§7º 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.

85. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

As obrigações são as especificadas no Termo de Referência e Minuta Contratual,
anexos deste Edital.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

87. 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.

88. 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.

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 -   www  .  tjgo  .  jus  .  br

Nº Processo PROAD: 201807000118988

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 10/12/2019 às 11:45.
Para validar este documento informe o código 274634337739 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

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/


Assessoria de Elaboração de Editais
Diretoria-Geral

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

90. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, dar-se-á nova publicação do edital e
abertura dos prazos de Lei.

91. 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.

92. 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.

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

94. 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 2019.

95. 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.

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

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

98. Constituem anexos deste Edital e dele fazem parte:

98.1. Anexo I – Minuta Contratual
98.2.  Anexo  II  –  Declaração  de  contratos  firmados  com  a  iniciativa  privada  e

administração pública 
98.3. Anexo III – Planilha Estimativa de Preços
98.4. Anexo IV – Termo de Referência e seus anexos
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Para conhecimento dos interessados,  lavrou-se o presente edital,  que será
publicado na internet, no endereço www.tjgo.jus.br,  estando a Secretaria da Comissão
Permanente  de  Licitação 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.

Goiânia, 06 de dezembro de 2019.
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO

ANEXO I

MINUTA CONTRATUAL

Contrato  de  prestação  de  serviços  de  copeiragem,
garçonaria e cozinha, com fornecimento dos insumos e
equipamentos,  que entre si  celebram o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA  DE  GOIÁS  e  a  empresa
_____________________________________.

Pelo  presente  contrato  firmado  à  vista  dos  autos  nº  201807000118988,  e  do
Despacho  Homologatório  (evento____),  o  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS, situado na Av. Assis Chateaubriand, nº195, Setor Oeste, cidade de Goiânia-GO,
inscrito no CNPJ sob o nº 02.050.330/0001-17, doravante denominado CONTRATANTE,
neste ato representado por seu Diretor Geral,  Sr. Rodrigo Leandro da Silva, brasileiro,
servidor  público,  residente  e  domiciliado  nesta  Capital,  e  a  empresa
_________________________________________________,  situada
_____________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
_______________________,  daqui  por  diante  denominada  CONTRATADA,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  ______________________________,  Portador  da  Carteira  de
Identidade  nº  ______________  e  CPF  nº  ______________________,  residente  e
domiciliado  em  __________________,  têm  entre  si  justo  e  combinado  o  presente
contrato,  oriundo  da  licitação realizada,  conforme Edital  nº.  062/2019,  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 – DO OBJETO

1.1.Constitui objeto do presente pacto a contratação de empresa especializada na
prestação,  de forma contínua,  de serviços de  copeiragem, garçonaria  e cozinha,  com
fornecimento dos insumos e equipamentos.

1.2. Os serviços deverão ser prestados com dedicação exclusiva e disponibilização
de  todo  material  de  consumo  e  equipamentos  necessários  à  execução,  a  serem
realizados nas dependências do Tribunal de Justiça de Goiás, em todas as Comarcas,
bem como em outros imóveis que venham a ser ocupados pelo órgão, no Estado de
Goiás,  conforme condições,  quantidades e  exigências  estabelecidas no Edital  e  seus
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anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Este  Contrato  vincula-se  ao  Pregão  Eletrônico  nº  062/2019  (Proad  nº.
201807000118988), ao Termo de Referência, à Proposta de Preços da CONTRATADA, às
Notas de Empenhos e demais documentos que compõem o processo mencionado que,
independentemente  de  transcrição,  fazem  parte  integrante  e  complementar  deste
instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS

A execução do serviço deverá obedecer as seguintes características.

3.1. DO EFETIVO E DA JORNADA DE TRABALHO

CATEGORIA QUANT JORNADA DE TRABALHO

Copeiro 222  44 (quarenta e quatro) horas semanais distribuídas de
segunda a sexta-feira, com o período compreendido entre
7h e 19h

Garçom 46 44  (quarenta  e  quatro)  horas  semanais  distribuídas  de
segunda a sexta-feira, com o período compreendido entre
7h e 19h

Cozinheira 2 44  (quarenta  e  quatro)  horas  semanais  distribuídas  de
segunda a sexta-feira, com o período compreendido entre
7h e 19h

Auxiliar de cozinha 2 44  (quarenta  e  quatro)  horas  semanais  distribuídas  de
segunda a sexta-feira, com o período compreendido entre
7h e 19h

3.2. DOS POSTOS DE ATENDIMENTO

Instalação  de  222  (duzentos  e  vinte  dois)  postos  de  serviço  de  copeira,  46

(quarenta e seis) postos de serviço de garçom, 02 (dois) postos de cozinheira e 02 (dois)

postos de auxiliar de cozinha, conforme especificado a localidade e constante do anexo I,

do Termo de Referência.

3.3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS POSTOS
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ÁREAS ATIVIDADES

COPEIRO (CBO 5134-25)

Preparar,  diariamente,  café  e  água  quente,  nas
copas do prédio, distribuindo e servindo de acordo
com a necessidade do Contratante;
Operar máquinas de café expresso;
Manusear e servir água em copos de vidros e café
em xícaras de porcelana nos gabinetes dos juízes e
desembargadores  e  eventualmente  em  outras
unidades,  no  mínimo,  2  (duas)  vezes  por  dia  ou
quando solicitado;
Manusear e servir  chá nos gabinetes dos juízes e
desembargadores  e  eventualmente  em  outras
unidades, em xícara de porcelana, quando solicitado;
Efetuar  o  preparo  de  bandejas  para  gabinetes  e
salas de reuniões;
Recolher bandejas, xícaras, copos, jarras e demais
utensílios dos gabinetes e salas de reuniões;
Manter  o  ambiente  da  copa,  sempre  limpo,
higienizado e organizado;
Realizar  limpeza  dos  equipamentos  da  copa,  tais
como:  fornos  micro-ondas,  armários,  geladeiras,
liquidificador e outros utilizados no dia a dia;
Manter  os  utensílios  de  copa,  tais  como:  copos,
talheres,  xícaras,  bules,  jarras e demais utensílios,
sempre limpos e organizados;
Comunicar  ao  encarregado  da  empresa  e/ou  ao
servidor responsável,  com antecedência mínima de
48  (quarenta  e  oito)  horas,  a  necessidade  de
qualquer material para a execução dos serviços;
Apontar  e  comunicar  ao  encarregado  da  empresa
e/ou  ao  servidor  responsável,  os  consertos
necessários à conservação de bens e instalações;
Zelar pela segurança e manutenção das instalações,
mobiliários e equipamentos das copas;
Evitar danos e perdas de materiais;
Executar outras atividades pertinentes ao exercício
da função.

GARÇOM (CBO 5134-05)

Operar máquinas de café expresso;
Manusear e servir água em copos de vidros e café
em xícaras de porcelana nos gabinetes dos juízes e
desembargadores  e  eventualmente  em  outras
unidades,  no  mínimo,  2  (duas)  vezes  por  dia  ou
quando solicitado;
Manusear e servir  chá nos gabinetes dos juízes e
desembargadores  e  eventualmente  em  outras
unidades, em xícara de porcelana, quando solicitado;
Efetuar  o  preparo  de  bandejas  para  gabinetes  e
salas de reuniões;
Recolher bandejas, xícaras, copos, jarras e demais
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utensílios dos gabinetes e salas de reuniões;
Servir  em  eventos  realizados  pelo  Tribunal  de
Justiça, quando solicitado;
Apontar  e  comunicar  ao  encarregado  da  empresa
e/ou  ao  servidor  responsável  a  necessidade  de
consertos  necessários  à  conservação  de  bens  e
instalações;
Auxiliar a copeira na lavagem dos copos, xícaras e
demais materiais e utensílios de copa, bem como na
preparação do café, sempre que necessário;
Zelar pela conservação e limpeza dos equipamentos;
Efetuar a organização da copa;
Zelar pela ordem e segurança da copa;
Evitar danos e perdas de materiais;
Executar outras atividades pertinentes ao exercício
da função.

COZINHEIRA (CBO 5132-05)

Preparar alimentos;
Finalizar alimentos;
Pré-preparar alimentos;
Planejar rotina de trabalho;
Iniciar atividades na cozinha;
Efetuar a organização da cozinha;
Fechar cozinha;
Proceder estocagem e conservação de alimentos;
Apontar  e  comunicar  ao  encarregado  da  empresa
e/ou  ao  servidor  responsável  a  necessidade  de
consertos  necessários  à  conservação  de  bens  e
instalações;
Auxiliar a copeira na lavagem dos copos, xícaras e
demais materiais e utensílios de copa, sempre que
necessário;
Zelar pela conservação e limpeza dos equipamentos;
Zelar pela ordem e segurança da cozinha;
Evitar danos e perdas de materiais;
Executar outras atividades pertinentes ao exercício
da função.

AJUDANTE DE COZINHA (CBO 5135-05) Pré-preparar alimentos;
Auxiliar na montagem de pratos;
Processar alimentos;
Montar praça;
Verificar qualidade dos gêneros alimentícios;
Minimizar riscos de contaminação;
Preparar local de trabalho;
Organizar trabalho;
Proceder estocagem e conservação de alimentos;
Apontar  e  comunicar  ao  encarregado  da  empresa
e/ou  ao  servidor  responsável  a  necessidade  de
consertos  necessários  à  conservação  de  bens  e
instalações;
Auxiliar a copeira na lavagem dos copos, xícaras e
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demais materiais e utensílios de copa, sempre que
necessário;
Zelar pela conservação e limpeza dos equipamentos;
Zelar pela ordem e segurança da cozinha;
Evitar danos e perdas de materiais;
Executar outras atividades pertinentes ao exercício
da função.

3.4. DA IDENTIFICAÇÃO E DOS UNIFORMES

A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de uniformes completos aos
seus empregados, conforme especificado no item 13 do Termo de Referência.

3.5. DOS EQUIPAMENTOS, DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE ESTIMADA

DOS MATERIAIS UTILIZADOS

a. A CONTRATADA para a perfeita execução dos serviços, deverá disponibilizar os
materiais  e  insumos  necessários  à  prestação  dos  serviços,  à  conservação  e  à
manutenção  das  copas,  na  medida  em  que  forem  sendo  solicitados  pelo  Fiscal  do
Contrato, tomando-se por parâmetro os quantitativos estimados no item 14, do Termo de
Referência,  bem  como  observar  todas  as  demais  especificações  necessárias  ao  fiel
cumprimento dos trabalhos.

b. Os equipamentos,  materiais  e  utensílios  de  propriedade do CONTRATANTE
alocados  na  copa  serão  colocados  à  disposição  da  CONTRATADA  que  ficará
responsável, após vistoria e mediante Termo de Responsabilidade, com compromisso de
guarda e zelo. 

c. A  empresa  CONTRATADA  deverá  entregar  os  equipamentos,  materiais  e
utensílios ao final do Contrato nas mesmas condições em que os recebeu, ou seja, em
pleno funcionamento, ressalvados os desgastes naturais pelo uso normal dos bens.

d. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e arcará, durante a vigência do
Contrato, com o ônus pelos consertos que se fizerem necessários nos equipamentos,
materiais e utensílios de propriedade da CONTRATANTE, caso a CONTRATADA tenha
dado causa ao dano sofrido no equipamento.

e. Na hipótese da letra “d”, a CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 2 (dois)
dia úteis, substituir o equipamento, material ou utensílio defeituoso, por outro igual ou de
características  similares,  até  que  seja  efetivado  o  conserto  do  equipamento  de
propriedade da CONTRATANTE. 

f. Ao  término  do  Contrato,  a  CONTRATANTE  conferirá,  em  conjunto  com  a
CONTRATADA, os equipamentos, materiais e utensílios os quais deverão estar em boas
condições de uso e com quantitativos correspondentes aos colocados à disposição, para
baixa de responsabilidade.

CLÁUSULA QUARTA – DO CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO E DO
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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4.1. A CONTRATADA deverá realizar o controle de jornada de trabalho para fins de
assiduidade e pontualidade de seus empregados, utilizando-se dos seus próprios meios
para tal finalidade.

4.2.  A Prestação de Serviço será realizada nas Unidades Judiciárias do TJGO, a
seguir elencadas:

a) LOTE 01 – REGIÃO 1 
Comarcas: Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Araçu, Bela Vista, Cromínia,

Goianápolis,  Goianira,  Guapó,  Hidrolândia,  Inhumas,  Itauçu,  Leopoldo  de  Bulhões,
Nazário, Nerópolis, Petrolina de Goiás, Senador Canedo, Trindade, Varjão.

Resumo: 19 Comarcas.
 
b) LOTE 02 – REGIÃO 2
Comarcas:  Rio  Verde,  Acreúna,  Cachoeira  Alta,  Caçú,  Caiapônia,  Edéia,  Itajá,

Jataí,  Maurilândia,  Mineiros,  Montevidiu,  Paranaiguara,  Quirinópolis,  Santa  Helena  de
Goiás, São Simão, Serranópolis. 

Resumo: 16 Comarcas.
 
c) LOTE 03 – REGIÃO 3
Comarcas:  São Luís  de  Montes  Belos,  Anicuns,  Aragarças,  Aruanã,  Aurilândia,

Cidade  de Goiás,  Fazenda Nova,  Firminópolis,  Iporá,  Israelândia,  Itaberaí,  Itapirapuã,
Ivolândia, Jandaia, Jussara, Montes Claros de Goiás, Mossâmedes, Mozarlândia, Nova
Crixás, Palmeiras de Goiás, Paraúna, Piranhas, Sanclerlândia, São Miguel do Araguaia,
Turvânia. 

Resumo: 25 Comarcas.
 
d) LOTE 04 – REGIÃO 4
Comarcas:  Ceres, Barro Alto,  Campinorte,  Carmo do Rio Verde,  Cocalzinho de

Goiás,  Corumbá  de  Goiás,  Crixás,  Estrela  do  Norte,  Formoso,  Goianésia,  Itaguaru,
Itapaci,  Itapuranga,  Jaraguá,  Mara Rosa,  Minaçu, Niquelândia,  Pirenópolis,  Porangatu,
Rialma, Rubiataba, Santa Terezinha de Goiás, Taquaral de Goiás, Uruaçu, Uruana.

Resumo: 25 Comarcas.

e) LOTE 05 – REGIÃO 5.
Comarcas: Luziânia, Abadiânia, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de

Goiás, Alvorado do Norte, Campos Belos, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cristalina, Flores
de Goiás, Formosa, Iaciara, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Posse,
Santo Antônio do Descoberto, São Domingos, Silvânia, Valparaíso. 

Resumo: 21 Comarcas. 

f) LOTE 06 – REGIÃO 6.
Comarcas: Caldas Novas, Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Cachoeira Dourada,

Catalão,  Corumbaíba,  Cumari,  Goiandira,  Goiatuba,  Ipameri,  Itumbiara,  Joviânia,
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Morrinhos, Orizona, Panamá, Piracanjuba, Pires do Rio, Pontalina, Santa Cruz de Goiás,
Urutaí, Vianópolis.

Resumo: 21 Comarcas. 

4.3.  Os locais  em que serão prestados os serviços poderão ocorrer em outros
imóveis que venham a ser ocupados pelo Poder Judiciário, em todo o Estado de Goiás.

CLÁUSULA QUINTA – DO ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

5.1. A CONTRATADA obrigar-se-á ao cumprimento do IMR, nos termos contidos no
Termo de Referência.

5.2. A aplicação de descontos com base no ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS –
ANS – é desvinculada das aplicações de penalidades previstas neste.

CLÁUSULA SEXTA – 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 SÉTIMA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta)  dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, após acolhimento da apresentação de
conta, conferência da autenticidade da Nota Fiscal, averiguação da validade das certidões
de regularidade fiscal, bem como da conferência dos valores apresentados, a fatura será
encaminhada à  Diretoria  Financeira  do  Tribunal  de  Justiça,  para  posterior  pagamento
dentro do mês de apresentação da fatura.

7.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será expedida pela contratada até o 5º dia útil
da prestação do serviço, conforme este Termo de Referência.

7.3. A  Nota  Fiscal  ou  Fatura  deverá  ser  obrigatoriamente  acompanhada  da
comprovação da regularidade fiscal ou mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou
à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.4. O Gestor deverá proceder ao pagamento após a verificação da Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais
como:

a. O prazo de validade; 
b. A data da emissão; 
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c. Os dados do contrato e do órgão contratante;
d. O período de prestação dos serviços expresso no corpo da fatura, bem como o

número do edital a qual se refere e a conta-corrente da contratada para depósito do valor;
e. O valor a pagar; 
f. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
8.5.  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante.

7.6.  Em caso de negação de substituição de mão de obra por parte do superior
direto da unidade onde está sendo prestado o serviço, seja por afastamento por licença
maternidade,  auxílio-doença ou férias,  implicará do não pagamento do posto  naquele
período.

7.7.  Será  efetuada  a  retenção  ou  glosa  no  pagamento,  proporcional  à
irregularidade verificada,  sem prejuízo  das sanções cabíveis,  caso se constate  que a
Contratada:

a.  Não produziu os resultados acordados; 
b. Deixou  de  executar  as  atividades  contratadas,  ou  não  as  executou  com  a

qualidade mínima exigida; 
c. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
7.8.  Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a

ordem bancária para pagamento.
7.9. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
7.10.  Constatando-se  a  situação  de  irregularidade  da  contratada,  será

providenciada sua notificação, por escrito,  para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

7.11.  Previamente  à  emissão  de  nota  de  empenho  e  a  cada  pagamento,  a
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o
Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento
a  ser  efetuado,  para  que  sejam acionados  os  meios  pertinentes  e  necessários  para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.13.  Persistindo  a  irregularidade,  a  contratante  deverá  adotar  as  medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada à contratada a ampla defesa.

7.14.  Havendo  a  efetiva  execução  do  objeto,  os  pagamentos  serão  realizados
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normalmente,  até  que  se  decida  pela  rescisão  do  contrato,  caso  a  contratada  não
regularize sua situação.

a.  Será  rescindido  o  contrato  em execução  com a  contratada  inadimplente  no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse
público  de  alta  relevância,  devidamente  justificado,  em  qualquer  caso,  pela  máxima
autoridade da contratante. 

7.15.  Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na
legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos
do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

7.16.  É vedada a contratação de empresa que tenha em seu quadro societário
servidor público da ativa do órgão contratante.

7.17. A parcela mensal a ser paga a título de aviso prévio trabalhado e indenizado
corresponderá, no primeiro ano de contratação,  ao percentual  originalmente fixado na
planilha de preços.

a. Não  tendo  havido  a  incidência  de  custos  com  aviso  prévio  trabalhado  e
indenizado, a prorrogação contratual seguinte deverá prever o pagamento do percentual
máximo equivalente a 03 (três) dias a mais por ano de serviço, até o limite compatível
com o prazo total de vigência contratual. 

b. A adequação de pagamento de que trata o subitem anterior deverá ser prevista
em termo aditivo. 

c.  Caso tenha ocorrido a incidência parcial ou total dos custos com aviso prévio
trabalhado e/ou indenizado no primeiro ano de contratação,  tais  rubricas deverão ser
mantidas na planilha de forma complementar/proporcional, devendo o órgão contratante
esclarecer a metodologia de cálculo adotada.

7.18. A Contratante providenciará o desconto na fatura a ser paga do valor global
pago  a  título  de  vale-transporte  em  relação  aos  empregados  da  Contratada  que
expressamente optaram por não receber o benefício previsto na Lei nº 7.418, de 16 de
dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto nº 95.247, de 17 de novembro de 1987.

7.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha  concorrido,  de  alguma  forma,  para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

                 
                I = (TX) I=  (6/100)          I = 0.00016438
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                                                   365             TX = Percentual da taxa anual = 6% 

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa decorrente desta contratação tem por natureza de despesa o código
3390.37.11 ( Serviço de Auxílio e Assistência em Funções Administrativas), constantes do
vigente  orçamento,  conforme  Nota  de  Empenho  nº  ____________,  emitida  em
___________, no valor de R$______________(____________).

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES

9.1. A CONTRATADA deve: 
1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de

sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas  contratuais,  além  de  fornecer  e  utilizar  os  materiais  e  equipamentos,  caso
estejam especificados neste Termo de Referência e em sua proposta;

2. Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração;
3. Responsabilizar-se pelos danos causados ao Tribunal de Justiça ou a terceiros,

devendo  ressarcir  imediatamente  a  Administração  em  sua  integralidade,  ficando  a
Contratante  autorizada  a  descontar  da  garantia,  caso  exigida  no  edital,  ou  dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

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

5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente  público  ocupante  de  cargo  em  comissão  ou  função  de  confiança  no  órgão
Contratante, nos termos do artigo 3º da Resolução nº 7/2005 do Conselho Nacional de
Justiça;

6.  Disponibilizar  à  Contratante  os  empregados  devidamente  uniformizados  e
identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção
Individual – EPI, quando for o caso;

7.  Fornecer  os  uniformes  a  serem  utilizados  por  seus  empregados,  conforme
disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;

8. A Contratada é obrigada a encaminhar relação constando o nome completo dos
empregados,  data  da  admissão,  função,  unidade  de  lotação,  por  e-mail  em  arquivo
digitável, para que o gestor possa montar sua planilha de controle de empregados;

9. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis  do
Trabalho  (CLT)  deverão  apresentar  a  seguinte  documentação  no  primeiro  mês  de
prestação dos serviços:

a. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário,
horário  do  posto  de  trabalho,  inscrição  no  Cadastro  de  Pessoas  Físicas  (CPF),  com
indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 
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b.  Cópia  digitalizada da Carteira  de  Trabalho e Previdência Social  (CTPS)  dos
empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando
for o caso, devidamente assinada pela contratada, e encaminhada em formato PDF; 

c. Livro de registro ou documento de igual valor demonstrando que o empregado é
registrado na empresa em formato PDF;

d. Os  documentos  para  os  empregados  que  trabalharão  na  qualidade  de
“reserva/substituto”,  também  deverão  ser  apresentados  demonstrando  o  vínculo
empregatício com a contratada;

e. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os
serviços: 

e.1. Para  os  postos  de  cozinheira  e  auxiliar  de  cozinha  (manipuladores  de
alimentos)  apresentar  os  exames  médicos  anuais  conforme  exigência  da  Legislação
Vigente (RDC 216/2004 ANVISA); 

10. Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo
empregado  que  se  vincule  à  prestação  do  contrato  administrativo.  De  igual  modo,  o
desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser
devidamente  comunicado,  com  toda  a  documentação  pertinente  ao  empregado
dispensado,  à  semelhança  do  que  se  exige  quando  do  encerramento  do  contrato
administrativo;

12. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por
não receber o vale-transporte;

13. Substituir,  no prazo de 2 (duas) horas, em caso de eventual  ausência, tais
como faltas e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar
previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;

14. Responsabilizar-se  pelo  cumprimento  das  obrigações  previstas  em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,  previdenciárias, tributárias e as
demais  previstas  em  legislação  específica,  cuja  inadimplência  não  transfere  a
responsabilidade à Contratante:

a. Não  serão  incluídas  nas  planilhas  de  custos  e  formação  de  preços  as
disposições  contidas  em Acordos,  Dissídios  ou  Convenções  Coletivas  que  tratem de
pagamento  de  participação  dos  trabalhadores  nos  lucros  ou  resultados  da  empresa
contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam
aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em
lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem
como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade; 

15. Efetuar  o  pagamento  dos  salários  dos  empregados  alocados  na  execução
contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência
situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de
modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de
impossibilidade  de  cumprimento  desta  disposição,  a  contratada  deverá  apresentar
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justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a
realização do pagamento;

16. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a
fazeR o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e
do  FGTS,  quando  não  demonstrado  o  cumprimento  tempestivo  e  regular  dessas
obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis;

17. Quando  não  for  possível  a  realização  desses  pagamentos  pela  própria
Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento,
rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão
depositados  junto  à  Justiça  do  Trabalho,  com  o  objetivo  de  serem  utilizados
exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como
das contribuições sociais e FGTS decorrentes;

18. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados
alocados,  no prazo fixado pelo fiscal  do contrato,  nos casos em que ficar  constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste
Termo de Referência;

19. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas
da Administração;

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

21. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção
das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de
trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

a. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria,
aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se
as  suas  contribuições  previdenciárias  foram  recolhidas,  no  prazo  máximo  de  60
(sessenta)  dias,  contados  do  início  da  prestação  dos  serviços  ou  da  admissão  do
empregado; 

b. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos
os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação
dos serviços ou da admissão do empregado; 

c. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de
extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico,
quando disponível.

22. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração,
para representá-la na execução do contrato;

23. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

24. Fornecer,  sempre  que  solicitados  pela  Contratante,  os  comprovantes  do
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
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– FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados
colocados à disposição da Contratante:

a. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento
das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia
comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis. 

b. Ultrapassado  o  prazo  de  15  (quinze)  dias,  contados  na  comunicação
mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá
efetuar  o  pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que
tenham  participado  da  execução  dos  serviços  objeto  do  contrato,  sem  prejuízo  das
demais sanções cabíveis; 

c. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pelo
contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

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

26. A  contratada  disporá  de  5%  (cinco  por  cento)  das  vagas  de  emprego
relacionadas ao objeto do respectivo contrato administrativo a mulher vítimas de violência
doméstica  e  familiar,  conforme estabelecido  no  artigo  2º,  da  Lei  n.º  20.190/2018,  do
Governo do Estado de Goiás; (obrigado a colocar);

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

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

29. Não se beneficiar  da condição de optante pelo Simples Nacional,  salvo as
exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006;

30. Comunicar  formalmente  à  Receita  Federal  a  assinatura  do  contrato  de
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no §
5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de
exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação,
conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006;

31. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar
cópia  do ofício  enviado  à  Receita  Federal  do  Brasil,  com comprovante  de entrega  e
recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante
cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da
situação de vedação;

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

33. Comunicar  ao  Fiscal  do  contrato,  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços causados
por empregado terceirizado;

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

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

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

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

38. Promover  a  organização  técnica  e  administrativa  dos  serviços,  de  modo  a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que
integram este Termo de Referência, no prazo determinado;

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

40. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,
qualquer  mudança  no  método  de  execução  do  serviço  que  fuja  das  especificações
constantes deste Termo de Referência; 

41. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social,
bem como  as  regras  de  acessibilidade  previstas  na  legislação,  quando  a  contratada
houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015;

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

43. Arcar com ônus decorrente de mal súbito em seus empregados, caso ocorra
nas  dependências  do  Poder  Judiciário,  que  necessitem  de  deslocamento  para
atendimento médico ou medicamento custeado pelo Tribunal de Justiça;

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

45. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas após a solicitação, os profissionais necessários à realização dos
serviços, de acordo com o quantitativo solicitado e com a qualificação mínima definida
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neste Termo de Referência.
46. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos

quantitativos  de  sua  proposta,  inclusive  quanto  aos  custos  variáveis  decorrentes  de
fatores  futuros  e  incertos,  tais  como os valores  providos  com o quantitativo  de  vale-
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. O CONTRATANTE deve:

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

2. 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;

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

4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto
em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade
do  órgão  para  o  qual  o  trabalho  seja  prestado  e  desde  que  observado  o  limite  da
legislação trabalhista, bem como sendo abatida por meio de compensação de horas na
semana subsequente com autorização do Fiscal Administrativo;

5. Pagar  à  Contratada o  valor  resultante  da  prestação  do serviço,  no  prazo  e
condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.  Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
contratada,  no  que  couber,  em  conformidade  com  o  item  6  do  Anexo  XI  da  IN
SEGES/MPDG n. 5/2017;

7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
a. Exercer  o  poder  de  mando  sobre  os  empregados  da  Contratada,  devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e
apoio ao usuário; 

b. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 
c. Promover  ou  aceitar  o  desvio  de  funções dos trabalhadores da  Contratada,

mediante  a  utilização  destes  em atividades distintas  daquelas  previstas  no  objeto  da
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;

d. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de
concessão de diárias e passagens.

8. Fiscalizar  mensalmente,  por  amostragem,  o  cumprimento  das  obrigações
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:
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a. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem
como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

b. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados
que efetivamente  participem da execução dos serviços contratados,  a  fim de verificar
qualquer irregularidade; 

c. O  pagamento  de  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias  dos  empregados
dispensados até a data da extinção do contrato.

9. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado
na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após
a extinção ou rescisão do contrato; 

10. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos
serviços objeto do contrato; 

11. Realizar  avaliações  periódicas  da  qualidade  dos  serviços,  após  seu
recebimento;

12. Cientificar  a  Diretoria-Geral  para  adoção  das  medidas  cabíveis  quando  do
descumprimento das obrigações pela Contratada;

13. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas,
orçamentos,  termos de recebimento,  contratos  e aditamentos,  relatórios  de inspeções
técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993;

15. Assegurar  que  o  ambiente  de  trabalho,  inclusive  seus  equipamentos  e
instalações,  apresentem  condições  adequadas  ao  cumprimento,  pela  contratada,  das
normas de segurança e saúde no trabalho,  quando o serviço for  executado em suas
dependências, ou em local por ela designado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

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

I. Advertência;
II. Multa;
III.  Impedimento de licitar  e  contratar  com a União,  Estados,  Distrito  Federal  e

Municípios;
IV – descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores.

10.2.  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;
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II. Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa
do cronograma físico de obras não cumprido;

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

IV. 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplente do contrato/saldo remanescente
do contrato, em caso de descumprimento parcial da obrigação.

10.3.  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.

10.4. 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.

10.5.  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.

10.6. O impedimento de contratar com com a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios será graduado 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.
10.7. O fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,  será aplicada penalidade de impedimento de
licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito Federal ou Municípios, por prazo não
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superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do  Cadastro de Fornecedores,  sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,
aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE E/OU REPACTUAÇÃO

12.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na
forma apresentada no item que se seguirá, o valor consignado no Termo de Contrato será
repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando  memória  de  cálculo  e  planilhas  apropriadas  para  análise  e  posterior
aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n° 9.507, de 2018, e nas
disposições aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

12.2.  A  repactuação  poderá  ser  dividida  em  tantas  parcelas  quantas  forem
necessárias,  em respeito  ao princípio  da anualidade do reajustamento dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos
decorrentes  da  mão  de  obra  e  os  custos  decorrentes  dos  insumos  necessários  à
execução do serviço.

12.3.  O  interregno  mínimo  de  1  (um)  ano  para  a  primeira  repactuação  será
contado:

a.  Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de
trabalho,  vigente  à  época  da  apresentação  da  proposta,  relativo  a  cada  categoria
profissional abrangida pelo contrato;

b.  Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços
que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste
aprovado  por  autoridade  governamental  ou  realizado  por  determinação  legal  ou
normativa;

c. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não
decorrentes da mão de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas
constantes do Edital;

12.4.  Nas repactuações subsequentes à primeira,  o interregno de um ano será
computado  da  última  repactuação  correspondente  à  mesma  parcela  objeto  de  nova

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 -   www  .  tjgo  .  jus  .  br

Nº Processo PROAD: 201807000118988

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 10/12/2019 às 11:45.
Para validar este documento informe o código 274634337739 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

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/


Assessoria de Elaboração de Editais
Diretoria-Geral

solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos
financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

12.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da
prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que
fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato,
ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

12.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro
do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.

12.7.  Nessas condições,  se  a  vigência  do  contrato  tiver  sido  prorrogada,  nova
repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um)
ano, contado:

a. Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos
custos decorrentes de mão de obra;

b.  Do último reajuste  aprovado por  autoridade governamental  ou  realizado por
determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e
formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);

c. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em
relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;

12.8.  Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o
novo  acordo,  dissídio  ou  convenção  coletiva  da  categoria,  ou  ainda  não  tenha  sido
possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá
ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à
repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de
preclusão;

12.9.  Quando a  contratação  envolver  mais  de  uma categoria  profissional,  com
datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos
forem  os  acordos,  dissídios  ou  convenções  coletivas  das  categorias  envolvidas  na
contratação;

12.10.  É  vedada  a  inclusão,  por  ocasião  da  repactuação,  de  benefícios  não
previstos  na  proposta  inicial,  exceto  quando  se  tornarem  obrigatórios  por  força  de
instrumento  legal,  sentença  normativa,  Acordo,  Convenção  e  Dissídio  Coletivo  de
Trabalho;

12.11.  A CONTRATANTE não  se  vincula  às  disposições  contidas  em Acordos,
Dissídios  ou  Convenções  Coletivas  que  tratem  do  pagamento  de  participação  dos
trabalhadores  nos  lucros  ou  resultados  da  empresa  contratada,  de  matéria  não
trabalhista,  de  obrigações  e  direitos  que  somente  se  aplicam  aos  contratos  com  a
Administração  Pública,  ou  que  estabeleçam  direitos  não  previstos  em  lei,  tais  como
valores ou índices obrigatórios de encargos sociais  ou previdenciários,  bem como de
preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

12.12. Quando  a  repactuação  se  referir  aos  custos  da  mão  de  obra,  a
CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de
Planilha  de  Custos  e  Formação  de  Preços,  acompanhada  da  apresentação  do  novo
acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.
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12.13. Quando a repactuação se referir aos custos sujeitos à variação dos preços
de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), a CONTRATADA demonstrará o
respectivo  aumento  por  meio  de  Planilha  de  Custos  e  Formação  de  Preços,
considerando-se a aplicação do índice de reajustamento indicado na Convenção Coletiva
da Categoria, ou mediante a aplicação da seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054,
de 1994): 

R = V (I – Iº) / Iº, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual do serviço a ser reajustado;
Iº = índice inicial – refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à

data fixada para entrega da proposta da licitação;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento;
a.  No  caso  de  atraso  ou  não  divulgação  do  índice  de  reajustamento,  a

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação
conhecida,  liquidando  a  diferença  correspondente  tão  logo  seja  divulgado  o  índice
definitivo; fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

b.  Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será,
obrigatoriamente, o definitivo;

c. Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto
ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que
vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

c.  Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e
materiais, por meio de termo aditivo.

12.14.  Os novos  valores  contratuais  decorrentes  das  repactuações  terão  suas
vigências iniciadas observando-se o seguinte:

a. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem

de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras;
c.  Em  data  anterior  à  ocorrência  do  fato  gerador,  exclusivamente  quando  a

repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na
forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data
de vigência retroativa,  podendo esta ser  considerada para efeito  de compensação do
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

12.15.  Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

12.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de
sessenta  dias,  contados  a  partir  da  solicitação  e  da  entrega  dos  comprovantes  de
variação dos custos.

12.17.  O  prazo  referido  no  subitem  anterior  ficará  suspenso  enquanto  a
CONTRATADA não  cumprir  os  atos  ou  apresentar  a  documentação  solicitada  pela
CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.
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12.18.  As repactuações  serão  formalizadas  por  meio  de  apostilamento,  exceto
quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas
por aditamento ao contrato.

12.19. O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente
prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao
valor contratado, como condição para a repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1
do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

13.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art.
56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90
(noventa)  dias  após o  término da vigência  contratual,  em valor  correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

13.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a
critério  do  contratante,  contados  da  assinatura  do  contrato,  a  contratada  deverá
apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro
ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

13.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

13.4. O  atraso  superior  a  25  (vinte  e  cinco)  dias  autoriza  a  Administração  a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

13.5.  A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual.

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

a. Prejuízos  advindos  do  não  cumprimento  do  objeto  do  contrato  e  do  não
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b.  Prejuízos  diretos  causados  à  Administração  decorrentes  de  culpa  ou  dolo
durante a execução do contrato; 

c. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
d. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o

FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
13.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os

eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
13.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor  da Contratante, em

conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
13.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e
de  custódia  autorizado  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  e  avaliados  pelos  seus  valores
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econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
13.10. No caso de garantia  na  modalidade de fiança bancária,  deverá  constar

expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
13.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência,

a  garantia  deverá  ser  ajustada  à  nova  situação  ou  renovada,  seguindo  os  mesmos
parâmetros utilizados quando da contratação.

13.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer  obrigação,  a  Contratada  obriga-se  a  fazer  a  respectiva  reposição  no  prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

13.13. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege
a matéria.

13.14. Será considerada extinta a garantia:
a. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de

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

b. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado,
nos termos da comunicação. 

c. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

13.15. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista neste Termo de Referência.

13.16. A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de
que a empresa pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que,
caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da
vigência  contratual,  a  garantia  será  utilizada  para  o  pagamento  dessas  verbas
trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, conforme
estabelecido no art. 8º, VI do Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação que rege
a matéria.

13.17. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que
os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que
ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

13.18. Por  ocasião  do encerramento  da prestação dos serviços  contratados,  a
Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento
direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação:

a. do pagamento das respectivas verbas rescisórias;
b. da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA RESCISÃO

14.1 São motivos para a rescisão do presente Contrato os elencados no art. 78 da
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Lei n° 8.666/1993, que obedecerá às disposições dos artigos 79 e 80, da Lei nº 8.666/93.

14.2. 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.

14.3. 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 QUINTA– DA FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa
da Administração à continuidade do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GESTÃO

18.1. Constituem obrigações dos gestores do Contrato, aquelas dispostas no item
23 do Termo de Referência;

18.2. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada
e fiscalizada da seguinte forma:

Lote 1: 
a. Goiânia
a.1. Tribunal de Justiça e Área Administrativa:
a.1.1. GESTOR  DO  CONTRATO  e  FISCAL  ADMINISTRATIVO:  Diretor(a)  da

Divisão de Serviços Gerais;
a.1.2. FISCAL TÉCNICO:  Serão  indicados  pelo  titular  da  Divisão  de  Serviços

Gerais.
a.2. 1º Grau:
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a.2.1.  GESTOR DO CONTRATO E FISCAL ADMINISTRATIVO:  Coordenador(a)
Administrativo(a) do Foro;

a.2.2. FISCAIS  TÉCNICOS:  Serão  indicados  pelo  titular  da  Coordenadoria
Administrativa do Foro.

b. Demais Comarcas:
b.1. GESTOR DO CONTRATO: Diretor(a) Administrativo(a);
b.2. FISCALIZAÇÃO TÉCNICA: Divisão de Gestão de Contratos e Convênios da

Diretoria Administrativa;
b.3. FISCAIS SETORIAIS: Diretores dos Foros das respectivas Comarcas.
Lotes 2, 3, 4, 5 e 6:
a. GESTOR DO CONTRATO: Diretor(a) Administrativo(a);
b. FISCAL TÉCNICO: Diretor da Divisão de Gestão de Contratos e Convênios;
c. FISCAIS SETORIAIS: Diretores dos Foros das respectivas Comarcas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57,
inciso II, da Lei 8.666, de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

20.1.  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a
responsabilidade  da  Contratada  pelos  prejuízos  resultantes  da  incorreta  execução  do
contrato.

20.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela equipe de fiscalização.

20.3.  Ao final de cada período mensal, o fiscal técnico deverá apurar o resultado
das avaliações da execução do objeto e,  se for o caso, a análise do desempenho e
qualidade  da  prestação  dos  serviços  realizados  em consonância  com os  indicadores
previstos no ato convocatório.

20.4.  Ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá verificar a
efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas,
previdenciárias e com o FGTS do mês anterior.

20.5.  Será elaborado relatório circunstanciado, com registro, análise e conclusão
acerca das ocorrências na execução do contrato, o qual será encaminhado ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

20.6.  Quando  a  fiscalização  for  exercida  por  um  único  servidor,  o  relatório
circunstanciado deverá conter registro,  análise e conclusão acerca das ocorrências na
execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa, devendo ser
encaminhado ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

20.7.  O  recebimento  definitivo,  ato  que  concretiza  o  ateste  da  execução  dos
serviços, será realizado pelo gestor do contrato.
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20.8.  O  gestor  do  contrato  analisará  os  relatórios  e  toda  documentação
apresentada pela fiscalização técnica e administrativa e, caso haja irregularidades que
impeçam a  liquidação  e  o  pagamento  da  despesa,  indicará  as  cláusulas  contratuais
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.

20.9. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos  serviços  prestados,  com  base  nos  relatórios  e  documentação  apresentados,  e
comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato
dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR),
ou instrumento substituto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

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

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

Goiânia, aos ____ dias do mês de __________ de 2019.

______________________________________________
Rodrigo Leandro da Silva

Diretor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
CONTRATANTE

______________________________________________
(REPRESENTANTE DA EMPRESA)

CONTRATADA
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM
A INICIATIVA PRIVADA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Declaramos que a empresa ____________________________________________, inscrita no 
CNPJ (MF) nº __________________________________________, inscrição estadual nº 
________________________, estabelecida no (a) __________________________, possui os 
seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e com Administração Pública: 

Nome do Órgão/Empresa Nº/Ano do Contrato Valor total do contrato 
______________________ ________________ ___________________ 
______________________ ________________ ___________________ 
______________________ ________________ ___________________ 
______________________ ________________ ___________________ 

Valor total dos Contratos ___________________ 

Local e data 
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO

ANEXO III

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

Lote Item Quant Unid Especificação Valor unitário Valor Total

1

1 12 mês Prestação  de  serviços  de
copeiragem  e  garçonaria
com  fornecimento  dos
insumos  e  equipamentos
para  o  preparo  do  café  –
Copeira

R$ 343.206,72 R$ 4.118.480,64

2 12 mês Prestação  de  serviços  de
copeiragem  e  garçonaria
com  fornecimento  dos
insumos  e  equipamentos
para  o  preparo  do  café
 – Garçom

R$ 153.842,40 R$ 1.846.108,80

3 12 mês Prestação  de  serviços  de
copeiragem  e  garçonaria
com  fornecimento  dos
insumos  e  equipamentos
para  o  preparo  do  café
 – Cozinheira

R$ 8.580,32 R$ 102.963,84

4 12 mês Prestação  de  serviços  de
copeiragem  e  garçonaria
com  fornecimento  dos
insumos  e  equipamentos
para  o  preparo  do  café
– Auxiliar de Cozinha

R$ 6.675,62 R$ 80.107,44

2 1 12 mês Prestação  de  serviços  de
copeiragem  e  garçonaria
com  fornecimento  dos
insumos  e  equipamentos

R$ 71.217,52 R$ 854.610,24
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para  o  preparo  do  café
– Copeira

3

1 12 mês Prestação  de  serviços  de
copeiragem  e  garçonaria
com  fornecimento  dos
insumos  e  equipamentos
para  o  preparo  do  café
 – Copeira

R$ 80.018,64 R$ 960.223,68

4

1 12 mês Prestação  de  serviços  de
copeiragem  e  garçonaria
com  fornecimento  dos
insumos  e  equipamentos
para  o  preparo  do  café
 – Copeira

R$ 78.686,75 R$ 944.241,00

5

1 12 mês Prestação  de  serviços  de
copeiragem  e  garçonaria
com  fornecimento  dos
insumos  e  equipamentos
para  o  preparo  do  café
– Copeira

R$ 91.062,72 R$ 1.092.752,64

6

1 12 mês Prestação  de  serviços  de
copeiragem  e  garçonaria
com  fornecimento  dos
insumos  e  equipamentos
para  o  preparo  do  café
– Copeira

R$ 80.517,25 R$ 966.207,00
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO

ANEXO IV

TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS
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Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 201807000118988

 1. DO OBJETO

 1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de forma contínua

de serviços de copeiragem e garçonaria com fornecimento dos insumos e

equipamentos para o preparo de café nas dependências do Tribunal de

Justiça do Estado de Goiás, em todas as Comarcas, bem como em outros

imóveis que venham a ser ocupados pelo Órgão, no Estado de Goiás,

conforme  condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas  neste

instrumento:

LOTE ITEM CATEGORIA NÚMERO DE POSTOS

1

1 Copeira 96

2 Garçom 46

3 Cozinheira 2

4 Auxiliar de cozinha 2

2 1 Copeira 22

3 1 Copeira 26

4 1 Copeira 25

5 1 Copeira 28

6 1 Copeira 25

 1.2. A quantidade  de  postos  discriminada  acima  serão  distribuídas  por

comarca conforme tabela do Anexo I.

 1.3. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses,

com base no artigo 57, II, da Lei n° 8.666, de 1993.
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 2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

 2.1. Os  serviços  terceirizados  demandados  destinam-se  à  realização  de

atividades instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem

a  área  de  competência  legal  do  Órgão,  necessários  ao  bom

funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Atualmente o

Tribunal  de  Justiça  contrata  os  serviços  de  copeiragem  e  adquire  os

insumos  pelo  Sistema  de  Registro  de  Preços,  ficando  com  a

responsabilidade pela distribuição dos produtos em todas as Comarcas.

No presente caso está sendo proposto um novo modelo de contratação

com a  prestação de  serviço  e  fornecimento  de insumos pela  empresa

contratada, por região, o que vai otimizar a logística de distribuição dos

produtos, reduzindo, dessa forma, os custos operacionais do Tribunal de

Justiça com a gestão do estoque, transporte, diárias, além de aumentar a

eficiência na prestação dos serviços e disponibilização dos serviços e dos

insumos em todas as Comarcas.

 2.2. Com o encerramento  dos  contratos  atuais,  oriundos  dos Editais  de

Licitação nº  123/2013 e  030/2016,  faz  se  necessária  a contratação do

serviço,  que possui  característica  de serviço  continuado essencial,  não

podendo ser paralisado,  sob pena de prejuízo ao desenvolvimento das

atividades-fim deste Tribunal de Justiça, ressaltando que não possui em

seu quadro de servidores, cargo com atribuições para a realização desta

atividade, sendo necessária a terceirização do serviço.

 3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

 3.1. O  serviço  é  comum,  pois  as  suas  especificações  são  as  usuais

encontradas  no  mercado,  não  demandando  a  solução  pretendida

nenhuma especificidade que desnaturasse a sua natureza.
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 3.2. O serviço é continuado, tendo em vista necessidade permanente desta

Administração,  sendo  fundamental  para  realização  das  atividades

instrumentais  ou  complementares  deste  Poder  Judiciário.  A  falta  ou

interrupção na prestação dos serviços pode impactar negativamente na

qualidade, na capacidade laborativa, nas condições propícias à execução

das atividades e desconforto dos servidores, com consequente dano ao

interesse público.

 3.3. O serviço deverá ser prestado com dedicação exclusiva de mão-de-

obra em razão da necessidade dos empregados da contratada fiquem à

disposição nas dependências do Tribunal  de Justiça,  impossibilitando o

compartilhamento  dos  empregados  e  dos  materiais  disponíveis  para

execução  de  outros  contratos  simultaneamente,  possibilitando  a

fiscalização pela contratante quanto à distribuição, controle e supervisão

dos recursos humanos alocados.

 3.4. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do

Decreto  n°  9.507/2018,  constituindo-se  em  atividades  materiais

acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal

do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por

seu respectivo plano de cargos.

 4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

 4.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência referem-se às áreas de

trabalho descritas a seguir, acompanhadas das respectivas atribuições. Os

serviços  requeridos serão prestados continuamente,  nas quantidades e

condições abaixo descritas:

 4.2. POSTOS:

 4.2.1. COPEIRO(A):
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 4.2.1.1. Considerando  as  atribuições  exigidas  pelo  Tribunal  de

Justiça do Estado de Goiás,  o Código Brasileiro de Ocupação –

CBO compatível seria o de nº 5134-25 (Copeiro);

 4.2.1.2. Qualificação mínima:

 4.2.1.2.1.Ensino Fundamental Incompleto.

 4.2.1.3. Atribuições:

 4.2.1.3.1. Preparar, diariamente, café e água quente, nas copas do

prédio, distribuindo e servindo de acordo com a necessidade do

Contratante;

 4.2.1.3.2. Operar máquinas de café expresso;

 4.2.1.3.3. Manusear e servir água em copos de vidros e café em

xícaras  de  porcelana  nos  gabinetes  dos  juízes  e

desembargadores  e  eventualmente  em  outras  unidades,  no

mínimo, 2 (duas) vezes por dia ou quando solicitado;

 4.2.1.3.4. Manusear  e  servir  chá  nos  gabinetes  dos  juízes  e

desembargadores  e  eventualmente  em  outras  unidades,  em

xícara de porcelana, quando solicitado;

 4.2.1.3.5. Efetuar o preparo de bandejas para gabinetes e salas de

reuniões;

 4.2.1.3.6. Recolher  bandejas,  xícaras,  copos,  jarras  e  demais

utensílios dos gabinetes e salas de reuniões; 

 4.2.1.3.7.Manter o ambiente da copa, sempre limpo, higienizado e

organizado;

 4.2.1.3.8.Realizar limpeza dos equipamentos da copa, tais como:

fornos micro-ondas, armários, geladeiras, liquidificador e outros

utilizados no dia a dia; 
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 4.2.1.3.9. Manter os utensílios de copa, tais como: copos, talheres,

xícaras,  bules,  jarras  e  demais  utensílios,  sempre  limpos  e

organizados;

 4.2.1.3.10. Comunicar  ao  encarregado  da  empresa  e/ou  ao

servidor responsável, com antecedência mínima de 48 (quarenta

e  oito)  horas,  a  necessidade  de  qualquer  material  para  a

execução dos serviços;

 4.2.1.3.11. Apontar e comunicar ao encarregado da empresa

e/ou  ao  servidor  responsável,  os  consertos  necessários  à

conservação de bens e instalações;

 4.2.1.3.12. Zelar  pela  segurança  e  manutenção  das

instalações, mobiliários e equipamentos das copas;

 4.2.1.3.13. Evitar danos e perdas de materiais;

 4.2.1.3.14. Executar outras atividades pertinentes ao exercício

da função.

 4.2.1.4. Jornada de trabalho: 08h 48m diárias (44h semanais de

seg-sex), podendo ocorrer alteração nos horários de trabalho e na

distribuição dos postos para melhor atendimento da demanda ou

caso o horário de expediente do Tribunal de Justiça seja alterado

por  determinação  legal  ou  imposição  de  circunstâncias

supervenientes, devendo ser promovida adequação nos horários da

prestação de serviços para atendimento da nova situação.

 4.2.2. GARÇOM:
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 4.2.2.1. Considerando  as  atribuições  exigidas  pelo  Tribunal  de

Justiça do Estado de Goiás,  o Código Brasileiro de Ocupação –

CBO compatível seria o de nº 5134-05 (Garçom).

 4.2.2.2. Qualificação mínima:

 4.2.2.2.1. Ensino Fundamental Incompleto.

 4.2.2.3. Atribuições:

 4.2.2.3.1. Operar máquinas de café expresso;

 4.2.2.3.2. Manusear e servir água em copos de vidros e café em

xícaras  de  porcelana  nos  gabinetes  dos  juízes  e

desembargadores  e  eventualmente  em  outras  unidades,  no

mínimo, 2 (duas) vezes por dia ou quando solicitado;

 4.2.2.3.3. Manusear  e  servir  chá  nos  gabinetes  dos  juízes  e

desembargadores  e  eventualmente  em  outras  unidades,  em

xícara de porcelana, quando solicitado;

 4.2.2.3.4. Efetuar o preparo de bandejas para gabinetes e salas de

reuniões;

 4.2.2.3.5. Recolher  bandejas,  xícaras,  copos,  jarras  e  demais

utensílios dos gabinetes e salas de reuniões;

 4.2.2.3.6. Servir  em eventos realizados pelo Tribunal de Justiça,

quando solicitado;

 4.2.2.3.7. Apontar e comunicar ao encarregado da empresa e/ou

ao  servidor  responsável  a  necessidade  de  consertos

necessários à conservação de bens e instalações;

 4.2.2.3.8. Auxiliar  a  copeira  na  lavagem  dos  copos,  xícaras  e

demais materiais e utensílios de copa, bem como na preparação

do café, sempre que necessário;

 4.2.2.3.9. Zelar pela conservação e limpeza dos equipamentos;

 4.2.2.3.10. Efetuar a organização da copa; 
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 4.2.2.3.11. Zelar pela ordem e segurança da copa;

 4.2.2.3.12. Evitar danos e perdas de materiais;

 4.2.2.3.13. Executar outras atividades pertinentes ao exercício

da função.

 4.2.2.4. Jornada de trabalho: 08h 48m diárias (44h semanais de

seg-sex) - podendo ocorrer alteração nos horários de trabalho e na

distribuição dos postos para melhor atendimento da demanda ou

caso o horário de expediente do Tribunal de Justiça seja alterado

por  determinação  legal  ou  imposição  de  circunstâncias

supervenientes, devendo ser promovida adequação nos horários da

prestação de serviços para atendimento da nova situação.

 4.2.3. COZINHEIRA:

 4.2.3.1. Considerando  as  atribuições  exigidas  pelo  Tribunal  de

Justiça do Estado de Goiás,  o Código Brasileiro de Ocupação –

CBO compatível seria o de nº 5132-05.

 4.2.3.2. Qualificação mínima:

 4.2.3.2.1. Ensino  Fundamental  completo  e  comprovação  de

experiência na função, na carteira de trabalho, de pelo menos 6

(seis) meses.

 4.2.3.3. Atribuições:

 4.2.3.3.1. Preparar alimentos;

 4.2.3.3.2. Finalizar alimentos;

 4.2.3.3.3. Pré-preparar alimentos;

 4.2.3.3.4. Planejar rotina de trabalho;

 4.2.3.3.5. Iniciar atividades na cozinha;

 4.2.3.3.6. Efetuar a organização da cozinha;

 4.2.3.3.7. Fechar cozinha;

 4.2.3.3.8. Proceder estocagem e conservação de alimentos;
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 4.2.3.3.9. Apontar e comunicar ao encarregado da empresa e/ou

ao  servidor  responsável  a  necessidade  de  consertos

necessários à conservação de bens e instalações; 

 4.2.3.3.10. Auxiliar a copeira na lavagem dos copos, xícaras e

demais materiais e utensílios de copa, sempre que necessário;

 4.2.3.3.11. Zelar  pela  conservação  e  limpeza  dos

equipamentos;

 4.2.3.3.12. Zelar pela ordem e segurança da cozinha;

 4.2.3.3.13. Evitar danos e perdas de materiais;

 4.2.3.3.14. Executar outras atividades pertinentes ao exercício

da função.

 4.2.3.4. Jornada de trabalho: 08h 48m diárias (44h semanais de

seg-sex) - podendo ocorrer alteração nos horários de trabalho e na

distribuição dos postos para melhor atendimento da demanda ou

caso o horário de expediente do Tribunal de Justiça seja alterado

por  determinação  legal  ou  imposição  de  circunstâncias

supervenientes, devendo ser promovida adequação nos horários da

prestação de serviços para atendimento da nova situação.

 4.2.4. AJUDANTE DE COZINHA:

 4.2.4.1. Considerando  as  atribuições  exigidas  pelo  Tribunal  de

Justiça do Estado de Goiás,  o Código Brasileiro de Ocupação –

CBO compatível seria o de nº 5135-05.

 4.2.4.2. Qualificação mínima:

 4.2.4.2.1.Ensino  Fundamental  completo  e  comprovação  de

experiência na função, na carteira de trabalho, de pelo menos 6

(seis) meses.

 4.2.4.3.  Atribuições:
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 4.2.4.3.1. Pré-preparar alimentos;

 4.2.4.3.2. Auxiliar na montagem de pratos;

 4.2.4.3.3.Processar alimentos;

 4.2.4.3.4. Montar praça;

 4.2.4.3.5. Verificar qualidade dos gêneros alimentícios;

 4.2.4.3.6. Minimizar riscos de contaminação;

 4.2.4.3.7. Preparar local de trabalho;

 4.2.4.3.8. Organizar trabalho;

 4.2.4.3.9. Proceder estocagem e conservação de alimentos;

 4.2.4.3.10. Apontar e comunicar ao encarregado da empresa

e/ou  ao  servidor  responsável  a  necessidade  de  consertos

necessários à conservação de bens e instalações;

 4.2.4.3.11. Auxiliar a copeira na lavagem dos copos, xícaras e

demais materiais e utensílios de copa, sempre que necessário;

 4.2.4.3.12. Zelar  pela  conservação  e  limpeza  dos

equipamentos;

 4.2.4.3.13. Zelar pela ordem e segurança da cozinha;

 4.2.4.3.14. Evitar danos e perdas de materiais;

 4.2.4.3.15. Executar outras atividades pertinentes ao exercício

da função.

 4.2.4.4. Jornada de trabalho: 08h 48m diárias (44h semanais de

seg-sex) – podendo ocorrer alteração nos horários de trabalho e na

distribuição dos postos para melhor atendimento da demanda ou

caso o horário de expediente do Tribunal de Justiça seja alterado

por  determinação  legal  ou  imposição  de  circunstâncias

supervenientes, devendo ser promovida adequação nos horários da

prestação de serviços para atendimento da nova situação.

 4.3. DA DEMANDA ESTIMADA E DA CARGA HORÁRIA
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 4.3.1. Os  serviços  serão  executados  de  segunda  a  sexta-feira  em

jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

 4.3.2. As  quantidades  de  postos  são  estimadas  e  poderão  ser

implementadas no todo ou em parte, ao longo da vigência do Contrato

dependendo  das  necessidades  da  CONTRATANTE,  devendo  a

CONTRATADA  estar  preparada  para  atendimento  em  situações

consideradas emergenciais e/ou provisórias.

 4.4. DA FIXAÇÃO E DO CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO E

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

 4.4.1. Os  serviços  serão  prestados  no  horário  compreendido  entre

07:00 e 19:00 horas, de segunda a sexta-feira, com jornada diária de

trabalho de 08h48m (oito horas e quarenta e oito minutos) horas;

 4.4.2. Caso  o  horário  de  expediente  do  Órgão  seja  alterado  por

determinação  legal  ou  imposição  de  circunstâncias  supervenientes,

deverá  ser  promovida  adequação  nos  horários  da  prestação  de

serviços para atendimento da nova situação.

 4.4.3. Tendo em vista o disposto no Item 4 deste Termo de Referência,

no Artigo 74, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, e no Artigo 2º

da  Portaria  n.º  373  de  25/02/2011,  do  Ministério  do  Trabalho  e

Emprego, a CONTRATADA deverá realizar o controle de jornada de

trabalho  para  controle  de  assiduidade  e  pontualidade  de  seus

empregados.

 4.4.4. O  controle  da  jornada  de  trabalho  nas  dependências  da

CONTRATANTE deverá ser efetuado por meio de sistema integrado de

controle  de  jornada  de  trabalho,  fornecido  pela  CONTRATANTE,  a

saber:

 4.4.4.1. biometria;
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 4.4.4.2. outro permitido por lei.

 4.4.5. O dispositivo eletrônico para o controle da jornada de trabalho,

deverá ser instalado nos imóveis relacionados nos anexos, onde forem

prestados  os  serviços  ou  em  outros  imóveis  que  venham  a  ser

ocupados pelo Poder Judiciário nas Comarcas listadas, com mais de

10 (dez) funcionários.

 5. INFORMAÇÕES  RELEVANTES  PARA  O  DIMENSIONAMENTO  DA

PROPOSTA

 5.1. Os serviços serão executados nas instalações do Tribunal de Justiça

do Estado de Goiás, em todo o Estado, conforme tabela em anexo, bem

como  em  outros  imóveis  que  venham  a  ser  ocupados  pelo  Poder

Judiciário, em todo o Estado de Goiás.

 6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

 6.1. Os  serviços  deverão  ser  executados  com  base  nos  parâmetros

mínimos estabelecidos no Instrumento de Medição de Resultados (IMR),

anexo deste Termo de Referência.

 7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

 7.1. A solução  a  ser  contratada  de  copeiragem,  garçonaria  e  cozinha,

contemplando o fornecimento dos materiais de limpeza e insumos para o

preparo de café nas dependências do Tribunal de Justiça e de refeições

para  o  Centro  Educacional  Mauro  Campos  foi  modelada  através  de

estudos, observando as contratações antigas, visitas técnicas em outros

órgãos da Administração em geral e pesquisa com o público interno do

órgão, identificando assim o modelo mais adequado.
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 7.2. Deste modo, os cargos que farão parte da contratação estão descritos

no  item  4  –  Forma  de  Prestação  de  Serviço,  com  a  descrição  das

atribuições, da qualificação, do código do CBO e da jornada de trabalho.

 7.3. A rotina  do  serviço  será  descrita  abaixo,  ressaltando  que  pode  ser

alterada para maior eficiência, de acordo com a demanda e necessidade

do órgão.

 7.4. A rotina de execução dos serviços de copeiragem, além das atribuições

citadas, se dará da seguinte forma:

 7.4.1. Serão  disponibilizadas  as  copas  e  cozinha,  onde  serão

preparados café e água quente para posterior distribuição;

 7.4.2. Será  disponibilizada  cozinha  para  o  preparo  de  alimentos  no

Centro Educacional Infantil Des. Mauro Campos;

 7.4.3. O  preparo  do  café  e  água  quente  será  realizado  pelos

empregados da contratada alocados nos postos, ou outra distribuição

que atenda melhor a demanda, trabalhando em turnos das 07h às 19h;

o  turno  proposto  pode  ser  alterado  de  acordo  com a  demanda  do

órgão;

 7.4.4. As copas vão atender das 07h às 19h, com a distribuição do

café e água quente, no mínimo, 2 (duas) vezes ao dia,  sendo pelo

menos  um  fornecimento  pela  manhã,  e  um  pela  tarde,  abarcando

quando  necessário  as  salas  de  reuniões  e  os  Gabinetes  de

autoridades deste Poder Judiciário;

 7.4.5. Vale  salientar,  que  a  água  potável  também será  servida  nos

Gabinetes  em  copos  de  vidros,  próprios  e  limpos,  e  poderão  ficar

disponíveis copos descartáveis nas copas e nos bebedouros para que

os  servidores  e  colaboradores  possam  se  servir,  a  critério  da

Administração.
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 8. GESTÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

 8.1. Nos  termos  do  art.  67  Lei  nº  8.666,  de  1993,  será  designado

representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando

em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos

observados;

 8.1.1.  Lote 1:

 8.1.1.1. Goiânia

 8.1.1.1.1.Tribunal de Justiça e Área Administrativa:

 8.1.1.1.1.1. GESTOR  DO  CONTRATO  e  FISCAL

ADMINISTRATIVO: Diretor(a) da Divisão de Serviços Gerais;

 8.1.1.1.1.2. FISCAL TÉCNICO: Serão indicados pelo titular da

Divisão de Serviços Gerais.

 8.1.1.1.2. 1º grau:

 8.1.1.1.2.1. GESTOR  DO  CONTRATO  E  FISCAL

ADMINISTRATIVO:  Coordenador(a)  Administrativo(a)  do

Foro;

 8.1.1.1.2.2. FISCAIS TÉCNICOS: Serão indicados pelo titular

da Coordenadoria Administrativa do Foro.

 8.1.1.2. Demais Comarcas:

 8.1.1.2.1.GESTOR DO CONTRATO: Diretor(a) Administrativo(a);

 8.1.1.2.2.FISCALIZAÇÃO  TÉCNICA:  Divisão  de  Gestão  de

Contratos e Convênios da Diretoria Administrativa;

 8.1.1.2.3.FISCAIS  SETORIAIS:  Diretores  dos  Foros  das

respectivas Comarcas.

 8.1.2. Lotes 2, 3, 4, 5 e 6:

 8.1.2.1. GESTOR DO CONTRATO: Diretor(a) Administrativo(a);

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
Contato: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 201807000118988

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 10/12/2019 às 11:45.
Para validar este documento informe o código 274634337739 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

 8.1.2.2. FISCAL  TÉCNICO:  Diretor  da  Divisão  de  Gestão  de

Contratos e Convênios;

 8.1.2.3. FISCAIS  SETORIAIS:  Diretores  dos  Foros  das

respectivas Comarcas.

 8.2. A gestão,  controle  e  a  fiscalização  contratual  serão  realizados  pelo

Gestor do Contrato, auxiliado pelo Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo,

todos  servidores  capacitados  para  o  exercício  destas  atividades  e

formalmente designados pela autoridade competente do TJGO, sendo os

seguintes  instrumentos  principais  para  desenvolvimento  de  suas

atividades:

 8.2.1. Dados,  informações  e  documentos  registrados  na  solução

tecnológica relacionados à execução do serviço e ao cumprimento das

obrigações  trabalhistas  da  contratada,  inclusive  recolhimentos  das

contribuições sociais;

 8.2.2. Proposta  apresentada  pela  contratada  no  processo  licitatório,

especialmente  quanto  aos  empregados  a  serem  alocados  e  aos

insumos a serem utilizados na execução do serviço.

 8.2.3. Resultados dos indicadores do IMR.

 8.2.4. A  autoridade  competente  do  TJGO,  ouvido  o  Gestor  do

Contrato,  definirá  a  quantidade  de  Fiscais  Técnicos  e  de  Fiscais

Administrativos a serem designados.

 8.3. Os  resultados  dos  indicadores  do  IMR  serão  apurados  conforme

especificado no Anexo IV deste TR, incluídas as definições dos impactos a

serem aplicadas sobre  os  valores  dos pagamentos mensais  devidos à

contratada, consideradas as seguintes perspectivas:

 8.3.1. Indicador  Desempenho,  destinado a  medir  o  desempenho da

contratada na execução do serviço.
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 8.3.2. Indicador  Qualidade,  destinado  a  medir  a  qualidade  dos

resultados da execução do serviço.

 8.3.3. Indicador Satisfação do Usuário, destinado a medir a satisfação

dos servidores do TJGO com a execução do serviço.

 8.4. O  Gestor  do  Contrato  deverá  atuar  na  análise  processual  de

apresentação de conta para posterior ateste, nos atos preparatórios para a

instrução processual de prorrogação até a celebração de novo contrato,

bem como atuar na repactuação e alteração contratual, nas garantias de

execução  contratual,  pagamento  do  serviço  executado,  inclusive

relacionados  à  Conta  Vinculada,  na  abertura  de  procedimento  para

aplicação de sanções administrativas, término do contrato, aplicar glosas,

atestar faturas, acompanhar o contrato em seus prazos, verificar valores

no ato de apresentação de fatura pertinente a repactuações, dentre outras

atividades de gestão.

 8.5. O Fiscal Técnico deverá fiscalizar a execução do serviço, verificando a

compatibilidade  e  o  cumprimento  das  obrigações  assumidas  pela

contratada  e  apurando  o  resultado  dos  indicadores  de  desempenho,

qualidade do resultado e de satisfação dos usuários, em consonância com

o estabelecido no IMR, com registro das suas observações em relatório a

ser  encaminhado  ao  Gestor  do  Contrato  até  o  5º  dia  útil  do  mês

subsequente ao serviço prestado.

 8.6. O Fiscal Administrativo deverá fiscalizar os aspectos administrativos da

execução contratual, observando controle de frequência dos empregados

terceirizados, solicitando a substituição de empregados em caso de faltas

e impedimentos, a utilização do uniforme, se o empregado está recebendo

os  benefícios  inerentes  a  sua  função  e  de  acordo  com a  Convenção

Coletiva  de  Trabalho  -  CCT,  conforme  as  obrigações  assumidas  pela
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contratada, devendo registrar as ocorrências e encaminhá-las ao Gestor

do Contrato até o 5º dia útil do mês subsequente ao serviço prestado.

 8.7. O  Gestor  do  Contrato,  auxiliado  pelo  Fiscal  Técnico  e  Fiscal

Administrativo, deverá observar as especificações estabelecidas neste TR,

determinando as eventuais alterações necessárias, de modo a garantir a

eficácia  e  eficiência  da  execução  do  serviço  e  a  efetividade  dos  seus

resultados.

 8.8. No que concerne as Comarcas do Interior, teremos a figura do Fiscal

Setorial  (técnico/  administrativo),  que será responsável  pelo registro  de

ocorrências  nas  Comarcas.  Neste  caso,  será  o  Diretor(a)  do  Foro  ou

servidor(a) designado(a) por ele(a) por ato de ofício.

 8.9. O  Gestor  do  Contrato,  auxiliado  pelo  Fiscal  Técnico,  considerará  a

efetiva execução do serviço, mediante a apresentação de relatório/ateste

por  estes  dois  técnicos,  encaminhados  até  o  5º  dia  útil  do  mês

subsequente  a  prestação  dos  serviços,  observando  as  disposições

contratuais estabelecidas, determinar as alterações necessárias a serem

promovidas pela contratante.

 8.10. O Fiscal Técnico e o Fiscal Administrativo, mediante as informações

contidas  no  Termo  de  Referência,  deverão  cotejar  periodicamente  as

quantidades de empregados alocados,  considerando a possibilidade de

alteração contratual caso os quantitativos propostos sejam superiores a

necessário efetivamente aplicado.

 8.11. A  contratada,  na  data  de  assinatura  do  contrato,  deverá  indicar

preposto  para  representá-la  na  execução  contratual,  pelo  cumprimento

das  obrigações  assumidas  e  pelo  relacionamento  com  o  TJGO  nos

assuntos relativos ao contrato.
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 8.12. O Fiscal Técnico e o Fiscal Administrativo e o preposto indicado pela

contratada  deverão  coordenar  as  atividades  de  contratação  dos

empregados que exercerão as atividades inerentes a cada função.

 8.13. As comunicações entre o Gestor do Contrato, representante do TJGO,

e  o  preposto  indicado  pela  contratada  serão  sempre  por  escrito,

preferencialmente  por  meio  de  correio  eletrônico,  com  a  utilização  de

endereços de e-mail indicados na data de assinatura do contrato.

 9. DO PAGAMENTO

 9.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta)

dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, após acolhimento da

apresentação  de  conta,  conferência  da  autenticidade  da  Nota  Fiscal,

averiguação da validade das certidões de regularidade fiscal, bem como

da conferência dos valores apresentados, a fatura será encaminhada à

Diretoria  Financeira  do  Tribunal  de  Justiça,  para  posterior  pagamento

dentro do mês de apresentação da fatura; 

 9.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será expedida pela contratada até o

5º dia útil da prestação do serviço, conforme este Termo de Referência;

 9.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovação  da  regularidade  fiscal  ou  mediante  consulta  aos  sítios

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº

8.666, de 1993.

 9.4. O Gestor deverá proceder ao pagamento após a verificação da Nota

Fiscal  ou  Fatura  apresentada  expressa  os  elementos  necessários  e

essenciais do documento, tais como: 

 9.4.1. O prazo de validade; 

 9.4.2. A data da emissão; 

 9.4.3. Os dados do contrato e do órgão contratante; 
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 9.4.4. O  período  de  prestação  dos  serviços  expresso  no  corpo  da

fatura,  bem como  o  número  do  edital  a  qual  se  refere  e  a  conta-

corrente da contratada para depósito do valor; 

 9.4.5. O valor a pagar; e 

 9.4.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

 9.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância

que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até

que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o

prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a  comprovação  da

regularização  da  situação,  não  acarretando  qualquer  ônus  para  a

Contratante;

 9.6. Em caso de negação de substituição de mão de obra por parte  do

superior direto da unidade onde está sendo prestado o serviço, seja por

afastamento por licença maternidade, auxílio-doença ou férias, implicará

do não pagamento do posto naquele período;

 9.7. Será  efetuada  a  retenção  ou  glosa  no  pagamento,  proporcional  à

irregularidade  verificada,  sem  prejuízo  das  sanções  cabíveis,  caso  se

constate que a Contratada:

 9.7.1. Não produziu os resultados acordados;

 9.7.2. Deixou  de  executar  as  atividades  contratadas,  ou  não  as

executou com a qualidade mínima exigida;

 9.7.3. Deixou  de  utilizar  os  materiais  e  recursos  humanos  exigidos

para  a  execução  do  serviço,  ou  utilizou-os  com  qualidade  ou

quantidade inferior à demandada.

 9.8. Será  considerada  data  do  pagamento  o  dia  em que  constar  como

emitida a ordem bancária para pagamento.

 9.9. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
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 9.10.  Constatando-se  a  situação  de  irregularidade  da  contratada,  será

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)

dias úteis,  regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua

defesa.  O prazo  poderá  ser  prorrogado  uma vez,  por  igual  período,  a

critério da contratante.

 9.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a

Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,

proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público,  bem  como  ocorrências

impeditivas indiretas.

 9.12. Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa  considerada

improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis

pela  fiscalização  da  regularidade  fiscal  quanto  à  inadimplência  da

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,

para  que  sejam  acionados  os  meios  pertinentes  e  necessários  para

garantir o recebimento de seus créditos.

 9.13. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas

necessárias à rescisão contratual  nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

 9.14. Havendo  a  efetiva  execução  do  objeto,  os  pagamentos  serão

realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso

a contratada não regularize sua situação.

 9.14.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada que

não apresentar todas as certidões negativas exigidas para participação

no certame, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional

ou  outro  de  interesse  público  de  alta  relevância,  devidamente

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 
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 9.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na

legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de

1993,  nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.  5/2017,

quando couber.

 9.16. É  vedada  a  contratação  de  empresa  que  tenha  em  seu  quadro

societário servidor público da ativa do órgão contratante.

 9.17. A parcela  mensal  a  ser  paga  a  título  de  aviso  prévio  trabalhado  e

indenizado corresponderá, no primeiro ano de contratação, ao percentual

originalmente fixado na planilha de preços.

 9.17.1. Não  tendo  havido  a  incidência  de  custos  com  aviso  prévio

trabalhado  e  indenizado,  a  prorrogação  contratual  seguinte  deverá

prever o pagamento do percentual máximo equivalente a 03 (três) dias

a mais por ano de serviço, até o limite compatível com o prazo total de

vigência contratual.

 9.17.2. A adequação  de  pagamento  de  que  trata  o  subitem anterior

deverá ser prevista em termo aditivo.

 9.17.3. Caso tenha ocorrido a incidência parcial ou total dos custos com

aviso  prévio  trabalhado  e/ou  indenizado  no  primeiro  ano  de

contratação, tais rubricas deverão ser mantidas na planilha de forma

complementar/proporcional, devendo o órgão contratante esclarecer a

metodologia de cálculo adotada.

 9.18. A Contratante providenciará o desconto na fatura a ser paga do valor

global  pago a título  de vale-transporte em relação aos empregados da

Contratada  que  expressamente  optaram  por  não  receber  o  benefício

previsto na Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo

Decreto nº 95.247, de 17 de novembro de 1987. 

 9.19. Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a

Contratada  não  tenha  concorrido,  de  alguma  forma,  para  tanto,  fica
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convencionado  que  a  taxa  de  compensação  financeira  devida  pela

Contratante,  entre  a  data  do  vencimento  e  o  efetivo  adimplemento  da

parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = (6 / 100)
   365

I = 0,00016438
TX= Percentual da taxa anual = 6%

 10. DA RETENÇÃO DE PROVISÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS,

PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS

 10.1.  Em cumprimento à Resolução 169, do Conselho Nacional de Justiça

(CNJ),  alterada  pela  Resolução  183/2013  e  248/2018,  as  rubricas  de

encargos trabalhistas, relativas a férias, 1/3 constitucional, 13º salário e

multa do FGTS por dispensa sem justa causa, bem como a incidência dos

encargos previdenciários e FGTS (INSS, SESI, SESC, SENAI, SENAC,

INCRA, Salário Educação, FGTS, RAT+FAT, SEBRAE, etc.), sobre férias,

1/3 constitucional e 13º salário serão deduzidas do pagamento do valor

mensal devido à(s) empresa(s) contratada(s) para prestação de serviços,

com previsão de mão de obra residente nas dependências deste Tribunal

de Justiça,  e  depositadas exclusivamente em banco público oficial,  em

conta  depósito  vinculada  –  bloqueada  para  movimentação  –  aberta  a

pedido do  Tribunal  de  Justiça,  no  nome da contratada e  por  contrato,

unicamente  para  essa  finalidade,  nos  termos  do  Anexo  IV,  e  com
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movimentação somente por ordem do Ordenador de Despesa do Tribunal

de Justiça ou por servidor designado expressamente para este fim;

 10.1.1. O acesso às contas, pelo Órgão, fica condicionado à expressa

autorização, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do Anexo

V, por parte da Contratada;

 10.1.2. O  Tribunal  de  Justiça  poderá  negociar,  com  banco  público

oficial, caso haja a cobrança de tarifas bancárias, a isenção ou redução

das  referidas  tarifas  para  a  abertura  e  a  movimentação  da  conta

depósito vinculada bloqueada para movimentação –, sendo eventuais

despesas  para  abertura  e  manutenção  da conta  depósito  vinculada

deverão  ser  suportadas  na  taxa  de  administração  constante  na

proposta comercial da empresa contratada;

 10.1.3. O  montante  mensal  do  depósito  vinculado  será  igual  ao

somatório dos valores das seguintes rubricas:

 10.1.3.1. Férias;

 10.1.3.2. 1/3 constitucional;

 10.1.3.3. 13º salário;

 10.1.3.4. Multa do FGTS por dispensa sem justa causa; e

 10.1.3.5. Incidência  dos encargos previdenciários  e  FGTS sobre

férias, 1/3 constitucional e 13º salário;

 10.2.  Os percentuais das rubricas para a retenção serão aqueles indicados

na planilha de índice para retenção de verbas previstas na Resolução 169

do CNJ, constante neste Termo de Referência, conforme Anexo III;
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RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS

PERCENTUAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO

ITEM PERCENTUAL

13º (décimo terceiro) 
salário 

8,33% (oito vírgula trinta e três por cento

Férias e 1/3 Constitucional 12,10% (doze vírgula dez por cento)

Multa sobre FGTS e 
contribuição social sobre o
aviso prévio indenizado e 
sobre o aviso prévio 
trabalhado

5,00% (cinco por cento)

Subtotal 25,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por cento

Incidência do Submódulo 
2.2 sobre férias, 1/3 (um 
terço) constitucional de 
férias e 13º  (décimo 
terceiro) salário*

7,39% (sete vírgula 
trinta e nove por 
cento)

7,60% (sete vírgula 
seis por cento)

7,82% (sete vírgula 
oitenta e dois por 
cento)

Total 32,82% (trinta e 
dois vírgula oitenta 
e dois por cento)

33,03% (trinta e três 
vírgula três por cento)

32,25% (trinta e dois 
vírgula vinte e cinco 
pro cento)

* Considerando as alíquotas de contribuição de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três
por cento) referentes ao grau de risco de acidente do trabalho, previstas no inciso II do art. 22 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991.

 10.3. Os  valores  das  provisões  de  encargos  trabalhistas  depositados  na

conta  depósito  vinculada  –  bloqueada  pra  movimentação,  deixarão  de

compor o valor do pagamento mensal à empresa;

 10.4. A  empresa  contratada  poderá  solicitar  autorização  do  Tribunal  de

Justiça  para  resgatar  da  conta  depósito  vinculada  bloqueada  para

movimentação,  os  valores  despendidos  com  o  pagamento  de  verbas

trabalhistas  e  previdenciárias  que  estejam  contempladas  nas  mesmas

rubricas indicadas no art. 4º da Resolução 169, e suas alterações, desde

que  comprovado  tratar-se  dos  empregados  alocados  pela  empresa

contratada para prestação dos serviços contratados;

 10.5. Os valores retidos somente serão liberados nas seguintes condições:
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 10.5.1. Parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo

terceiro)  salário  dos  empregados  vinculados  ao  contrato,  quando

devido;

 10.5.2. Parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço

de férias previsto na Constituição Federal, quando do gozo de férias

pelos empregados vinculados ao contrato;

 10.5.3. Parcialmente,  pelo  valor  correspondente  ao  13º  (décimo

terceiro)  salário  proporcional,  férias  proporcionais  e  à  indenização

compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa

sem justa causa de empregado vinculado ao contrato;

 10.5.4. Ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas

rescisórias;

 10.5.5. Para  resgatar  os  recursos  da  conta  depósito  vinculada  –

bloqueada  para  movimentação,  a  empresa  contratada  deverá

apresentar  ao  Tribunal  de  Justiça  os  seguintes  documentos

comprobatórios:

 10.5.5.1. Cópia  do Termo de Rescisão do Contrato  de  Trabalho

(TRCT) acompanhado dos Termos de Homologação e de Quitação

requerendo a assistência do sindicato da categoria a que pertencer

o  empregado  ou  da  autoridade  do  Ministério  do  Trabalho  para

verificar  se os termos de rescisão do contrato de trabalho estão

corretos.  A  rescisão  formalizada,  na  hipótese,  sem  assistência

sindical, é considerada nula;

 10.5.5.2. Cópia  da  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social

(CTPS) com as anotações devidamente atualizadas;

 10.5.5.3. Cópia do comprovante do aviso prévio, caso tenha sido

fornecido, ou do pedido de demissão, quando for o caso;

 10.5.5.4. Cópia do extrato atualizado da conta vinculada;
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 10.5.5.5. Comprovação de quitação das verbas rescisórias;

 10.6. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por meio de seus setores

competentes, expedirão, após a confirmação do pagamento das verbas

trabalhistas retidas, a autorização para resgate de valores, nos termos do

Anexo VI, encaminhando a referida autorização ao banco público no prazo

máximo  de  dez  dias  úteis,  a  contar  da  data  da  apresentação  dos

documentos comprobatórios pela empresa;

 10.7. O Tribunal de Justiça solicitará ao banco público oficial que, no prazo

de dez dias úteis, contados da data da transferência dos valores para a

conta-corrente do beneficiário, apresente os respectivos comprovantes de

depósitos;

 10.8. Se,  realizados  os  pagamentos  devidos,  ainda  sim  houver  saldo  na

conta depósito, o montante deverá ser transferido para a contratada após

5  (cinco)  anos  da  data  de  encerramento  da  vigência  do  contrato

administrativo.

 11. REAJUSTE 

 11.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde

que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1

(um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá,  o

valor consignado no Termo de Contrato será repactuado, competindo à

CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando

memória  de  cálculo  e  planilhas  apropriadas  para  análise  e  posterior

aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n° 9.507,

de 2018, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/MP

n° 5, de 2017;

 11.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem

necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos
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preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para

discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em

datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os

custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço;

 11.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será

contado:

 11.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base

da categoria  profissional:  a  partir  dos  efeitos  financeiros  do acordo,

dissídio  ou  convenção  coletiva  de  trabalho,  vigente  à  época  da

apresentação  da  proposta,  relativo  a  cada  categoria  profissional

abrangida pelo contrato;

 11.3.2. Para  os  insumos  discriminados  na  Planilha  de  Custos  e

Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao valor de

preço  público  (tarifa):  do  último  reajuste  aprovado  por  autoridade

governamental ou realizado por determinação legal ou normativa;

 11.3.3. Para  os  demais  custos,  sujeitos  à  variação  de  preços  do

mercado (insumos não decorrentes da mão de obra): a partir da data

limite para apresentação das propostas constantes do Edital;

 11.4.  Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano

será computado da última repactuação correspondente à mesma parcela

objeto de nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a data

em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em

que celebrada ou apostilada. 

 11.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na

data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou

convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria

profissional  abrangida  pelo  contrato,  ou  na  data  do  encerramento  da

vigência do contrato, caso não haja prorrogação.
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 11.6. Caso a  CONTRATADA não solicite  a  repactuação tempestivamente,

dentro  do  prazo  acima  fixado,  ocorrerá  a  preclusão  do  direito  à

repactuação.

 11.7. Nessas  condições,  se  a  vigência  do  contrato  tiver  sido  prorrogada,

nova  repactuação  só  poderá  ser  pleiteada  após  o  decurso  de  novo

interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

 11.7.1. Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior,

em relação aos custos decorrentes de mão de obra;

 11.7.2. Do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou

realizado  por  determinação  legal  ou  normativa,  para  os  insumos

discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam

diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);

 11.7.3. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação

da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do

mercado;

 11.8. Caso,  na  data  da  prorrogação  contratual,  ainda  não  tenha  sido

celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou

ainda  não  tenha  sido  possível  à  CONTRATANTE  ou  à  CONTRATADA

proceder  aos  cálculos  devidos,  deverá  ser  inserida  cláusula  no  termo

aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a

ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de

preclusão;

 11.9. Quando a contratação envolver  mais de  uma categoria  profissional,

com  datas  base  diferenciadas,  a  repactuação  deverá  ser  dividida  em

tantas  parcelas  quantos  forem  os  acordos,  dissídios  ou  convenções

coletivas das categorias envolvidas na contratação;

 11.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não

previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por
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força  de  instrumento  legal,  sentença  normativa,  Acordo,  Convenção  e

Dissídio Coletivo de Trabalho;

 11.11. A  CONTRATANTE  não  se  vincula  às  disposições  contidas  em

Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de

participação  dos  trabalhadores  nos  lucros  ou  resultados  da  empresa

contratada,  de  matéria  não  trabalhista,  de  obrigações  e  direitos  que

somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que

estabeleçam direitos não previstos em lei,  tais como valores ou índices

obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços

para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

 11.12. Quando  a  repactuação  se  referir  aos  custos  da  mão  de  obra,  a

CONTRATADA  efetuará  a  comprovação  da  variação  dos  custos  dos

serviços  por  meio  de  Planilha  de  Custos  e  Formação  de  Preços,

acompanhada da apresentação do novo acordo,  dissídio ou convenção

coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.

 11.13. Quando a repactuação se referir aos custos sujeitos à variação dos

preços  de  mercado  (insumos  não  decorrentes  da  mão  de  obra),  a

CONTRATADA demonstrará o respectivo aumento por meio de Planilha de

Custos e Formação de Preços, considerando-se a aplicação do índice de

reajustamento indicado na Convenção Coletiva da Categoria, ou mediante

a aplicação da seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994): 

R = V (I – Iº) / Iº, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual do serviço a ser reajustado;

Iº  =  índice  inicial  -  refere-se  ao  índice  de  custos  ou  de  preços

correspondente à data fixada para entrega da proposta da licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;
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 11.13.1. No  caso  de  atraso  ou  não  divulgação  do  índice  de

reajustamento,  a  CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA  a

importância  calculada  pela  última  variação  conhecida,  liquidando  a

diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo;

fica  a  CONTRATADA  obrigada  a  apresentar  memória  de  cálculo

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre

que este ocorrer;

 11.13.2. Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos

insumos será, obrigatoriamente, o definitivo;

 11.13.3. Caso  o  índice  estabelecido  para  a  repactuação  de  insumos

venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,

será  adotado,  em  substituição,  o  que  vier  a  ser  determinado  pela

legislação então em vigor.;

 11.13.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as

partes elegerão novo índice oficial,  para reajustamento do preço do

valor  remanescente  dos  insumos  e  materiais,  por  meio  de  termo

aditivo.

 11.14. Os  novos  valores  contratuais  decorrentes  das  repactuações  terão

suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

 11.14.1. A  partir  da  ocorrência  do  fato  gerador  que  deu  causa  à

repactuação;

 11.14.2. Em  data  futura,  desde  que  acordada  entre  as  partes,  sem

prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas

repactuações futuras; ou

 11.14.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente

quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em

que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção

coletiva,  ou  sentença  normativa,  contemplar  data  de  vigência
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retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação

do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em

repactuações futuras.

 11.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente

aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura

existente;

 11.16. A decisão sobre  o  pedido de repactuação deve ser  feita  no  prazo

máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega

dos comprovantes de variação dos custos;

 11.17. O  prazo  referido  no  subitem  anterior  ficará  suspenso  enquanto  a

CONTRATADA  não  cumprir  os  atos  ou  apresentar  a  documentação

solicitada  pela  CONTRATANTE  para  a  comprovação  da  variação  dos

custos;

 11.18. As  repactuações  serão  formalizadas  por  meio  de  apostilamento,

exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual,  caso em que

deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato;

 11.19. O  CONTRATADO  deverá  complementar  a  garantia  contratual

anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5%

(cinco por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a

repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN

SEGES/MP n. 5/2017.

 12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 12.1. Os  serviços  somente  serão  contratados  após  a  confirmação  da

existência de recursos na dotação orçamentária destinada a este fim, a

cargo da CONTRATANTE.
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 13. UNIFORMES – DA DISPONIBILIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO

 13.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados

deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no Tribunal

de Justiça, compreendendo peças para todas as estações climáticas do

ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o

disposto nos itens seguintes:

 13.2. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário:

GARÇOM

MASCULINO/FEMININO

Item Qtde Especificações

Camisa 3
Camisa  social  em  oxford,  100%  poliéster,  na  cor  branca,
manga longa, com botões nos punhos e gola com entretela.

Calça 2
Comprida  social  em oxford,  100% poliéster  com zíper,  cor
preta.

Gravata 2 Tipo borboleta.

Colete 2

Na cor preta, em tecido tipo microfibra, forrado internamente,
com  decote  em  V,  4  botões  pretos  e  fivela  ajustável  nas
costas, contendo o emblema da Contratada bordado no lado
superior esquerdo, 2 (dois) bolsos inferiores.

Par de meias 3
Meia social,  em tecido 60% algodão,  39% poliamida e 1%
elastano, na cor preta.

Par de sapatos 2
Na  cor  preta,  em  couro,  tipo  mocassim,  solado
antiderrapante.

COPEIRA/COZINHEIRA/ AUXILIAR DE COZINHA

Item Qtde Especificações

Camisete 3
Acinturada  preta,  manga curta,  em oxford,  100% poliéster,
gola e manga com detalhes branco em bordado inglês, frente
fechada em botões.

Calça 2 ½ elástico, em oxford, 100% poliéster, na cor preta.

Avental 2
Em Oxford 100% poliéster,  branco, com tiras ajustáveis na
cintura e acabamento com detalhe em bordado.

Touca 3
Em oxford  e  tule,  preta,  com faixa  para  conter  o  suor  na
frente, tamanho ajustável com elástico na parte de trás.

Par de sapatos 2
Fechado na parte superior e traseira, preto, em eva, solado
antiderrapante, impermeável, (tipo soft works)
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 13.3. As  peças  devem  ser  confeccionadas  com  tecido  e  material  de

qualidade,  seguindo  os  seguintes  parâmetros  mínimos:  As  peças  dos

uniformes  deverão  ser  confeccionadas  em  tecido  de  boa  qualidade,

compatível com o clima das cidades onde serão prestados os serviços,

duráveis e que não desbotem facilmente.

 13.4. Os  uniformes  deverão  conter  o  emblema  da  Contratada,  de  forma

visível, preferencialmente, no blazer ou na própria camisa, podendo para

isso conter um bolso, do lado esquerdo, para a sua colocação.

 13.5. Todos os sapatos ou as sandálias deverão ser em couro maleável e de

boa qualidade, não sintético.

 13.6. Os uniformes deverão ser entregues nos seguintes quantitativos:

 13.6.1. 02  (dois)  conjuntos  completos  ao  empregado  no  início  da

execução do contrato, devendo ser substituído o conjunto completo de

uniforme  a  cada  06  (seis)  meses,  ou  a  qualquer  época,  no  prazo

máximo  de  36(trinta  e  seis)  horas,  após  comunicação  escrita  da

Contratante,  sempre  que  não  atendam  as  condições  mínimas  de

apresentação;

 13.7. No  caso  de  empregada  gestante,  os  uniformes  deverão  ser

apropriados  para  a  situação,  substituindo-os  sempre  que  estiverem

apertados;

 13.8. Caso exista algum empregado do sexo feminino que, por determinação

médica,  não  possa  calçar  sapato  (fechado)  o  mesmo  deverá  ser

substituído por sandália em couro maleável puro, na cor preta.

 14. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

 14.1. A empresa  CONTRATADA para  a  perfeita  execução  dos  serviços,

deverá disponibilizar os materiais e insumos necessários à prestação dos

serviços, à conservação e à manutenção das copas, na medida em que
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forem  sendo  solicitados  pelo  Fiscal  do  Contrato,  tomando-se  por

parâmetro os quantitativos estimados abaixo:

Tabela - Material de Consumo e Limpeza Anual Para Copa

Descrição Unid Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6

Açúcar cristal embalado em saco plástico de
5kg

Pc 25.214 3.230 2.389 2.896 4.254 3.526

Adoçante com stévia, frasco com 100ml Un 750 103 82 96 133 113

Água  Sanitária  Solução  Aquosa,  frasco  de
1000ml

Un 476 68 56 66 88 76

Álcool em gel, frasco de 500ml Un 837 113 90 107 150 127

Álcool etílico, líquido, 70% Lt 96 0 0 0 0 0

Álcool etílico, líquido, 92,8º INPM, frasco com
1.000ml

Un 877 120 92 109 154 131

Café  torrado  e  moído  do  tipo  superior,
empacotado em embalagem aluminizada de
500  gramas,  de  acordo  com  a  Resolução
RDC nº  277  de  22/09/2005,  com laudo  de
análise  emitido  por  laboratório  credenciado
pela  Rede  Brasileira  de  Laboratórios
Analíticos  de  Saúde  (habilitados  pela
Vigilância  Sanitária)  –  REBLAS/ANVISA,  e
demais padrões recomendáveis pela norma
do Programa de Qualidade do café.

Kg 29.856 3.822 2.824 3.426 5.039 4.174

Coador para café, em pano 100% algodão,
tamanho médio

Un 1.133 150 117 141 200 166

Copo descartável  água  200ml,  pacote  com
100 unidades

Pc 7.876 1.015 755 913 1.337 1.106

Copo  descartável  café  50  ml,  pacote  com
100 unidades

Pc 4.681 606 451 546 796 664

Detergente líquido neutro de 500ml Un 4.171 539 404 490 712 593

Esponja em aço carbono Pc 2.064 269 205 248 354 296

Esponja dupla face Un 2.624 344 260 313 452 372

Flanela 100% algodão, 40x60cm Un 1.258 168 131 154 220 186

Fósforo  acendedor,  palito  longo  de  5cm,
caixa com 50 unidades

Cx 1.257 167 131 154 219 186

Guardanapo de papel,  folha dupla,  24 x 22
cm, pacote com 50 unidades

Pc 10.673 1.373 1.016 1.234 1.807 1.499

Limpador multiuso, frasco com 500ml Un 48 0 0 0 0 0

Pano de chão 144 0 0 0 0 0
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Pano de prato para uso de copa e cozinha Un 1.216 162 123 150 216 179

Papel  toalha  virgem,  picotado  próprio  para
uso em alimentos (tipo doméstico)

Un 24 0 0 0 0 0

Plástico  filme  largura  da  bobina  de
aproximadamente 40cm

Mt 300 0 0 0 0 0

Sabão em barra comum neutro Un 5.168 667 498 602 880 731

Sabão em pó embalagem 500g Un 652 89 75 85 119 100

Sabonete líquido, inodoro e antisséptico para
as mãos 

Lt 120 0 0 0 0 0

Sacos  plásticos  próprios  para  o
acondicionamento de alimentos.  Dimensões
aprox. 40 x 25 cm

Un 300 0 0 0 0 0

*Os valores da tabela são estimados no histórico de consumo, podendo variar para cima ou para
baixo, de acordo com o consumo real no período

 14.1.1. A CONTRATADA deverá elaborar planilha mensal de consumo

com a demanda dos materiais a serem disponibilizados para uso do

TJGO.  Esta  planilha  será  submetida  ao  fiscal  do  Contrato,  com

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis em relação ao início do

mês  subsequente,  que  promoverá  a  avaliação  e,  se  for  o  caso,  a

respectiva aprovação.

 14.1.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar o material em até 2 (dois)

dias úteis a contar da aprovação do fiscal.

 14.1.3. O material deverá ser fornecido mensalmente, em quantitativo

estimado  de  acordo  com  a  demanda  da  CONTRATANTE,  após  a

anuência do Fiscal do Contrato.

 14.1.4. Os materiais  de consumo a serem empregados na execução

dos serviços, deverão ser de primeira qualidade e compatíveis com os

locais  onde  serão  utilizados,  devendo,  ainda,  serem  submetidos  à

prévia  aprovação do fiscal  do  contrato,  que se  reserva  o  direito  de

rejeitá-los, caso não satisfaçam aos padrões exigidos neste Termo de

Referência,  ficando  sujeitos  às  mesmas exigências  e  condições  no
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concernente  ao  registro,  industrialização,  entrega  ao  consumo  e

fiscalização por parte das entidades governamentais fiscalizadoras.

 14.1.5. Os  custos  da  CONTRATADA com  o  material  de  consumo  e

limpeza,  deverão  constar  do  item  “B”  do  MÓDULO  5  -  INSUMOS

DIVERSOS da planilha de composição de custos e formação de preços

relativamente ao posto de copeiragem.

 14.1.6. A CONTRATADA deverá  manter  um  estoque  de  segurança,

correspondente ao consumo de 10 dias, dos materiais de consumo e

limpeza, para que os serviços não sofram descontinuidade.

 14.2. DA  MANUTENÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS,  MATERIAIS  E

UTENSÍLIOS POR PARTE DA CONTRATADA

 14.2.1. Os  equipamentos,  materiais  e  utensílios  de  propriedade  da

CONTRATANTE alocados na copa serão colocados à disposição da

CONTRATADA que ficará responsável, após vistoria e mediante Termo

de  Responsabilidade  (Anexo  do  contrato),  com  compromisso  de

guarda e zelo.

 14.2.2. A empresa  CONTRATADA deverá  entregar  os  equipamentos,

materiais e utensílios ao final do Contrato nas mesmas condições em

que os  recebeu,  ou  seja,  em pleno  funcionamento,  ressalvados  os

desgastes naturais pelo uso normal dos bens.

 14.2.3. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e arcará, durante

a vigência do Contrato, com o ônus pelos consertos que se fizerem

necessários nos equipamentos, materiais e utensílios de propriedade

da CONTRATANTE, caso a CONTRATADA tenha dado causa ao dano

sofrido no equipamento.

 14.2.4. Na hipótese do subitem anterior,  a CONTRATADA deverá,  no

prazo máximo de 2 (dois) dia úteis, substituir o equipamento, material

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
Contato: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 201807000118988

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 10/12/2019 às 11:45.
Para validar este documento informe o código 274634337739 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

ou utensílio defeituoso, por outro igual ou de características similares,

até que seja efetivado o conserto do equipamento de propriedade da

CONTRATANTE.

 14.2.5. Ao  término  do  Contrato,  a  CONTRATANTE  conferirá,  em

conjunto  com  a  CONTRATADA,  os  equipamentos,  materiais  e

utensílios os quais deverão estar em boas condições de uso e com

quantitativos correspondentes aos colocados à disposição, para baixa

de responsabilidade.

 15. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

 15.1. A EXECUÇÃO dos serviços será iniciada em, no máximo, 48 (quarenta

e  oito)  horas,  contados  da  assinatura  do  Contrato,  devendo  a

CONTRATADA, nesse prazo, alocar a mão de obra nos respectivos locais

e nos horários a serem fixados pelo TJGO, informando, em tempo hábil,

qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços

contratados.

 15.2. O  profissional  será  alocado  pela  CONTRATADA e  dar-se-á  início  à

contagem  do  tempo  de  disponibilidade  do  profissional,  para  fins  de

prestação dos serviços e de faturamento.

 15.3. A  cada  solicitação  da  CONTRATANTE,  inclusive  quando  da

necessidade de substituições, a CONTRATADA terá até 48 (quarenta e

oito) horas para atendê-la, devendo, neste prazo, efetuar a seleção dos

novos profissionais.

 15.4. Será  de  inteira  responsabilidade  da  CONTRATADA  assegurar  a

prestação  dos  serviços  durante  os  horários  definidos  pela

CONTRATANTE.

 15.5. Os serviços especificados no contrato não excluem outros, de natureza

similar,  que porventura se façam necessários para a boa execução da
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tarefa estabelecida pelo TJGO, obrigando-se a CONTRATADA a executá-

los prontamente como parte integrante de suas obrigações.

 15.6. A  escolaridade  de  cada  profissional  deverá  ser  comprovada  pela

CONTRATADA,  mediante  a  apresentação  de  diploma  ou  certificado

emitido  por  instituição  legalmente  reconhecida  pelo  Ministério  da

Educação – MEC.

 15.7. A comprovação acima referida  será  realizada a  cada solicitação da

CONTRATANTE,  cabendo  à  CONTRATADA  recrutar,  selecionar  e

encaminhar toda a documentação, no prazo máximo de 48 (quarenta e

oito) horas.

 16. DA VISTORIA

 16.1. Para  o  correto  dimensionamento  e  elaboração  de  sua  proposta,  o

licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos

serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda

a  sexta-feira,  das 09 horas  às  17  horas,  devendo o  agendamento  ser

efetuado  previamente  pelo  telefone  62  3236-5499,  podendo  sua

realização ser comprovada por: 

 16.1.1. Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições

locais  para execução do objeto ou que realizou vistoria no local  do

evento, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017,

ou caso opte por não realizá-la, de que tem pleno conhecimento das

condições  e  peculiaridades  inerentes  à  natureza  do  trabalho,  que

assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste

para  quaisquer  questionamentos  futuros  que  ensejam  avenças

técnicas ou financeiras  com este  (órgão ou entidade),  na  forma do

Anexo III deste Termo de Referência.
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 16.2.  O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação

do  Edital,  estendendo-se  até  o  dia  útil  anterior  à  data  prevista  para a 

abertura da sessão pública. 

 16.3. Para  a vistoria,  o  licitante,  ou  o  seu  representante,  deverá  estar

devidamente identificado. 

 17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 17.1. Exigir  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  assumidas  pela

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua

proposta;

 17.2. 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;

 17.3. Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua

correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais

adequadas;

 17.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras,

exceto  em  caso  de  comprovada  necessidade  de  serviço,  formalmente

justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e

desde que observado o limite da legislação trabalhista, bem como sendo

abatida por meio de compensação de horas na semana subsequente com

autorização do Fiscal Administrativo;

 17.5. Pagar  à  Contratada  o  valor  resultante  da  prestação  do  serviço,  no

prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
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 17.6. Efetuar  as  retenções  tributárias  devidas  sobre  o  valor  da  fatura  de

serviços da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do

Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017;

 17.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais

como:

 17.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,

devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela

indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento

direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

 17.7.2. Direcionar  a  contratação  de  pessoas  para  trabalhar  nas

empresas Contratadas;

 17.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da

Contratada,  mediante  a  utilização  destes  em  atividades  distintas

daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função

específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

 17.7.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores

eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação,

especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

 17.8. Fiscalizar  mensalmente,  por  amostragem,  o  cumprimento  das

obrigações  trabalhistas,  previdenciárias  e  para  com  o  FGTS,

especialmente:

 17.8.1. A  concessão  de  férias  remuneradas  e  o  pagamento  do

respectivo  adicional,  bem  como  de  auxílio-transporte,  auxílio-

alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

 17.8.2. O  recolhimento  das  contribuições  previdenciárias  e  do  FGTS

dos  empregados  que  efetivamente  participem  da  execução  dos

serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;
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 17.8.3. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos

empregados dispensados até a data da extinção do contrato.

 17.9. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal

empregado  na  prestação  dos  serviços  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,

prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão do contrato;

 17.10. Fornecer  por  escrito  as  informações  necessárias  para  o

desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

 17.11. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu

recebimento;

 17.12. Cientificar a Diretoria-Geral para adoção das medidas cabíveis

quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

 17.13. Arquivar,  entre  outros  documentos,  especificações  técnicas,

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de

inspeções  técnicas  após  o  recebimento  do  serviço  e  notificações

expedidas;

 17.14. Fiscalizar  o  cumprimento  dos  requisitos  legais,  quando  a

contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º,

§ 5º, da Lei nº 8.666, de 1993;

 17.15. Assegurar  que  o  ambiente  de  trabalho,  inclusive  seus

equipamentos  e  instalações,  apresentem  condições  adequadas  ao

cumprimento,  pela  contratada,  das  normas  de  segurança  e  saúde  no

trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em

local por ela designado.

 18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 18.1. Executar  os  serviços  conforme  especificações  deste  Termo  de

Referência  e  de  sua  proposta,  com  a  alocação  dos  empregados

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
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fornecer  e  utilizar  os  materiais  e  equipamentos,  caso  estejam

especificados neste Termo de Referência e em sua proposta;

 18.2. Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração;

 18.3. Responsabilizar-se pelos danos causados ao Tribunal de Justiça ou a

terceiros,  devendo  ressarcir  imediatamente  a  Administração  em  sua

integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia,

caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor

correspondente aos danos sofridos;

 18.4. Utilizar  empregados  habilitados  e  com  conhecimentos  básicos  dos

serviços  a  serem  executados,  em  conformidade  com  as  normas  e

determinações em vigor;

 18.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja

familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de

confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 3º da Resolução nº

7/2005 do Conselho Nacional de Justiça;

 18.6. Disponibilizar  à  Contratante  os  empregados  devidamente

uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com

os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

 18.7. Fornecer  os  uniformes  a  serem  utilizados  por  seus  empregados,

conforme disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer

custos a estes;

 18.8. A Contratada  é  obrigada  a  encaminhar  relação  constando  o  nome

completo dos empregados, data da admissão, função, unidade de lotação,

por  e-mail  em  arquivo  digitável,  para  que  o  gestor  possa  montar  sua

planilha de controle de empregados;

 18.9. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das

Leis do Trabalho (CLT) deverão apresentar a seguinte documentação no

primeiro mês de prestação dos serviços:
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 18.9.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou

função, salário, horário do posto de trabalho, inscrição no Cadastro de

Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela

execução dos serviços, quando for o caso;

 18.9.2. Cópia digitalizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social

(CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela

execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela

contratada, e encaminhada em formato PDF;

 18.9.3. Livro de registro ou documento de igual valor demonstrando que

o empregado é registrado na empresa em formato PDF;

 18.9.4. Os  documentos  para  os  empregados  que  trabalharão  na

qualidade de “reserva/substituto”,  também deverão ser apresentados

demonstrando o vínculo empregatício com a contratada;

 18.9.5. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada

que prestarão os serviços;

 18.9.5.1. Para  os  postos  de  cozinheira  e  auxiliar  de  cozinha

(manipuladores  de  alimentos)  apresentar  os  exames  médicos

anuais conforme exigência da Legislação Vigente (RDC 216/2004

ANVISA).

 18.9.6. Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a

quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

 18.9.7. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados

para cada novo empregado que se vincule à prestação do contrato

administrativo.  De  igual  modo,  o  desligamento  de  empregados  no

curso  do  contrato  de  prestação  de  serviços  deve  ser  devidamente

comunicado,  com  toda  a  documentação  pertinente  ao  empregado

dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento

do contrato administrativo;
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 18.10. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente

optarem por não receber o vale-transporte;

 18.11. Substituir, no prazo de 2 (duas) horas, em caso de eventual ausência,

tais como faltas e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante,

devendo  identificar  previamente  o  respectivo  substituto  ao  Fiscal  do

Contrato;

 18.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas

em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das

categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas,

sociais,  previdenciárias,  tributárias e as demais previstas em legislação

específica,  cuja  inadimplência  não  transfere  a  responsabilidade  à

Contratante;

 18.13. Não  serão  incluídas  nas  planilhas  de  custos  e  formação  de

preços  as  disposições  contidas  em Acordos,  Dissídios  ou  Convenções

Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos

lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista,

de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a

Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei,

tais  como  valores  ou  índices  obrigatórios  de  encargos  sociais  ou

previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao

exercício da atividade;

 18.14. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na

execução contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade

do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana

em  que  ocorre  a  prestação  dos  serviços,  de  modo  a  possibilitar  a

conferência  do  pagamento  por  parte  da  Contratante.  Em  caso  de

impossibilidade  de  cumprimento  desta  disposição,  a  contratada  deverá
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apresentar  justificativa,  a  fim  de  que  a  Administração  analise  sua

plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento;

 18.15. Autorizar  a  Administração  contratante,  no  momento  da

assinatura  do  contrato,  a  fazer  o  desconto  nas  faturas  e  realizar  os

pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos

trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS,

quando  não  demonstrado  o  cumprimento  tempestivo  e  regular  dessas

obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções

cabíveis;

 18.15.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela

própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais

como  folha  de  pagamento,  rescisões  dos  contratos  e  guias  de

recolhimento),  os  valores  retidos  cautelarmente  serão  depositados

junto  à  Justiça  do  Trabalho,  com  o  objetivo  de  serem  utilizados

exclusivamente  no  pagamento  de  salários  e  das  demais  verbas

trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes;

 18.16. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos

empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos

em  que  ficar  constatado  descumprimento  das  obrigações  relativas  à

execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

 18.17. Instruir  seus empregados quanto à necessidade de acatar  as

Normas Internas da Administração;

 18.18. Instruir  seus  empregados  a  respeito  das  atividades  a  serem

desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas

pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer

ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

 18.19. Instruir  seus  empregados,  no  início  da  execução  contratual,

quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos
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públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes,

adotando, entre outras, as seguintes medidas:

 18.19.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio

de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do

Brasil,  com  o  objetivo  de  verificar  se  as  suas  contribuições

previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta)

dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do

empregado;

 18.19.2. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica

Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta)

dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do

empregado;

 18.19.3. Oferecer  todos  os  meios  necessários  aos  seus  empregados

para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais,

preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível;

 18.20. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela

Administração, para representá-la na execução do contrato;

 18.21. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada

no decorrer da prestação dos serviços;

 18.22. Fornecer,  sempre  que  solicitados  pela  Contratante,  os

comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo

de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e

demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da

Contratante;

 18.22.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao

FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor

proporcional  ao  inadimplemento,  mediante  prévia  comunicação,  até
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que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções

cabíveis.

 18.22.2. Ultrapassado  o  prazo  de  15  (quinze)  dias,  contados  na

comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização da

falta,  a  Administração  poderá  efetuar  o  pagamento  das  obrigações

diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da

execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais

sanções cabíveis;

 18.22.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá

ser  notificado  pelo  contratante  para  acompanhar  o  pagamento  das

respectivas verbas.

 18.23. Não  permitir  a  utilização  de  qualquer  trabalho  do  menor  de

dezesseis  anos,  exceto  na  condição  de  aprendiz  para  os  maiores  de

quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

 18.24. A contratada  disporá  de  5% (cinco  por  cento)  das  vagas  de

emprego relacionadas ao objeto do respectivo contrato administrativo a

mulher vítimas de violência doméstica e familiar, conforme estabelecido no

artigo  2º,  da  Lei  n.º  20.190/2018,  do  Governo  do  Estado  de  Goiás;

(obrigado a colocar);

 18.25. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade

com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e

qualificação exigidas na licitação;

 18.26. Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informações  obtidas  em

decorrência do cumprimento do contrato;

 18.27. Não  beneficiar-se  da  condição  de  optante  pelo  Simples

Nacional,  salvo  as  exceções  previstas  no  §  5º-C  do  art.  18  da  Lei

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
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 18.28. Comunicar  formalmente  à  Receita  Federal  a  assinatura  do

contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo

as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123,

de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples

Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão

do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006;

 18.28.1. Para  efeito  de  comprovação  da  comunicação,  a  contratada

deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil,

com  comprovante  de  entrega  e  recebimento,  comunicando  a

assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de

mão  de  obra,  até  o  último  dia  útil  do  mês  subsequente  ao  da

ocorrência da situação de vedação;

 18.29. Arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos

custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os

valores  providos  com  o  quantitativo  de  vale-transporte,  devendo

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja

satisfatório  para  o  atendimento  do  objeto  da  licitação,  exceto  quando

ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei

nº 8.666, de 1993;

 18.30. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)

horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local

dos serviços causados por empregado terceirizado;

 18.31. Prestar  todo  esclarecimento  ou  informação  solicitada  pela

Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer

tempo,  ao  local  dos  trabalhos,  bem como aos  documentos  relativos  à

execução do serviço;
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 18.32. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade

que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que

ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

 18.33. Promover  a  guarda,  manutenção  e  vigilância  de  materiais,

ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante

a vigência do contrato, se for o caso;

 18.34. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços,

de  modo  a  conduzi-los  eficaz  e  eficientemente,  de  acordo  com  os

documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no

prazo determinado;

 18.35. Conduzir  os  trabalhos com estrita  observância  às  normas da

legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos,

mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de

segurança, higiene e disciplina;

 18.36. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e

aprovação, qualquer mudança no método de execução do serviço que fuja

das especificações constantes deste Termo de Referência;

 18.37. Cumprir,  durante  todo  o  período  de  execução  do  contrato,  a

reserva de cargos prevista em lei  para pessoa com deficiência ou para

reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade

previstas  na legislação,  quando a contratada houver  se beneficiado da

preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015;

 18.38. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal,

estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

 18.39. Arcar com ônus decorrente de mal súbito em seus empregados,

caso ocorra nas dependências do Poder  Judiciário,  que necessitem de

deslocamento para atendimento médico ou medicamento custeado pelo

Tribunal de Justiça; 
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 18.40. Prestar  os  serviços  dentro  dos  parâmetros  e  rotinas

estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios

em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

 18.41. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo

máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação, os profissionais

necessários  à  realização  dos  serviços,  de  acordo  com  o  quantitativo

solicitado  e  com  a  qualificação  mínima  definida  neste  Termo  de

Referência.

 18.42.  Arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos

custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os

valores  providos  com  o  quantitativo  de  vale-transporte,  devendo

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja

satisfatório  para  o  atendimento  do  objeto  da  licitação,  exceto  quando

ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei

nº 8.666, de 1993.

 19. DA SUBCONTRATAÇÃO

 19.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

 20. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 20.1. É admissível  a  fusão,  cisão ou incorporação da contratada com/em

outra  pessoa  jurídica,  desde  que  sejam observados  pela  nova  pessoa

jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;

sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja

prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da

Administração à continuidade do contrato.
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 21. O CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

 21.1.  O  acompanhamento  e  a  fiscalização  da  execução  do  contrato

consistem  na  verificação  da  conformidade  da  prestação  dos  serviços,

técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar  o  perfeito

cumprimento  do  ajuste,  que  serão  exercidos  por  um  ou  mais

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos

arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

 21.2. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o

conjunto  de  ações  que  tem  por  objetivo  aferir  o  cumprimento  dos

resultados previstos pela Administração para o serviço contratado, verificar

a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem

como  prestar  apoio  à  instrução  processual  e  o  encaminhamento  da

documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos

procedimentos  relativos  a  repactuação,  alteração,  reequilíbrio,

prorrogação,  pagamento,  eventual  aplicação  de  sanções,  extinção  do

contrato,  dentre  outras,  com  vista  a  assegurar  o  cumprimento  das

cláusulas avançadas e a solução de problemas relativos ao objeto.

 21.3. O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor

da execução do contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica,

administrativa, setorial e pelo público usuário, de acordo com as seguintes

disposições:

 21.3.1. Gestão  da  Execução  do  Contrato:  é  a  coordenação  das

atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e

pelo  público  usuário,  bem como dos  atos  preparatórios  à  instrução

processual  e  ao  encaminhamento  da  documentação  pertinente  ao

setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos

aspectos  que  envolvam  a  prorrogação,  alteração,  reequilíbrio,

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
Contato: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 201807000118988

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 10/12/2019 às 11:45.
Para validar este documento informe o código 274634337739 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

pagamento,  eventual  aplicação  de  sanções,  extinção  do  contrato,

dentre outros;

 21.3.2. Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de

avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso,

aferir  se  a  quantidade,  qualidade,  tempo e  modo da prestação dos

serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de

desempenho  estipulados  no  ato  convocatório,  para  efeito  de

pagamento  conforme  o  resultado,  podendo  ser  auxiliado  pela

fiscalização pelo público usuário;

 21.3.3. Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos

administrativos  da  execução  dos  serviços,  quanto  às  obrigações

previdenciárias,  fiscais  e  trabalhistas,  bem  como  quanto  às

providências tempestivas nos casos de inadimplemento;

 21.3.4. Fiscalização  Setorial:  é  o  acompanhamento  da  execução  do

contrato nos aspectos técnicos ou administrativos, quando a prestação

dos serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em

unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade;

 21.3.5. Fiscalização  pelo  Público  Usuário:  é  o  acompanhamento  da

execução contratual por pesquisa de satisfação junto ao usuário, com

o  objetivo  de  aferir  os  resultados  da  prestação  dos  serviços,  os

recursos  materiais  e  os  procedimentos  utilizados  pela  contratada,

quando for o caso, ou outro fator determinante para a avaliação dos

aspectos qualitativos do objeto.

 21.3.6. Quando  a  contratação exigir  fiscalização setorial,  o  órgão ou

entidade deverá designar representantes nesses locais para atuarem

como fiscais setoriais.

 21.4. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem

ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser
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exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde

que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas

atividades  e,  em  razão  do  volume  de  trabalho,  não  comprometa  o

desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

 21.5. A  fiscalização  administrativa  poderá  ser  efetivada  com  base  em

critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o

contrato  como  um  todo  e  não  apenas  erros  e  falhas  eventuais  no

pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

 21.6. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais

exigir-se-á,  dentre  outras,  as  seguintes  comprovações  (os  documentos

poderão ser originais ou cópias autenticadas por cartório competente ou

por  servidor  da  Administração),  no  caso  de  empresas  regidas  pela

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

 21.6.1. No primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA

deverá apresentar a seguinte documentação:

 21.6.1.1. Relação  dos  empregados,  contendo  nome  completo,

cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira

de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas

(CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos

serviços, quando for o caso;

 21.6.1.2. Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  (CTPS)  dos

empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução

dos  serviços,  quando  for  o  caso,  devidamente  assinada  pela

CONTRATADA; e

 21.6.1.3. Exames  médicos  admissionais  dos  empregados  da

CONTRATADA que prestarão os serviços.

 21.6.2. Entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos

serviços  ao  setor  responsável  pela  fiscalização  do  contrato  dos
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seguintes  documentos,  quando  não  for  possível  a  verificação  da

regularidade pelos sítios eletrônicos:

 21.6.2.1. Certidão  Negativa  de  Débitos  relativos  a  Créditos

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);

 21.6.2.2. Certidões  que  comprovem  a  regularidade  perante  as

Fazendas Estadual, Distrital  e Municipal do domicílio ou sede do

contratado;

 21.6.2.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

 21.6.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

 21.6.3. Entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer

dos seguintes documentos:

 21.6.3.1. Extrato  da  conta  do  INSS  e  do  FGTS  de  qualquer

empregado, a critério da CONTRATANTE;

 21.6.3.2. Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês

da  prestação  dos  serviços,  em  que  conste  como  tomador

CONTRATANTE;

 21.6.4. Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer

mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de

recibos de depósitos bancários;

 21.6.5. Comprovantes de entrega de benefícios  suplementares  (vale-

transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por

força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos

a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e

 21.6.6. Comprovantes  de  realização  de  eventuais  cursos  de

treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

 21.6.7. Entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando

da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação

dos serviços, no prazo definido no contrato:
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 21.6.7.1. Termos  de  rescisão  dos  contratos  de  trabalho  dos

empregados  prestadores  de  serviço,  devidamente  homologados,

quando exigível pelo sindicato da categoria;

 21.6.7.2. Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do

FGTS, referentes às rescisões contratuais;

 21.6.7.3. Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas

individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

 21.6.7.4. Exames  médicos  demissionais  dos  empregados

dispensados.

 21.7. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada,

deverão ser apresentados os mesmos documentos solicitados quando do

início da prestação do serviço.

 21.8. A CONTRATANTE poderá conceder prazo para que a CONTRATADA

regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação,

sob  pena  de  rescisão  contratual,  quando  não  identificar  má-fé  ou  a

incapacidade de correção.

 21.9. Além  das  disposições  acima  citadas,  a  fiscalização  administrativa

observará, ainda, as seguintes diretrizes:

 21.9.1. Fiscalização  inicial  (no  momento  em  que  a  prestação  de

serviços é iniciada):

 21.9.2. Será  elaborada  planilha  resumo  de  todo  o  contrato

administrativo,  com  informações  sobre  todos  os  empregados

terceirizados que  prestam serviços,  com os  seguintes  dados:  nome

completo,  número  de  inscrição  no  CPF,  função  exercida,  salário,

adicionais,  gratificações,  benefícios  recebidos,  sua  especificação  e

quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho,

férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas;
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 21.9.3. Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados serão

conferidas, a fim de que se possa verificar se as informações nelas

inseridas  coincidem  com  as  informações  fornecidas  pela

CONTRATADA e pelo empregado;

 21.9.4. O  número  de  terceirizados  por  função  deve  coincidir  com  o

previsto no contrato administrativo;

 21.9.5. O  salário  não  pode  ser  inferior  ao  previsto  no  contrato

administrativo  e  na  Convenção  Coletiva  de  Trabalho  da  Categoria

(CCT);

 21.9.6. Serão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes

na CCT para a CONTRATADA;

 21.9.7. Será  verificada  a  existência  de  condições  insalubres  ou  de

periculosidade no local de trabalho que obriguem a empresa a fornecer

determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

 21.10. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

 21.10.1. Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor

de  11%  (onze  por  cento)  sobre  o  valor  da  fatura  e  dos  impostos

incidentes sobre a prestação do serviço;

 21.10.2. Deve ser consultada a situação fiscal da empresa;

 21.10.3. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da  União, o Certificado

de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos

Trabalhistas (CNDT), caso seja possível a consulta via internet;

 21.10.4. Deverá  ser  exigida,  quando  couber,  comprovação  de  que  a

empresa mantém reserva de cargos para pessoa com deficiência ou

para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 66-A

da Lei nº 8.666, de 1993.

 21.11. Fiscalização diária:
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 21.11.1. Devem ser evitadas ordens diretas da CONTRATANTE dirigidas

aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao

preposto  da  empresa.  Da mesma forma,  eventuais  reclamações ou

cobranças  relacionadas  aos  empregados  terceirizados  devem  ser

dirigidas ao preposto;

 21.11.2. Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço,

como a negociação de folgas ou a compensação de jornada, deve ser

evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva da CONTRATADA;

 21.11.3. Devem  ser  conferidos,  por  amostragem,  diariamente,  os

empregados terceirizados que estão prestando serviços e em quais

funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho.

 21.12. Cabe,  ainda,  à  fiscalização  do  contrato,  verificar  se  a

CONTRATADA observa  a  legislação  relativa  à  concessão  de  férias  e

licenças  aos  empregados,  respeita  a  estabilidade  provisória  de  seus

empregados  e  observa  a  data-base  da  categoria  prevista  na  CCT,

concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual previstos.

 21.13. O  gestor  deverá  verificar  a  necessidade  de  se  proceder  a

repactuação do contrato, inclusive quanto à necessidade de solicitação da

contratada.

 21.14. A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias,

quando  solicitado  pela  CONTRATANTE  quaisquer  dos  seguintes

documentos:

 21.14.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a

critério da CONTRATANTE;

 21.14.2. Cópia  da  folha  de  pagamento  analítica  de  qualquer  mês  da

prestação  dos  serviços,  em  que  conste  como  tomador  a

CONTRATANTE;
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 21.14.3. Cópia dos contracheques assinados dos empregados relativos a

qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário,

cópia de recibos de depósitos bancários; e

 21.14.4. Comprovantes de entrega de benefícios  suplementares  (vale-

transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por

força  de  lei,  Acordo,  Convenção  ou  Dissídio  Coletivo  de  Trabalho,

relativos  a  qualquer  mês  da  prestação  dos  serviços  e  de  qualquer

empregado.

 21.15. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a

execução  do  objeto  e  utilizará  o  instrumento  de  medição  de  resultado

(IMR)  ou  outro  instrumento  substituto  para  aferição  da  qualidade  da

prestação  dos  serviços,  devendo  haver  o  redimensionamento  no

pagamento  com  base  nos  indicadores  estabelecidos,  sempre  que  a

contratada:

 21.15.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar

com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

 21.15.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a

execução  do  serviço,  ou  utilizá-los  com  qualidade  ou  quantidade

inferior à demandada.

 21.16. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de

outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

 21.17. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar

constantemente  o  nível  de  qualidade  dos  serviços  para  evitar  a  sua

degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção

das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

 21.18. O  fiscal  técnico  deverá  apresentar  ao  preposto  da

CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a
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avaliação  de  desempenho  e  qualidade  da  prestação  dos  serviços

realizada.

 21.19. Em  hipótese  alguma,  será  admitido  que  a  própria

CONTRATADA materialize  a avaliação de desempenho e  qualidade da

prestação dos serviços realizada.

 21.20. A  CONTRATADA  poderá  apresentar  justificativa  para  a

prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser

aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da

ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao

controle do prestador.

 21.21. Na hipótese de comportamento  contínuo de desconformidade

da  prestação  do  serviço  em  relação  à  qualidade  exigida,  bem  como

quando  esta  ultrapassar  os  níveis  mínimos  toleráveis  previstos  nos

indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções

à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

 21.22. O  fiscal  técnico  poderá  realizar  avaliação  diária,  semanal  ou

mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se

for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

 21.23. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço,

deverá  comunicar  à  autoridade  responsável  para  que  esta  promova  a

adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-

se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art.

65 da Lei nº 8.666, de 1993.

 21.24. A conformidade  do  material  a  ser  utilizado  na  execução  dos

serviços deverá ser verificada com o documento da CONTRATADA que

contenha  sua  relação  detalhada,  de  acordo  com o  estabelecido  neste

Termo  de  Referência  e  na  proposta,  informando  as  respectivas
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quantidades  e  especificações  técnicas,  tais  como:  marca,  qualidade  e

forma de uso.

 21.25. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro

das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel

cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e

2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

 21.26. O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  e

responsabilidades  assumidas  pela  CONTRATADA,  incluindo  o

descumprimento  das  obrigações  trabalhistas,  não  recolhimento  das

contribuições  sociais,  previdenciárias  ou  para  com  o  FGTS  ou  a  não

manutenção  das  condições  de  habilitação,  ensejará  a  aplicação  de

sanções  administrativas,  previstas  no  instrumento  convocatório  e  na

legislação  vigente,  podendo  culminar  em  rescisão  contratual,  por  ato

unilateral e escrito da CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e

80 da Lei nº 8.666, de 1993.

 21.27. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a

comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigações

trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à

mão  de  obra  alocada  em  sua  execução,  inclusive  quanto  às  verbas

rescisórias.

 21.28. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a

responsabilidade  da  CONTRATADA,  inclusive  perante  terceiros,  por

qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeições  técnicas,

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade

inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  corresponsabilidade  da

CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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 21.29. As  disposições  previstas  neste  Termo  de  Referência  não

excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP n.

5/2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

 22. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

 22.1. O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a

responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta

execução do contrato.

 22.2. O  recebimento  provisório  será  realizado  pelo  fiscal  técnico,

administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalização.

 22.2.1. Ao final de cada período mensal, o fiscal técnico deverá apurar o

resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a

análise  do  desempenho  e  qualidade  da  prestação  dos  serviços

realizados  em  consonância  com  os  indicadores  previstos  no  ato

convocatório.

 22.2.2. Ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá

verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários

e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês

anterior.

 22.2.3. Será elaborado relatório circunstanciado, com registro, análise e

conclusão acerca das ocorrências  na execução do contrato,  o  qual

será encaminhado ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

 22.2.3.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor,

o  relatório  circunstanciado  deverá  conter  registro,  análise  e

conclusão  acerca  das  ocorrências  na  execução  do  contrato,  em

relação  à  fiscalização  técnica  e  administrativa,  devendo  ser

encaminhado ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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 22.3. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos

serviços, será realizado pelo gestor do contrato.

 22.3.1. O  gestor  do  contrato  analisará  os  relatórios  e  toda

documentação apresentada pela fiscalização técnica e administrativa

e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento

da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à

CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.

 22.3.2. O  gestor  emitirá  termo  circunstanciado  para  efeito  de

recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios

e documentação apresentados,  e comunicará a CONTRATADA para

que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado

pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado

(IMR), ou instrumento substituto.

 23. GARANTIA DA EXECUÇÃO

 23.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes

do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do

contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em

valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

 23.2. No  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,  prorrogáveis  por  igual

período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a

contratada  deverá  apresentar  comprovante  de  prestação  de  garantia,

podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-

garantia ou fiança bancária.

 23.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia

acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)

do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois

por cento).
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 23.2.2. O  atraso  superior  a  25  (vinte  e  cinco)  dias  autoriza  a

Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento

ou  cumprimento  irregular  de  suas  cláusulas,  conforme  dispõem  os

incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

 23.3. A validade  da  garantia,  qualquer  que  seja  a  modalidade  escolhida,

deverá  abranger  um  período  de  90  dias  após  o  término  da  vigência

contratual.

 23.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o

pagamento de:

 23.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e

do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

 23.4.2. Prejuízos  diretos  causados  à  Administração  decorrentes  de

culpa ou dolo durante a execução do contrato;

 23.4.3. Multas  moratórias  e  punitivas  aplicadas pela  Administração  à

contratada; e

 23.4.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza

e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

 23.5. A  modalidade  seguro-garantia  somente  será  aceita  se  contemplar

todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que

rege a matéria.

 23.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante,

em  conta  específica  na  Caixa  Econômica  Federal,  com  correção

monetária.

 23.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter

sido  emitidos  sob  a  forma  escritural,  mediante  registro  em  sistema

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do

Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo

Ministério da Fazenda.
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 23.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar

expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

 23.9. No caso de alteração do valor  do  contrato,  ou  prorrogação de sua

vigência,  a  garantia  deverá ser  ajustada à nova situação ou renovada,

seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

 23.10. Se o  valor  da  garantia  for  utilizado total  ou  parcialmente  em

pagamento  de  qualquer  obrigação,  a  Contratada  obriga-se  a  fazer  a

respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da

data em que for notificada.

 23.11.A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que

rege a matéria.

 23.12. Será considerada extinta a garantia:

 23.12.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o

levantamento  de  importâncias  depositadas  em  dinheiro  a  título  de

garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo

circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do

contrato;

 23.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do

contrato,  caso  a  Administração  não  comunique  a  ocorrência  de

sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.

 23.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo

instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar

sanções à contratada.

 23.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a

garantia, na forma prevista neste Termo de Referência.

 23.15. A  garantia  da  contratação  somente  será  liberada  ante  a

comprovação  de  que  a  empresa  pagou  todas  as  verbas  rescisórias

decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o
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fim  do  segundo  mês  após  o  encerramento  da  vigência  contratual,  a

garantia  será  utilizada  para  o  pagamento  dessas  verbas  trabalhistas,

incluindo  suas  repercussões  previdenciárias  e  relativas  ao  FGTS,

conforme  estabelecido  no  art.  8º,  VI  do  Decreto  nº  9.507,  de  2018,

observada a legislação que rege a matéria.

 23.15.1. Também  poderá  haver  liberação  da  garantia  se  a  empresa

comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de

prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de

trabalho

 23.16. Por  ocasião  do  encerramento  da  prestação  dos  serviços

contratados,  a  Administração  Contratante  poderá  utilizar  o  valor  da

garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados

ao contrato no caso da não comprovação:

 23.16.1. do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou

 23.16.2. da  realocação  dos  trabalhadores  em  outra  atividade  de

prestação de serviços.

 24. DAS SANÇÕES

 24.1. As sanções são aquelas estabelecidas no Edital.

 25. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

 25.1. As  exigências  de  habilitação  jurídica  e  de  regularidade  fiscal  e

trabalhista  são  as  usuais  para  a  generalidade  dos  objetos,  conforme

disciplinado no edital.

 25.2. Os critérios de qualificação técnica e econômica a serem atendidos

pelo fornecedor serão:

 25.2.1. Relativo à Qualificação Técnica:
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25.2.1.1.  Comprovação  de  aptidão  para  a  prestação  dos  serviços

compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por

período  não  inferior  a  3  (três)  anos,  mediante  a  apresentação  de

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

25.2.1.2. as licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas

as  informações  necessárias  à  comprovação  da  legitimidade  dos

atestados e/ou declarações de capacidade técnica apresentados;

25.2.1.3.  os  atestados  deverão  referir-se  a  serviços  prestados  no

âmbito  de  sua  atividade  econômica  principal  ou  secundária,

especificadas no contrato social vigente;

25.2.1.4.  somente  serão  aceitos  atestados  expedidos  após  a

conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início

de sua execução,  exceto se firmado para ser executado em prazo

inferior;

25.2.1.5. para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos,

será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes;

25.2.1.6. a licitante disponibilizará todas as informações necessárias à

comprovação  da  legitimidade  dos  atestados  apresentados,

apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu

suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que

foram prestados os serviços;

25.2.1.7.  Quando  o  número  de  postos  de  trabalho  a  ser

contratado for superior a 40 (quarenta) postos, o licitante deverá

comprovar que tenha executado contrato(s) com um mínimo de

50% (cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a

serem contratados;

25.2.1.8.  Quando  o  número  de  postos  de  trabalho  a  ser

contratado for igual ou inferior a 40 (quarenta), o licitante deverá
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comprovar  que  tenha  executado  contrato(s)  em  número  de

postos equivalentes ao da contratação.

25.2.1.9.  Para  a  comprovação  do  número  mínimo  de  postos

exigido, será aceito o somatório de atestados que comprovem

que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização

compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3

(três) anos;

25.2.1.10.  A licitante  deverá  apresentar  declaração  de  que  o

licitante possui ou instalará escritório em local (cidade/município)

previamente definido pela Administração, a ser comprovado no

prazo  máximo  de  60  (sessenta)  dias  contados  a  partir  da

vigência do contrato, com alínea a do item 10.6 do Anexo VII-A

da IN SEGES/MPDG nº 5/2017;

25.2.1.11.  O(s)  Atestado(s)  deverá(ão)  ser  apresentado(s)  em

papel timbrado do órgão (ou empresa) emissor devendo conter,

no mínimo, as seguintes informações:

a.  Razão Social,  CNPJ e  dados de contato  do órgão (ou

empresa) emissor;

b. Descrição do objeto contratado;

c. Prazo de execução do trabalho, e;

d. Assinatura e nome legível do responsável pela gestão do

serviço executado. Esses dados poderão ser utilizados pelo

TJGO para comprovação das informações.

25.2.1.12.  Não  terá  validade  alguma o  atestado  emitido  pelo

próprio licitante ou por empresa pertencente ao mesmo grupo;

 25.2.2. Relativo à Qualificação Econômico-Financeira:
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25.2.2.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial

expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida há,

no  máximo,  90  (noventa)  dias  da  data  designada  no  Edital  de

Licitação,  se  não  houver  outro  prazo  de  validade  constante  na

própria certidão.

25.2.2.2. 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;

25.2.2.3. a boa situação financeira será avaliada pela comprovação

do seguinte: Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC)

e  Solvência  Geral  (SG)  a  iguais  ou  superiores  a  1;  Patrimônio

Líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a

contratação;

25.2.2.4.  as  fórmulas  supramencionadas  deverão  estar

devidamente  aplicadas  em  memorial  de  cálculo  carreado  ao

balanço  patrimonial  e  assinado  por  contador  devidamente

registrado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC, sob

sua responsabilidade técnica e civil;

25.2.2.5.  Declaração  do  licitante,  acompanhada  da  relação  de

compromissos  assumidos  de  que  um  doze  avos  dos  contratos

firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada

vigentes  na  data  apresentação  da  proposta  não  é  superior  ao

patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado na forma

descrita no subitem anterior, observados os seguintes requisitos;
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25.2.2.6. A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do

Resultado do Exercício – DRE, relativa ao último exercício social; e

25.2.2.7.  Caso  a  diferença  entre  a  declaração  e  a  receita  bruta

discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE

apresentada seja  superior  a  10% (dez por  cento),  para  mais ou

para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.

25.2.2.8.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. 

25.2.2.9.  As  empresas  constituídas  no  presente  exercício  civil,

deverão  apresentar  o  balanço  de  abertura  ou  o  último  balanço

patrimonial levantado.

25.3. O critério de julgamento da proposta é o menor preço por lote.

25.4. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no

edital.

 26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 26.1. Fazem parte e integram este Termo de Referência, para todos os fins e

efeitos, os seguintes Anexos:

 26.2. ANEXO I – QUANTITATIVO POR COMARCA.

 26.3. ANEXO II – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS COMPLETA.

 26.4. ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA.
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 26.5. ANEXO IV – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR).

 26.6. ANEXO  V  –  QUADRO  ANALÍTICO  QUANTITATIVO  DE  MATERIAL

ANUAL

Murilo Júlio da Silveira Negrão
Diretor da Divisão de Elaboração de Termo de Referência

Tatiana Rodrigues Ferreira
Diretora Administrativa
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ANEXO I – Quantitativo por comarca 

REGIÃO 01 - 19 COMARCAS

Lote Comarca COPEIRAS GARÇONS COZINHEIRA

1

Goiânia 62 44 2 2

Anápolis 8 1

Aparecida de Goiânia 8 1

Araçu 1

Bela Vista 1

Cromínia 1

Goianápolis 1

Goianira 1

Guapó 1

Hidrolândia 1

Inhumas 1

Itauçu 1

Leopoldo de Bulhões 1

Nazário 1

Nerópolis 1

Petrolina de Goiás 1

Senador Canedo 2

Trindade 2

Varjão 1

TOTAL LOTE 1 96 46 2 2

REGIÃO 02 – 16 COMARCAS
Lote Comarca COPEIRAS

2

Rio Verde 5

Acreúna 1

Cachoeira Alta 1

Caçu 1

Caiapônia 1

Edéia 1

Itajá 1

Jataí 3

Maurilândia 1

Mineiros 1

Montividiu 1

Paranaiguara 1

Quirinópolis 1

Santa Helena de Goiás 1

São Simão 1

Serranópolis 1

TOTAL LOTE 2 22

AUXILIAR DE 
COZINHA
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ANEXO I – Quantitativo por comarca 
REGIÃO 03 - 25 COMARCAS

Lote Comarca COPEIRAS

3

São Luis de Montes Belos 1

Anicuns 1

Aragarças 1

Aruanã 1

Aurilândia 1

Cidade de Goiás 2

Fazenda Nova 1

Firminópolis 1

Iporá 1

Israelândia 1

Itaberaí 1

Itapirapuã 1

Ivolândia 1

Jandaia 1

Jussara 1

Montes Claros de Goiás 1

Mossâmedes 1

Mozarlândia 1

Nova Crixás 1

Palmeiras de Goiás 1

Paraúna 1

Piranhas 1

Sanclerlândia 1

São Miguel do Araguaia 1

Turvânia 1

TOTAL LOTE 3 26

REGIÃO 04 - 25 COMARCAS
Lote Comarca COPEIRAS

4

Ceres 1

Barro Alto 1

Campinorte 1

Carmo do Rio Verde 1

Cocalzinho de Goiás 1

Corumbá de Goiás 1

Crixás 1

Estrela do Norte 1

Formoso 1

Goianésia 1

Itaguaru 1

Itapaci 1

Itapuranga 1

Jaraguá 1

Mara Rosa 1

Minaçu 1

Niquelândia 1

Pirenópolis 1

Porangatu 1

Rialma 1

Rubiataba 1

Santa Terezinha de Goiás 1

Taquaral de Goiás 1

Uruaçu 1

Uruana 1

TOTAL LOTE 4 25
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ANEXO I – Quantitativo por comarca 

REGIÃO 05 - 21 COMARCAS
Lote Comarca COPEIRAS

5

Luziânia 3

Abadiânia 1

Águas Lindas de Goiás 2

Alexânia 1

Alto Paraíso de Goiás 1

Alvorada do Norte 1

Campos Belos 1

Cavalcante 1

Cidade Ocidental 1

Cristalina 1

Flores de Goiás 1

Formosa 3

Iaciara 1

Novo Gama 1

Padre Bernardo 1

Planaltina de Goiás 2

Posse 1

Santo Antônio do Descoberto 1

São Domingos 1

Silvânia 1

Valparaíso 2

TOTAL LOTE 5 28

REGIÃO 06 - 21 COMARCAS
Lote Comarca COPEIRAS

6

Caldas Novas 3

Bom Jesus de Goiás 1

Buriti Alegre 1

Cachoeira Dourada 1

Catalão 1

Corumbaíba 1

Cumari 1

Goiandira 1

Goiatuba 1

Ipameri 1

Itumbiara 3

Joviânia 1

Morrinhos 1

Orizona 1

Panamá 1

Piracanjuba 1

Pires do Rio 1

Pontalina 1

Santa Cruz de Goiás-GO 1

Urutaí 1

Vianópolis 1

TOTAL LOTE 6 25

Nº Processo PROAD: 201807000118988

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 10/12/2019 às 11:45.
Para validar este documento informe o código 274634337739 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

ANEXO II

DO TERMO DE REFERÊNCIA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS COMPLETA

Discriminação dos Serviços

A Data de apresentação da proposta            /          /          

B Município Município

C Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo 2018

D Nº de meses de execução contratual 12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)

Área (m2)

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

3 Salário Nominativo da Categoria Profissional

4 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

5 Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % VALOR (R$)

A Salário Base -

B Adicional Periculosidade -

C Adicional Periculosidade

D Adicional Noturno -

E Adicional de Hora Noturna Reduzida -

F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado -

H Outros (especificar) -

TOTAL DO MÓDULO 1 -

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias % VALOR (R$)

A 13 (Décimo-terceiro) salário 8,33% -

B Férias e Adicional de Férias 2,78% -

TOTAL SUBMÓDULO 2.1 11,11% -

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições % VALOR (R$)

A INSS 20,00% -

B Salário Educação 2,50% -

C SAT - RAT (Seguro Acidente de Trabalho) 3,000% -

D SESC ou SESI 1,50% -

E SENAI - SENAC 1,00% -

F SEBRAE 0,60% -

G INCRA 0,20% -

H FGTS 8,00% -

TOTAL SUBMÓDULO 2.2 36,80% -

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários VALOR (R$)
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A Transporte - -

B Auxílio-Refeição/Alimentação - -

C Assistência Médica e Familiar - Auxílio Saúde - -

D Seguro de Vida Invalidez - -

TOTAL SUBMÓDULO 2.3 -

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários % VALOR (R$)

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias -

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições -

2.3 Benefícios Mensais e Diários -

TOTAL DO MÓDULO 2 -

MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO

3 PROVISÃO PARA RESCISÃO % VALOR (R$)

A Aviso Prévio Indenizado (5% nessa situação) 0,42% -

B Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,0336% -

C Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,20% -

D Aviso Prévio Trabalhado (95% nessa situação) 1,85% -

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado 0,68% -

F Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado. 3,80% -

TOTAL DO MÓDULO 3 6,98% -

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais % VALOR (R$)

A Férias 8,33% -

B Ausências Legais 0,73% -

C Licença Paternidade (5 dias 1,5% p ano - IBGE) 0,05% -

D Ausência por Acidente de Trabalho 0,36% -

E Afastamento Maternidade 0,026% -

F Outros (especificar) 0,00% -

TOTAL SUBMÓDULO 4.1 9,49% -

Submódulo 4.2 - Intrajornada % VALOR (R$)

A Intervalo para Repouso ou Alimentação 0,00% 0,00

TOTAL SUBMÓDULO 4.2 0,00% 0,00

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente VALOR (R$)

4.1 Ausências Legais -

4.2 Intrajornada -

TOTAL DO MÓDULO 4 -

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS

5 INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Uniformes - -

B Materiais - -

C Equipamentos - EPI's - -

D Outros (especificar) - -

TOTAL DO MÓDULO 5 - -

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
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6 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)

A Custos Indiretos 3,00% -

B Lucro 6,79% -

C TRIBUTOS 14,25% -

C.1 PIS 1,65% -

C.2 COFINS 7,60% -

C.3 ISS 5,00% -

TOTAL DO MÓDULO 6 38,29% -

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) VALOR (R$)

A MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO -

B MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS -

C MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO -

D MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE -

E MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS -

Subtotal (A + B + C + D + E) -

F MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO -

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, anexo ao Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 201807000118988

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 10/12/2019 às 11:45.
Para validar este documento informe o código 274634337739 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

ANEXO III

DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº /2018 que a
empresa________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº __________,
sediada  na  _____________,  representada  por  ______________,
vistoriou as áreas onde serão executados os serviços, para tomar pleno
conhecimento de suas instalações e das dificuldades que os serviços
possam apresentar no futuro.

Goiânia,        de                                  de 2019.

Diretora da Divisão de Serviços Gerais

DECLARAÇÃO DO LICITANTE

Declaro  que  me  foram  apresentadas  às  áreas  e  instalações,  com
acesso a todos os locais e detalhes necessários para a elaboração da
proposta  comercial,  tendo  sido  fornecidas  as  informações  e
esclarecimentos inerentes a esta vistoria, por mim solicitados.

Assinatura do Representante da Licitante
Nome:
Cédula de Identidade:
Goiânia,        de                                  de 2019.

Contato para informações e marcação do horário para a vistoria:

ENDEREÇO:

OBSERVAÇÃO: A VISTORIA DEVERÁ SER FEITA ATÉ 1 (UM) DIA
ÚTIL ANTECEDENTE AO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.
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ANEXO IV

DO TERMO DE REFERÊNCIA

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

 1. O IMR é baseado em um Fator de Qualidade, expresso como um

percentual (%), que consiste em indicador obtido como resultado

de avaliações efetuadas pela:

 1.1.1. Fiscalização Técnica; e

 1.1.2. Usuários dos Serviços.

 2. A meta a ser atingida pela empresa é de 100%, isto é, espera-se

que a empresa obtenha o Fator de Qualidade máximo, para que

receba integralmente a remuneração pelos serviços prestados.

 3. O  cálculo  do  Valor  Final  da  Fatura  Mensal  a  ser  paga  pelo

Contratante será:

VF = VM x FQ

Em que:

VF: Valor Final da Fatura Mensal a ser pago pelo CONTRATANTE

VM: Valor da Medição

FQ: Fator de Qualidade

 4.  O fator de qualidade será obtido por meio de instrumento de

avaliação, cujo efeito é variável de acordo com a qualidade dos

serviços prestados pela CONTRATADA, a ser avaliada, e poderá

reduzir em até 10 (dez) por cento o valor final da Fatura Mensal a

ser paga pelo CONTRANTE (VF).

Graduação do Fator Qualidade (FQ):

Faixa de Resultados Possíveis para o Fator de Qualidade (FQ)

Intervalo 95%  <  FQ

≤100%

94,9%  <  FQ  ≤

90,0%

FQ ≤ 89,9%
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Conceito Satisfatório Regular Insatisfatório
Observação: o FQ será calculado com uma casa decimal.

 5. Durante os 3 (três) meses iniciais de vigência do contrato, para

que  a  CONTRATADA efetue  os  ajustes  necessários  à  correta

execução dos serviços, o Valor de Fatura não sofrerá incidência

do Fator de Qualidade.  Nesses meses o Valor  de Fatura será

igual  ao  Valor  de  Medição,  ressalvadas  eventuais  glosas  e

penalidades,  sendo dada à CONTRATADA ciência da medição

de resultados efetuada.

 6. Ao  final  de  cada  período  avaliativo,  o  CONTRATANTE

apresentará  um  relatório  de  avaliação  da  qualidade,  do  qual

constará, o FQ obtido pela empresa no período, com o registro

das  ocorrências,  caso  existam,  e  a  respectiva  memória  de

cálculo.  A partir  do  recebimento  do  relatório,  caso  deseje,  a

CONTRATADA  terá  3  (três)  dias  úteis  para  apresentar

justificativas para as falhas, as quais deverão ser analisadas e

respondidas pelo CONTRATANTE.

 7. A Fiscalização  Técnica  terá  a  função  de  calcular  o  Fator  de

Qualidade.

 8. A avaliação da Fiscalização Técnica será baseada em vistorias

periódicas  para aferição  da  qualidade  dos  serviços  prestados,

sendo que a periodicidade de realização das vistorias ficará  a

critério da CONTRATANTE, garantida, no mínimo, uma vistoria

mensal.

 9. Cada  falha  identificada  pela  comissão  de  fiscalização  será

enquadrada em uma das 3 (três)  categorias seguintes,  com a

pontuação equivalente:

Descrição:
Falha de

Natureza Crítica
Falha de

Natureza Grave
Falhas de

Natureza Leve
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Qtde. de Pontos 10 5 3

 10. A  descrição  das  falhas,  suas  categorias  e  respectivas

pontuações são as seguintes:

Falhas de Natureza Crítica Unidade de Medida

Não  servir  café  e  chá  nos  horários  acordados,  durante  o
período  da  manhã  ou  da  tarde,  nos  espaços  indicados  pelo
gestor do contrato.

Por ambiente

Não preparar  café  em nenhum momento durante  o  turno  da
manhã ou da tarde.

Por copa e por turno

Não recolher bandejas, xícaras, copo, garrafas térmicas, jarras
e demais utensílios em nenhum momento durante o período da
manhã ou tarde.

Por sala ou ambiente.

Falta  de  qualquer  um  dos  materiais  previstos  que  venha  a
causar interrupção ou redução na qualidade dos serviços.

Por ocorrência.

Qualidade do material de reposição das copas em desacordo
com as especificações do Termo de Referência

Por copa.

Deixar de cumprir o prazo previsto para a cobertura do posto
(item 11.3 – 48h), Reposição de mão de obra (Item 15.15 – 4h),
Reposição  de  Material  de  Consumo (Item  11.1  –  2  dias)  ou
permanente (Item 11.2-III – 2 dias)

Por ocorrência.

Falhas de Natureza Grave

Servir  café e  chá apenas  uma única vez durante  período da
manhã  ou  da  tarde  nos  espaços  indicados  pelo  gestor  do
contrato.

Por ambiente.

Preparar  café  ou  chá  de  infusão  uma  única  vez  durante  o
período da manhã ou da tarde.

Por copa e por turno.

Servir água mineral no mínimo uma e no máximo duas vezes
durante o período da manhã ou da tarde.

Por sala ou ambiente.

Recolher  bandejas,  xícaras,  copo,  garrafas  térmicas,  jarras  e
demais utensílios apenas uma vez durante o período da manhã
ou tarde.

Por sala ou ambiente.

Demorar  mais  de 1  (uma)  hora para executar  outras  tarefas
pertinentes  ao  serviço  de  copa  ou  compatíveis  com  as
exigências para o exercício da função solicitadas pelo gestor do
contrato.

Por ocorrência.

Falhas de Natureza Leve

Demorar entre 30 (trinta) minutos e 1 (uma) hora para executar
outras tarefas pertinentes ao serviço de copa ou compatíveis
com as exigências para o exercício da função solicitadas pelo
gestor do contrato.

Por ocorrência.

 11. O CONTRANTE poderá alterar  os critérios estabelecidos

no item 10 (tipos de falhas e categorias).
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 12. Além  das  vistorias  regulares  periódicas,  caso  sejam

detectadas  as  seguintes  quantidades  de  reclamações,  das

respectivas  gravidades,  poderá  ser  solicitada  avaliação

extraordinária da Fiscalização Técnica:

Descrição Falha de Natureza
Crítica

Falha de
Natureza Grave

Falhas de
Natureza Leve

Quantidade de Reclamações 2 5 10

 13. Todas as falhas serão registradas segundo sua categoria e

respectiva  pontuação.  A depender  do  resultado  da  soma  da

pontuação acumulada pela empresa durante o mês, em uma ou

mais  vistorias,  esta  receberá  um  conceito  da  Fiscalização

Técnica (bom, regular  ou ruim),  conforme tabela abaixo.  Cada

conceito está associado a um valor da Fiscalização Técnica, o

qual será utilizado no cálculo do Fator de Qualidade – FQ.

Avaliação da Fiscalização Técnica

Soma total de pontos no mês 0 a 9 pontos 10 a 20 pontos Mais de 20 pontos

Conceito Bom Regular Ruim

Fiscalização Técnica 100,0% 98,5% 95,0%

 14. Ao  final  de  cada  mês  a  empresa  receberá  da

administração um relatório  com as falhas registradas  e com o

conceito final da Fiscalização Técnica obtido com base na soma

total  da  pontuação  obtida  no  período,  e  será  observado  o

disposto o item 5 desse Anexo.

 15. Avaliação periódica dos usuários – APU

 15.1. A  Avaliação  Periódica  dos  Usuários  -  APU  será

realizada nos três meses antecedentes ao prazo término da
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vigência contratual, como elemento indicativo da conveniência

das eventuais prorrogações sucessivas do contrato.

 15.2. A administração  poderá,  motivadamente,  dispensar  a

avaliação dos usuários para fins de informar as prorrogações

contratuais.  O  CONTRATANTE  poderá  também  alterar  a

periodicidade da avaliação (APU).

 15.3. A APU será realizada por meio de pesquisa de opinião

dos servidores e empregados públicos em exercício na CGU,

selecionados aleatoriamente, em todas as edificações em que

serão realizados os serviços, quantidades mínimas definidas

por ato da fiscalização contratual.

 15.4. O questionário a ser utilizado na pesquisa poderá ser

modificado  pelo  CONTRATANTE,  caso  esse  entenda

necessário.

AVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS USUÁRIOS

QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM

Item Áreas e fatores a serem avaliados
Avaliação
do usuário

(0 – 100)

PESO
(Pi)

1 Qualidade do café servido 4

2 Periodicidade do café servido 3

3 Limpeza das Copas 2

4 Periodicidade do recolhimento de louças 1

5 Apresentação pessoal dos prestadores de serviço 3

6 Cordialidade dos prestadores na execução dos serviços 4

 15.5. A nota final da APU será medida pela média aritmética

das  avaliações  dos  usuários  referentes  ao  respectivo  item,

somando-se a pontuação de cada avaliação efetuada, dividida

pelo número de respondentes e multiplicada pelo seu peso e

dividida por 6, para a obtenção de um número entre 0 a 100,

que resultará repercutirá da seguinte forma nas prorrogações

contratuais:
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APU Conceito Repercussão

De 0 a 70 pontos Ruim Indicação de não prorrogação pelo público usuário

De 71 a 90 pontos Regular
Indicação de prorrogação pelo público usuário com

ressalvas

De 91 a 100 pontos Bom Indicação de prorrogação pelo público usuário
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ANEXO V – Quantitativo de material anual

REGIÃO 01 - 19 COMARCAS
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Goiânia 4.388 674 96 642 3.229 1.594 2.029 4.002 48 498 364 872 968 8.271 937 967 3.624 6.101 23.148 19.548 576 120 144 300 300 24

Anápolis 385 60 0 57 284 140 179 352 0 44 32 77 85 726 83 85 318 536 2.031 1.716 51 0 0 0 0 0

Aparecida de Goiânia 395 61 0 58 291 144 183 361 0 45 33 79 88 745 85 88 327 550 2.084 1.760 52 0 0 0 0 0

Araçu 14 3 0 3 11 6 7 13 0 2 2 3 4 27 3 4 12 20 74 63 2 0 0 0 0 0

Bela Vista 21 4 0 4 16 8 10 20 0 3 2 5 5 40 5 5 18 30 111 94 3 0 0 0 0 0

Cromínia 12 2 0 2 9 5 6 11 0 2 1 3 3 23 3 3 10 17 64 54 2 0 0 0 0 0

Goianápolis 15 3 0 3 12 6 7 14 0 2 2 3 4 29 4 4 13 21 80 67 2 0 0 0 0 0

Goianira 45 7 0 7 34 17 21 42 0 6 4 9 10 85 10 10 38 63 238 201 6 0 0 0 0 0

Guapó 23 4 0 4 17 9 11 21 0 3 2 5 6 44 5 6 19 32 122 103 4 0 0 0 0 0

Hidrolândia 21 4 0 4 16 8 10 20 0 3 2 5 5 40 5 5 18 30 111 94 3 0 0 0 0 0

Inhumas 50 8 0 8 37 19 24 46 0 6 5 10 12 95 11 12 42 70 264 223 7 0 0 0 0 0

Itauçu 12 2 0 2 9 5 6 11 0 2 1 3 3 23 3 3 10 17 64 54 2 0 0 0 0 0

Leopoldo de Bulhões 13 2 0 2 10 5 7 12 0 2 2 3 3 25 3 3 11 19 69 58 2 0 0 0 0 0

Nazário 19 3 0 3 14 7 9 18 0 3 2 4 5 36 5 5 16 27 101 85 3 0 0 0 0 0

Nerópolis 28 5 0 5 21 11 13 26 0 4 3 6 7 53 6 7 24 39 148 125 4 0 0 0 0 0

Petrolina de Goiás 16 3 0 3 12 6 8 15 0 2 2 4 4 31 4 4 14 23 85 72 3 0 0 0 0 0

Senador Canedo 82 13 0 12 61 30 38 75 0 10 7 17 19 155 18 19 68 115 433 366 11 0 0 0 0 0

Trindade 107 17 0 16 79 39 50 98 0 13 9 22 24 202 23 24 89 149 565 477 15 0 0 0 0 0

Varjão 12 2 0 2 9 5 6 11 0 2 1 3 3 23 3 3 10 17 64 54 2 0 0 0 0 0

TOTAL LOTE 1 5.658 877 96 837 4.171 2.064 2.624 5.168 48 652 476 1.133 1.258 10.673 1.216 1.257 4.681 7.876 29.856 25.214 750 120 144 300 300 24
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ANEXO V – Quantitativo de material anual

REGIÃO 02 – 16 COMARCAS
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Rio Verde 231 36 34 170 84 107 211 0 27 20 46 51 436 50 51 191 322 1.219 1.030 31

Acreúna 33 6 5 25 12 16 31 0 4 3 7 8 63 8 8 28 46 175 148 5

Cachoeira Alta 16 3 3 12 6 8 15 0 2 2 4 4 31 4 4 14 23 85 72 3

Caçu 16 3 3 12 6 8 15 0 2 2 4 4 31 4 4 14 23 85 72 3

Caiapônia 24 4 4 18 9 12 22 0 3 2 5 6 46 6 6 20 34 127 107 4

Edéia 16 3 3 12 6 8 15 0 2 2 4 4 31 4 4 14 23 85 72 3

Itajá 16 3 3 12 6 8 15 0 2 2 4 4 31 4 4 14 23 85 72 3

Jataí 129 20 19 95 47 60 118 0 15 11 26 29 244 28 29 107 180 681 575 17

Maurilândia 14 3 3 11 6 7 13 0 2 2 3 4 27 3 4 12 20 74 63 2

Mineiros 68 11 10 51 25 32 63 0 8 6 14 16 129 15 15 57 95 359 303 9

Montividiu 14 3 3 11 6 7 13 0 2 2 3 4 27 3 4 12 20 74 63 2

Paranaiguara 13 2 2 10 5 7 12 0 2 2 3 3 25 3 3 11 19 69 58 2

Quirinópolis 59 10 9 44 22 28 54 0 7 5 12 14 112 13 14 49 83 312 263 8

Santa Helena de Goiás 45 7 7 34 17 21 42 0 6 4 9 10 85 10 10 38 63 238 201 6

São Simão 20 4 3 15 8 10 19 0 3 2 4 5 38 5 5 17 28 106 90 3

Serranópolis 9 2 2 7 4 5 9 0 2 1 2 2 17 2 2 8 13 48 41 2

TOTAL LOTE 2 723 120 113 539 269 344 667 0 89 68 150 168 1.373 162 167 606 1.015 3.822 3.230 103
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ANEXO V – Quantitativo de material anual

REGIÃO 03 - 25 COMARCAS
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São Luís de Montes Belos 42 7 7 31 16 20 39 0 5 4 9 10 80 9 10 35 59 222 188 6

Anicuns 27 5 4 20 10 13 25 0 4 3 6 6 51 6 6 23 38 143 121 4

Aragarças 19 3 3 14 7 9 18 0 3 2 4 5 36 5 5 16 27 101 85 3

Aruanã 14 3 3 11 6 7 13 0 2 2 3 4 27 3 4 12 20 74 63 2

Aurilândia 11 2 2 9 4 6 11 0 2 1 3 3 21 3 3 10 16 59 50 2

Cidade de Goiás 55 9 9 41 20 26 51 0 7 5 11 13 104 12 13 46 77 291 246 8

Fazenda Nova 12 2 2 9 5 6 11 0 2 1 3 3 23 3 3 10 17 64 54 2

Firminópolis 19 3 3 14 7 9 18 0 3 2 4 5 36 5 5 16 27 101 85 3

Iporá 47 8 7 35 18 22 43 0 6 4 10 11 89 11 11 39 66 248 210 7

Israelândia 14 3 3 11 6 7 13 0 2 2 3 4 27 3 4 12 20 74 63 2

Itaberaí 32 5 5 24 12 15 30 0 4 3 7 8 61 7 8 27 45 169 143 5

Itapirapuã 12 2 2 9 5 6 11 0 2 1 3 3 23 3 3 10 17 64 54 2

Ivolândia 11 2 2 9 4 6 11 0 2 1 3 3 21 3 3 10 16 59 50 2

Jandaia 18 3 3 14 7 9 17 0 3 2 4 4 34 4 4 15 26 95 81 3

Jussara 31 5 5 23 12 15 29 0 4 3 7 7 59 7 7 26 44 164 139 5

Montes Claros de Goiás 14 3 3 11 6 7 13 0 2 2 3 4 27 3 4 12 20 74 63 2

Mossâmedes 13 2 2 10 5 7 12 0 2 2 3 3 25 3 3 11 19 69 58 2

Mozarlândia 22 4 4 17 8 11 21 0 3 2 5 5 42 5 5 19 31 117 99 3

Nova Crixás 10 2 2 8 4 5 10 0 2 1 2 3 19 3 3 9 14 53 45 2

Palmeiras de Goiás 23 4 4 17 9 11 21 0 3 2 5 6 44 5 6 19 32 122 103 4

Paraúna 17 3 3 13 7 8 16 0 2 2 4 4 33 4 4 15 24 90 76 3

Piranhas 14 3 3 11 6 7 13 0 2 2 3 4 27 3 4 12 20 74 63 2

Sanclerlândia 13 2 2 10 5 7 12 0 2 2 3 3 25 3 3 11 19 69 58 2

São Miguel do Araguaia 30 5 5 23 11 14 28 0 4 3 6 7 57 7 7 25 42 159 134 4

Turvânia 13 2 2 10 5 7 12 0 2 2 3 3 25 3 3 11 19 69 58 2

TOTAL LOTE 3 533 92 90 404 205 260 498 0 75 56 117 131 1.016 123 131 451 755 2.824 2.389 82
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ANEXO V – Quantitativo de material anual
REGIÃO 04 - 25 COMARCAS
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Ceres 52 8 8 39 19 25 48 0 6 5 11 12 99 12 12 43 73 275 232 7

Barro Alto 10 2 2 8 4 5 10 0 2 1 2 3 19 3 3 9 14 53 45 2

Campinorte 18 3 3 14 7 9 17 0 3 2 4 4 34 4 4 15 26 95 81 3

Carmo do Rio Verde 16 3 3 12 6 8 15 0 2 2 4 4 31 4 4 14 23 85 72 3

Cocalzinho de Goiás 11 2 2 9 4 6 11 0 2 1 3 3 21 3 3 10 16 59 50 2

Corumbá de Goiás 20 4 3 15 8 10 19 0 3 2 4 5 38 5 5 17 28 106 90 3

Crixás 17 3 3 13 7 8 16 0 2 2 4 4 33 4 4 15 24 90 76 3

Estrela do Norte 12 2 2 9 5 6 11 0 2 1 3 3 23 3 3 10 17 64 54 2

Formoso 15 3 3 12 6 7 14 0 2 2 3 4 29 4 4 13 21 80 67 2

Goianésia 67 11 10 50 25 31 62 0 8 6 14 15 127 15 15 56 94 354 299 9

Itaguaru 14 3 3 11 6 7 13 0 2 2 3 4 27 3 4 12 20 74 63 2

Itapaci 23 4 4 17 9 11 21 0 3 2 5 6 44 5 6 19 32 122 103 4

Itapuranga 31 5 5 23 12 15 29 0 4 3 7 7 59 7 7 26 44 164 139 5

Jaraguá 51 8 8 38 19 24 47 0 6 5 11 12 97 11 12 43 71 270 228 7

Mara Rosa 13 2 2 10 5 7 12 0 2 2 3 3 25 3 3 11 19 69 58 2

Minaçu 29 5 5 22 11 14 27 0 4 3 6 7 55 7 7 24 41 153 130 4

Niquelândia 36 6 6 27 14 17 33 0 5 3 8 8 68 8 8 30 51 190 161 5

Pirenópolis 18 3 3 14 7 9 17 0 3 2 4 4 34 4 4 15 26 95 81 3

Porangatu 50 8 8 37 19 24 46 0 6 5 10 12 95 11 12 42 70 264 223 7

Rialma 22 4 4 17 8 11 21 0 3 2 5 5 42 5 5 19 31 117 99 3

Rubiataba 26 4 4 20 10 13 24 0 3 3 6 6 50 6 6 22 37 138 116 4

Santa Terezinha de Goiás 15 3 3 12 6 7 14 0 2 2 3 4 29 4 4 13 21 80 67 2

Taquaral de Goiás 12 2 2 9 5 6 11 0 2 1 3 3 23 3 3 10 17 64 54 2

Uruaçu 52 8 8 39 19 25 48 0 6 5 11 12 99 12 12 43 73 275 232 7

Uruana 17 3 3 13 7 8 16 0 2 2 4 4 33 4 4 15 24 90 76 3

TOTAL LOTE 4 647 109 107 490 248 313 602 0 85 66 141 154 1.234 150 154 546 913 3.426 2.896 96
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ANEXO V – Quantitativo de material anual

REGIÃO 05 - 21 COMARCAS
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Luziânia 136 21 20 101 50 63 125 0 16 12 28 31 257 30 30 113 190 718 606 18

Abadiânia 18 3 3 14 7 9 17 0 3 2 4 4 34 4 4 15 26 95 81 3

Águas Lindas de Goiás 75 12 11 56 28 35 69 0 9 7 15 17 142 17 17 62 105 396 335 10

Alexânia 21 4 4 16 8 10 20 0 3 2 5 5 40 5 5 18 30 111 94 3

Alto Paraíso de Goiás 16 3 3 12 6 8 15 0 2 2 4 4 31 4 4 14 23 85 72 3

Alvorada do Norte 22 4 4 17 8 11 21 0 3 2 5 5 42 5 5 19 31 117 99 3

Campos Belos 30 5 5 23 11 14 28 0 4 3 6 7 57 7 7 25 42 159 134 4

Cavalcante 12 2 2 9 5 6 11 0 2 1 3 3 23 3 3 10 17 64 54 2

Cidade Ocidental 57 9 9 42 21 27 52 0 7 5 12 13 108 13 13 48 80 301 254 8

Cristalina 52 8 8 39 19 25 48 0 6 5 11 12 99 12 12 43 73 275 232 7

Flores de Goiás 10 2 2 8 4 5 10 0 2 1 2 3 19 3 3 9 14 53 45 2

Formosa 125 20 19 92 46 58 115 0 15 11 25 28 236 27 28 104 174 660 557 17

Iaciara 13 2 2 10 5 7 12 0 2 2 3 3 25 3 3 11 19 69 58 2

Novo Gama 48 8 8 36 18 23 44 0 6 4 10 11 91 11 11 40 67 254 214 7

Padre Bernardo 26 4 4 20 10 13 24 0 3 3 6 6 50 6 6 22 37 138 116 4

Planaltina de Goiás 76 12 12 56 28 36 70 0 9 7 16 17 144 17 17 63 106 401 339 10

Posse 30 5 5 23 11 14 28 0 4 3 6 7 57 7 7 25 42 159 134 4

Santo Antônio do Descoberto 59 10 9 44 22 28 54 0 7 5 12 14 112 13 14 49 83 312 263 8

São Domingos 12 2 2 9 5 6 11 0 2 1 3 3 23 3 3 10 17 64 54 2

Silvânia 19 3 3 14 7 9 18 0 3 2 4 5 36 5 5 16 27 101 85 3

Valparaíso 96 15 15 71 35 45 88 0 11 8 20 22 181 21 22 80 134 507 428 13

TOTAL LOTE 5 953 154 150 712 354 452 880 0 119 88 200 220 1.807 216 219 796 1.337 5.039 4.254 133
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ANEXO V – Quantitativo de material anual
REGIÃO 06 - 21 COMARCAS
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Caldas Novas 138 22 21 102 51 64 126 0 16 12 28 31 261 30 31 114 192 728 615 19

Bom Jesus de Goiás 27 5 4 20 10 13 25 0 4 3 6 6 51 6 6 23 38 143 121 4

Buriti Alegre 14 3 3 11 6 7 13 0 2 2 3 4 27 3 4 12 20 74 63 2

Cachoeira Dourada 14 3 3 11 6 7 13 0 2 2 3 4 27 3 4 12 20 74 63 2

Catalão 71 11 11 53 26 33 65 0 9 6 15 16 134 16 16 59 99 375 317 10

Corumbaíba 19 3 3 14 7 9 18 0 3 2 4 5 36 5 5 16 27 101 85 3

Cumari 34 6 5 26 13 16 32 0 4 3 7 8 65 8 8 29 48 180 152 5

Goiandira 15 3 3 12 6 7 14 0 2 2 3 4 29 4 4 13 21 80 67 2

Goiatuba 51 8 8 38 19 24 47 0 6 5 11 12 97 11 12 43 71 270 228 7

Ipameri 45 7 7 34 17 21 42 0 6 4 9 10 85 10 10 38 63 238 201 6

Itumbiara 153 24 23 113 56 71 140 0 18 13 31 34 289 33 34 127 213 808 682 21

Joviânia 16 3 3 12 6 8 15 0 2 2 4 4 31 4 4 14 23 85 72 3

Morrinhos 43 7 7 32 16 20 40 0 5 4 9 10 82 10 10 36 60 227 192 6

Orizona 15 3 3 12 6 7 14 0 2 2 3 4 29 4 4 13 21 80 67 2

Panamá 11 2 2 9 4 6 11 0 2 1 3 3 21 3 3 10 16 59 50 2

Piracanjuba 32 5 5 24 12 15 30 0 4 3 7 8 61 7 8 27 45 169 143 5

Pires do Rio 30 5 5 23 11 14 28 0 4 3 6 7 57 7 7 25 42 159 134 4

Pontalina 17 3 3 13 7 8 16 0 2 2 4 4 33 4 4 15 24 90 76 3

Santa Cruz de Goiás 14 3 3 11 6 7 13 0 2 2 3 4 27 3 4 12 20 74 63 2

Urutaí 11 2 2 9 4 6 11 0 2 1 3 3 21 3 3 10 16 59 50 2

Vianópolis 19 3 3 14 7 9 18 0 3 2 4 5 36 5 5 16 27 101 85 3

TOTAL LOTE 6 789 131 127 593 296 372 731 0 100 76 166 186 1.499 179 186 664 1.106 4.174 3.526 113
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