
Assessoria de Elaboração de Editais
Diretoria-Geral

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2019

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, sob a forma de fornecimento parcelado,
tendo por finalidade o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,  conforme disposições
fixadas  neste edital e seu(s)  anexo(s).  Tal procedimento licitatório obedecerá,
integralmente,  à Lei  Federal  n°  10.520/2002,  Lei  Complementar  nº  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 201907000118899.

DATAS E HORÁRIOS

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

Abertura das propostas : a partir das 8h do dia 26/12/2019

Início da disputa de preços :       às 14h do dia 26/12/2019

OBJETO

1. A presente licitação tem por objeto Registro de Preços do tipo Menor Preço por
Lote,  conforme  Anexos,  objetivando  a  contratação  de  empresa  especializada  para
prestação  de  serviços  de  mão  de  obra  terceirizada,  de  acordo  com  as  funções  e
quantidades estabelecidas nos Anexos deste Edital.

1.1. A quantidade  de  postos  discriminada  acima  será  distribuída  por  comarca
conforme descrito no Termo de Referência.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

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

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS
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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.

DA VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

14. 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 8 horas às 17 horas.

15. 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. Para  a  vistoria  o  licitante,  ou  o  seu  representante  legal,  deverá  estar
devidamente  identificado,  apresentando  documento  de  identidade  civil  e  documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria;

17. A não realização da vistoria  não poderá embasar  posteriores alegações  de
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desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos
serviços decorrentes;

18. Caso o licitante não queira fazer a vistoria, deverá expedir declaração em papel
timbrado, informando que abre mão da vistoria;

19. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

20. 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.

21.  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.

22. 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.

23. 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.

24. 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.

25. 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.
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PARTICIPAÇÃO

26. 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.

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

28. 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

29.  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.

30. 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.

31. 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.
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32. Somente  as  licitantes  com propostas  classificadas  participarão  da  fase  de
lances.

33. 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.

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

35. 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.

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

37. 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.

38. 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.

39. 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.

40. 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.

41. 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.

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

43.  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.

44. 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
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.

45. 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.

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

47. 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.

48. 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.

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

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

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

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

52. 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.

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

54. 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) planilha individual de composição de custos;
d) planilha de totalização de custos
e) validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias e;
f) data e assinatura da proponente.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA HABILITAÇÃO 

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

55.1. 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;

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

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

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.

55.2. documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

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

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

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

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

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

55.2.1. 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.

55.3. 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) as licitantes deverão disponibilizar,  quando solicitadas,  todas as informações

necessárias  à  comprovação  da  legitimidade  dos  atestados  e/ou  declarações  de

capacidade técnica apresentados;

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

d) 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;

e)  para a comprovação da experiência mínima de 3 (três)  anos,  será aceito  o

somatório de atestados de períodos diferentes;

f) 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; 

g) 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; 

h) 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. 

i)  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;

j) 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; 

k) O(s) Atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do órgão (ou

empresa) emissor devendo conter, no mínimo, as seguintes informações: 

k.1) Razão Social, CNPJ e dados de contato do órgão (ou empresa) emissor;

k.2) Descrição do objeto contratado;

k.3) Prazo de execução do trabalho, e; 
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k.4) Assinatura e nome legível do responsável pela gestão do serviço executado.

Esses dados poderão ser utilizados pelo TJGO para comprovação das informações.

l)  Não  terá  validade  alguma  o  atestado  emitido  pelo  próprio  licitante  ou  por

empresa pertencente ao mesmo grupo.

55.4. 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, 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
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
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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.

55.5 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
Normativa SLTI/MPOG nº05, de 26 de maio de 2017;

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

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

57. 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.
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58. 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.

59. 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.

60. 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.

 
61. 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.

62. 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.

63. 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.

64. 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.

65. Não serão aceitos certificados de registro cadastral de outros órgãos públicos.
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66. 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

67.  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.

68.  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.

69. 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.

70.  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.

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

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

73.  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.

74.  Os  documentos  somente  serão  fornecidos  aos  licitantes  através  de  mídia
eletrônica. 
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DA ADJUDICAÇÃO

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

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

76. Após a homologação deste certame licitatório, o adjudicatário será notificado
para, em 5 (cinco) dias úteis, assinar, junto à Diretoria-Geral, a Ata de Registro de Preços,
quando será iniciado o prazo de 12 (doze) meses para as solicitações e consequente
entrega dos serviços.

77.  A  assinatura  da  Ata  de  Registro  de  Preços  bem  como  dos  contratos
decorrentes deste certame poderão ser realizadas digitalmente, caso seja interesse da
Administração, sem implicação de nenhum ônus adicional. 

78. O prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma vez, a critério da Administração, em igual número de dias.

79. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo Representante legal da
empresa adjudicatária.

80. A recusa injustificada da vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços,
dentro  do  prazo  estabelecido  neste  edital,  caracteriza  o  descumprimento  total  da
obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legais.

81. Para emissão das Notas de Empenho, para cada parcela solicitada do produto
ou serviço, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no
edital,  as  quais  deverão  ser  mantidas  pela  adjudicatária  durante  a  vigência  do
Contrato/Ata de Registro de Preços.

82. Caso  o  vencedor  não  faça  a  comprovação  referida  no  item  anterior  ou,
injustificadamente  se  recusar  a  receber  a  nota  de  empenho,  a  Administração  poderá
convocar  outro  licitante,  desde  que  respeitada  a  ordem  de  classificação,  para,  após
comprovados  os  requisitos  de  habilitação  e  feita  a  negociação,  receber  a  nota  de
empenho,  sem prejuízo  das  multas  previstas  neste  edital  e  das  demais  cominações
legais.

83. A Ata de Registro de Preços destina-se a subsidiar o acompanhamento dos
preços.
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DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

84.  As quantidades estimadas a serem contratadas estão descritas nos anexos
deste Edital.

85. As solicitações emitidas e enviadas pela Diretoria Administrativa e avalizadas
pela Diretoria-Geral serão efetuadas ao longo de 12 (doze) meses, período de vigência da
Ata de Registro de Preços.

86. As condições previstas neste Edital e anexos integram as Notas de Empenho e
a Ata de Registro de Preços, independente de suas transcrições.

87. A partir da assinatura do contrato referente a cada contratação, iniciar-se-á o
prazo para prestação do serviço.

87.1. Demandado o posto, o fornecedor registrado terá o prazo de até 05 (cinco)
dias  úteis,  contados  a  partir  da  data  de  sua  convocação,  para  assinar  o  Termo  de
Contrato.

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

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

89. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador,  desde  que  devidamente  comprovada  a  vantagem e  respeitadas,  no  que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/1993.

90. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições  nela  estabelecida,  optar  pela  aceitação  ou  não  da  prestação  do
serviço/fornecimento,  desde  que  não  haja  prejuízo  das  obrigações  anteriormente
assumidas.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

91. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não  aceitar  as  respectivas  Notas  de  Empenho  e/ou  Solicitações,  sem  as
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respectivas justificativas;
c) não aceitar  reduzir  o  preço registrado,  na  hipótese deste  se  tornar  superior

àqueles praticados no mercado; e
d) houver razões de interesse público.

92. Havendo interesse no cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, será
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

93. O  fornecedor  poderá  solicitar  o  cancelamento  do  Registro  de  Preços  na
ocorrência  de  fato  superveniente  que  venha  comprometer  a  perfeita  execução  das
condições  assumidas,  decorrente  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior,  devidamente
comprovado.

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

94. O(s) serviço(s) serão realizados nos prazos, condições, quantidades e local
estabelecidos nos anexos deste Edital.

95. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

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

96. DA GARANTIA À EXECUÇÃO DO CONTRATO

96.1. 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.

96.2. 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.

96.2.1. 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
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de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

96.2.2. 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.

96.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá

abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual.

96.4. A  garantia  assegurará,  qualquer  que  seja  a  modalidade  escolhida,  o

pagamento de:

96.4.1.  Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não

adimplemento das demais obrigações nele previstas;

96.4.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo

durante a execução do contrato;

96.4.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à

contratada; e

96.4.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com

o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

94.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os

eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

96.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante,  em

conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

96.7. 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.

96.8. No  caso  de  garantia  na  modalidade  de  fiança  bancária,  deverá  constar

expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

96.9. 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
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parâmetros utilizados quando da contratação.

96.10. 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.

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

a matéria.

96.12. Será considerada extinta a garantia:

96.12.1. 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;

96.12.2. 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.

96.13. 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.

96.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na

forma prevista neste Termo de Referência.

96.15. 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 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.

96.15.1. 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.

96.16. Por  ocasião  do encerramento  da prestação dos serviços  contratados,  a
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Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento

direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação:  (1)  do

pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em

outra atividade de prestação de serviços.

DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

97. 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

98. 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.

99. 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
TX = Percentual da taxa anual = 6%

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

100. Em cumprimento à Resolução 169, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
alterada  pela  Resolução  183/2013  e  248/2018,  as  rubricas  de  encargos  trabalhistas,
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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 movimentação
somente por ordem do Ordenador de Despesa do Tribunal de Justiça ou por servidor
designado expressamente para este fim.

101.  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.

102. 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.

103. O montante mensal do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores
das seguintes rubricas:

a. férias;
b. 1/3 constitucional;
c. 13º salário;
d. multa do FGTS por dispensa sem justa causa;
e. incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional

e 13º salário. 

104. Os  percentuais  das  rubricas  para  a  retenção  serão  aqueles  indicados  na
planilha de índice para retenção de verbas previstas na Resolução n° 169/2013, do CNJ,
constante do Termo de Referência.

105. 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.

106. 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.

107. Os valores retidos somente serão liberados nas seguintes condições:
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a. Parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário
dos empregados vinculados ao contrato, quando devido; 

b. 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; 

c.  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;

d. Ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias;

108. Para  resgatar  os  recursos  da conta  depósito  vinculada –  bloqueada para
movimentação,  a  empresa  contratada  deverá  apresentar  ao  Tribunal  de  Justiça  os
seguintes documentos comprobatórios:

a) Documentos para restituição de valores rescisórios:

a.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;

a.1.1) A TRCT deverá constar a assinatura do empregador e do empregado;

a.2) Comprovação de quitação das verbas rescisórias;
a.3)  Cópia  do  comprovante  do  aviso  prévio,  caso  tenha  sido  fornecido,  ou  do

pedido de demissão, quando for o caso;
a.4) Cópia do “Extrato de Conta Vinculada para Fins Rescisórios”;
a.5) Cópia do “Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório”;
a.6) Cópia da “GRRF – Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS”, bem como

comprovante da quitação;
a.7) Documentos para restituição de valores de 13° salário;
a.8) Cópia da folha de pagamento relativa ao 13° salário, constando o nome de

todos os empregados e seus respectivos valores;
a.9)  Cópia  da  Relação  nominal  dos  empregados,  constando  o  nome  do

empregado, número da conta corrente e o valor depositado em conformidade com o valor
da folha de pagamento do 13º salário;

a.10) Cópia da Guia da Previdência Social – GPS, demonstrando a quitação da
previdência relativa a folha de 13º salário;

a.11) Comprovante de quitação da GPS;
a.12) Relação SEFIP/RE, constando o valor do FGTS dos empregados relativo ao

13º salário;
a.13) Cópia da Guia de Recolhimento ao FGTS – GRF, referente a folha do 13º

salário;
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a.14) Cópia da quitação da GRF do 13º salário;
a.15) Documentos para restituição de valores de férias;

a.16)  Cópia do Aviso de férias  assinado pelo  empregado,  que demonstre  que ele  foi
avisado com antecedência e que teve tempo para se organizar para uso fruto das férias;

a.17) Cópia do recibo de férias do empregado, constando o período aquisitivo de
férias, período das férias e valores correspondentes a este período; 

a.18)Cópia  do  comprovante  de  quitação  das  férias,  constando  o  nome,  conta
corrente e o valor corresponde ao valor das férias do empregado;

a.19) Será conferida na próxima apresentação de conta se houve o depósito do
valor do FGTS correspondente as férias, bem como se o empregado consta na folha de
pagamento  como férias,  demonstrando  também que  houve  recolhimento  do  INSS do
período. Caso não seja demonstrada toda a quitação desses valores, o gestor além da
retenção mensal obrigatória, deverá fazer a retenção do valor restituído sem a devida
comprovação.

b) Documentos para restituição de valores de 13° salários:

b.1) Cópia da Folha de pagamento relativa ao 13º salário,  constando o nome de
todos os empregados e seus respectivos valores;

b.2)  Cópia  da  Relação  nominal  dos  empregados,  constando  o  nome  do
empregado, número da conta-corrente e o valor depositado em conformidade com o valor
da folha de pagamento do 13º salário;

b.3) Cópia da Guia da Previdência Social  – GPS, demonstrando a quitação da
previdência relativa a folha de 13º salário;

b.4) Comprovante de quitação da GPS;
b.5) Relação SEFIP/RE, constando o valor do FGTS dos empregados relativo ao

13º salário;
b.6) Cópia da Guia de Recolhimento ao FGTS – GRF, referente a folha do 13º

salário;
b.7) Cópia da quitação da quitação da GRF do 13º salário.

c) Documentos para restituição de valores de férias:

c.1) Cópia do Aviso de férias assinado pelo empregado, que demonstre que ele foi
avisado com antecedência e que teve tempo para se organizar para uso fruto das férias;

c.2) Cópia do recibo de férias do empregado, constando o período aquisitivo de
férias, período das férias e valores correspondentes a este período; 

c.3)  Cópia  do  comprovante  de  quitação  das  férias,  constando  o  nome,  conta
corrente e o valor corresponde ao valor das férias do empregado;

c.4) Será conferida na próxima apresentação de conta se houve o depósito do
valor do FGTS correspondente as férias, bem como se o empregado consta na folha de
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pagamento  como férias,  demonstrando  também que  houve  recolhimento  do  INSS do
período. Caso não seja demonstrada toda a quitação desses valores, o gestor além da
retenção mensal obrigatória, deverá fazer a retenção do valor restituído sem a devida
comprovação;

109. No que concerne às restituições apresentadas no subitem anterior,  fica  a
Contratada obrigada a protocolar as TRCT e recibo de férias no mês subsequente ao fato,
reunindo  todas  as  movimentações  ocorridas  no  mês  de  competência,  não  podendo
acumular vários documentos de períodos distintos em um único processo;

110. Após  término do  contrato,  e  se  realizados  todos  os  pagamentos  devidos,
ainda  sim  houver  saldo  remanescente  na  conta  depósito,  o  montante  deverá  ser
transferido para a contratada após 5 (cinco) anos da data de encerramento da vigência do
contrato administrativo, conforme estabelecido na Resolução n° 248/2018, do CNJ, salvo
alteração de entendimento posterior.

111. 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, 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;

112. 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;

113. 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.

DO INADIMPLEMENTO

114.  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,
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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;
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

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

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

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.

115. 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

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

117. 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.

118. 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.

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

120. 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.

121. 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.

122. 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.

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

124. 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.

125. 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.

126. 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.

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

128. Constituem anexos deste Edital e dele fazem parte:

128.1. Anexo I – Ata de Registro de Preços
128.2. Anexo II – Minuta Contratual
128.3. Anexo III  – Modelo de Declaração de contratos firmados com a iniciativa

privada e administração pública
128.4. Anexo IV – Modelo de Planilha de Formação de Preços
128.5. Anexo V – Planilha Estimativa de Custos
128.6. Anexo VI – Termo de Referência e seus anexos

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 065/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO

ANEXO I

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pelo presente instrumento,  o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, situado na Av.
Assis Chateaubriand nº 195, Setor Oeste, cidade de Goiânia-GO, inscrito no CNPJ sob o
nº 02.050.330/0001-17, neste ato representado por seu Diretor-Geral Rodrigo Leandro da
Silva, brasileiro, servidor público, residente e domiciliado nesta capital, considerando o
julgamento da licitação de nº 032/2019, na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, do
tipo  MENOR PREÇO GLOBAL,  tendo  por  finalidade  o  SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, e o  Despacho Homologatório nº _____/2019, evento ____, dos  autos de nº
201907000118899, resolve  registrar  o(s)  preço(s)  da(s)  empresa(s),  nas  quantidades
estimadas,  de  acordo  com  a  classificação  alcançada,  atendendo  às  exigências  e
condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro
de Preços, sob sujeição às normas da Lei Federal nº 10.520/2002 e em conformidade
com o  disposto  na  Lei  nº  8.666/1993 com suas alterações  e  com a Lei  Estadual  nº
17.928/2012.

Dados  do  Órgão  Gerenciador,  objeto  registrado  e  dados  do  Prestador  de
Serviços Registrado.

Órgão gerenciador : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS
CNPJ : 02.050.330/0001-17
Endereço : Av. Assis Chateaubriand nº195, Setor Oeste, Goiânia-GO
CEP : 74.130-010
Telefone : (62) 3236-2464 e 32362452

Resultado da Sessão Pública
ITEM nº:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de fornecimento:
Valor unitário estimado:
Fornecedor Registrado:
Valor unitário:
Situação:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para
a contratação de prestação de serviços de mão de obra terceirizada, de acordo com as
funções  e  quantidades  estabelecidas  no  Termo  de  Referência  anexo  do  Edital  nº
065/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – Este instrumento não obriga o TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE GOIÁS a  firmar  contratações  nas  quantidades  estimadas,  podendo
ocorrer,  ainda,  licitações  específicas  para  aquisição  do  mesmo  objeto  obedecida  a
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do Registro de Preço, a preferência
de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – A prestação de serviço obedecerá ao estipulado nesta
ata, ao estabelecido no edital e anexos, bem como às obrigações assumidas na proposta
firmada pelo PRESTADOR REGISTRADO.

CLÁUSULA QUARTA – A vigência da Ata  de Registros de Preços será de 12
(doze) meses a contar de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

CLÁUSULA QUINTA –  O(s)  contrato(s)  originados(s)  da referida ata terá(ão)  o
prazo inicial de vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado (art. 57, inc. II, da Lei 8.666/1993).

CLÁUSULA SEXTA –  Poderá aderir a esta Ata de Registro de Preços qualquer
órgão  ou  entidade  da  Administração  Pública  que  não  tenha  participado  do  certame
licitatório,  mediante  prévia  consulta  ao  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
comprovada  a  vantagem  e  respeitadas,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas  no  Decreto  nº  7.892/2013,  na  Lei  nº  8.666/1993  e  na  Lei  Estadual
Nº17.928/2012.

§ 1º  –  A autorização para adesão a esta Ata de Registro  de Preços caberá à
Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

§ 2º – Caberá ao prestador beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecida, optar pela adesão ou não, desde que não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.

CLÁUSULA SÉTIMA –  O gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços
caberá ao titular da Diretoria Administrativa, no seu aspecto operacional, auxiliado pelos
Fiscais Técnicos e Fiscais Administrativos, conforme indicados no Termo de Referência,
anexo do Edital 065/2019.
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CLÁUSULA  OITAVA –  Os  serviços  deverão  ser  executados  conforme
estabelecidos no Termo de Referência e Contrato, anexos I e III, do Edital 065/2019.

CLÁUSULA NONA –  Havendo  a  recusa, por  parte  do  prestador,  com  preço
registrado em primeiro lugar, em receber a Nota de Empenho, o ÓRGÃO GERENCIADOR
fica  autorizado  a  convocar  os  demais  prestadores,  classificados  para  este  Registro,
respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

CLÁUSULA DÉCIMA – O ÓRGÃO GERENCIADOR se obriga a:

a) solicitar  as  parcelas  dos  produtos/serviços  com  preços  registrados, após  a
assinatura do contrato, com antecedência de no mínimo 10 (dez) dias antes do início da
entrega/execução dos produtos/serviços.

b) assegurar os recursos necessários para o pagamento das parcelas solicitadas
durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços;

c) promover,  de  acordo com cronograma elaborado  pelo  gestor  do  contrato, o
recebimento, em conformidade com os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em
registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do PRESTADOR REGISTRADO;

d) efetuar  o  pagamento  ao  PRESTADOR REGISTRADO,  de  acordo  com  as
condições de preço e prazo estabelecidas no Edital;

e) comunicar ao PRESTADOR REGISTRADO a necessidade de substituir/reparar
os produtos/serviços que porventura apresentarem defeitos.

CLÁUSULA  DÉCIMA  PRIMEIRA  – Constituem  obrigações  do  PRESTADOR
REGISTRADO: 

a) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente ata de registro
de preços;

b) atender,  com  pontualidade  e  presteza,  as  chamadas  do  ÓRGÃO
GERENCIADOR,  nos  termos  estabelecidos  no  edital  e  seus  anexos  bem  como  na
proposta vencedora; 

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA  – O registro  do  prestador será  cancelado
quando:

1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido

pela Administração, sem justificativa aceitável;
3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior

àqueles praticados no mercado; ou
4. Sofrer  sanção administrativa cujo efeito  torne-o proibido de celebrar contrato

administrativo.
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§1º O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 1, 2 e 4 será
formalizado por despacho do  ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a
ampla defesa. 

§2º O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o  cumprimento  da  ata,
devidamente comprovados e justificados: 
 1. Por razão de interesse público; ou

2. A pedido do prestador.

§3º Ocorrendo o cancelamento de preço registrado, o PRESTADOR REGISTRADO
será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao
processo administrativo da presente Ata.

§4º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do PRESTADOR
REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário da Justiça Eletrônico,
por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicação.

§5º  A solicitação  do  PRESTADOR REGISTRADO para  cancelamento  do  preço
registrado  poderá  não  ser  aceita  pela  Administração,  facultando-a,  neste  caso,  a
aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

§6º Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do
PRESTADOR REGISTRADO, relativas ao fornecimento do Item.

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

PALÁCIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos _____ dias do
mês de ____________________ de 2019.

_____________________________________________________

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Fornecedor(es) registrado(s):________________________________
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Testemunhas:____________________________________________

________________________________________________________
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO

ANEXO II

MINUTA CONTRATUAL

Contrato  de  prestação  de  serviços  de  mão  de  obra
terceirizada para prestação de serviços de mão de obra
terceirizada  de  acordo  com as  funções  e  quantidades
discriminadas,  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.  065/2019,  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  nº
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17.928/2012, com suas alterações e observadas as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui  objeto  do  presente  pacto  a  contratação de  empresa especializada na

prestação de serviços de mão de obra terceirizada, conforme condições, quantidades e

exigências especificadas neste instrumento e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Este  Contrato  vincula-se  ao  Pregão  Eletrônico  nº  065/2019  (PROAD  nº.

201807000118899, 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 – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução do serviço deverá obedecer todas as normas contidas no Termo de

Referência,  as  quais,  independentemente  de  transcrição,  fazem  parte  integrante  e

complementar deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

A CONTRATADA obrigar-se-á  ao  cumprimento  de  Instrumento  de  Medição  de

Resultados - IMR, conforme Anexo II do Termo de Referência.

§1°  A qualidade  dos  serviços  prestados  será  medida  por  meio  de  indicadores

comuns  a  todos  os  cargos  estabelecidos  abaixo  e  especificado  no  Anexo  II,  estão

especificados os indicadores de cada cargo:

§2° Quando os indicadores resultarem em valor acima de 6 pontos, além da glosa,
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deverá ser aplicada multa compensatória de forma proporcional à obrigação inadimplida,

conforme sanção descrita neste Termo;

§3°  A recorrência  de  motivos  que  levaram  à  aplicação  de  glosas  poderá  se

configurar inexecução do objeto do contrato, situação sujeita a sanções administrativas;

§4°  As glosas definidas em cada um dos indicadores podem ser  aplicadas de

forma acumulativa;

§5° O resultado da apuração da pontuação e respectivo percentual da glosa, serão

comunicados pelo fiscal do contrato, por meio de notificação formal, a então contratada,

que terá prazo de 5 dias úteis, a partir do recebimento da comunicação, para contestar;

§6° A cada glosa, os valores do somatório serão zerados, de forma a não haver

duplicidade;

§7°  A  utilização  do  IMR  não  impede  a  aplicação  concomitante  de  outros

mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

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.

5.1. 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.

5.2. 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).

5.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover
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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.

5.4.  A validade da garantia,  qualquer  que seja a modalidade escolhida,  deverá

abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual.

5.5.  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; e

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o

FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

5.6. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os

eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

5.7. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta

específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

5.8. 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.

5.9.  No  caso  de  garantia  na  modalidade  de  fiança  bancária,  deverá  constar

expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

5.10. 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.

5.11. 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.
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5.12. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege

a matéria.

5.13. 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.

 5.14. 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.

5.15. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na

forma prevista neste Termo de Referência.

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18.  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 ou

b) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços.
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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 OITAVA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

8.1.  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.

8.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será expedida pela contratada até o 5º dia útil

da prestação do serviço, conforme este Termo de Referência.

8.3.  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.

8.4. 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; 
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b. A data da emissão; 

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.

8.6. 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.

8.7.  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.

8.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a

ordem bancária para pagamento.

8.9. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

8.10.  Constatando-se  a  situação  de  irregularidade  da  contratada,  será

providenciada sua notificação, por escrito,  para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
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regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

8.11.  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.

8.12. 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.

8.13.  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.

8.14.  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.

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. 

8.15.  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.

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

servidor público da ativa do órgão contratante.

8.17. 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.
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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.

8.18. 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.

8.19. 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

                      365                 TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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9. A despesa decorrente desta contratação tem por natureza de despesa o código

3390.39.23  (Serviço  Médico,  Hospitalar,  Odontológico  e  Laboratorial),  constantes  do

vigente  orçamento,  conforme  Nota  de  Empenho  nº  ____________,  emitida  em

___________, no valor de R$______________(____________).

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES

 A CONTRATADA deve:

10.1. 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;

10.2.  Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração.

10.3.  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;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.5. 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;

10.6.  Disponibilizar  à  Contratante os empregados devidamente uniformizados e

identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção

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

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

Individual - EPI, quando for o caso;

10.7. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme

disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;

10.8. 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;

10.9. 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:

10.9.1.  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;

10.9.2. 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;

10.9.3.  Livro  de  registro  ou  documento  de  igual  valor  demonstrando  que  o

empregado é registrado na empresa em formato PDF;

10.9.4.  Os  documentos  para  os  empregados  que  trabalharão  na  qualidade  de

“reserva/substituto”,  também  deverão  ser  apresentados  demonstrando  o  vínculo

empregatício com a contratada;

10.9.5.  Exames  médicos  admissionais  dos  empregados  da  contratada  que

prestarão os serviços;

10.9.6. Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação

dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.10. 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
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administrativo.

10.11. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem

por não receber o vale-transporte.

10.12. 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;

10.13. 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;

10.14.  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.

10.15. 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

justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a

realização do pagamento.

10.16.  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
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dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.17.  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.

10.18.  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;

10.19.  Instruir  seus  empregados  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  Normas

Internas da Administração;

10.20.  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;

10.21.  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:

10.21.1. 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;

10.21.2. 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;
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10.21.3. 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.

10.25.  Manter  preposto  nos  locais  de  prestação  de  serviço,  aceito  pela

Administração, para representá-la na execução do contrato;

10.26. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer

da prestação dos serviços;

10.27. 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;

10.28.  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.

10.29.  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.

10.30. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado

pelo contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

10.31. 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;

10.32.  A contratada  disporá  de  5% (cinco  por  cento)  das  vagas  de  emprego

relacionadas ao objeto do respectivo contrato administrativo a mulher vítimas de violência

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

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

doméstica  e  familiar,  conforme estabelecido  no  artigo  2º,  da  Lei  n.º  20.190/2018,  do

Governo do Estado de Goiás;

10.33. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na

licitação;

10.34.  Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informações  obtidas  em  decorrência  do

cumprimento do contrato;

10.35. 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;

10.36.  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;

10.37.  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;

10.38. 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;

10.39. 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;
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10.40. 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;

10.41.  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;

10.42. 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;

10.43. 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;

10.44. 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.

10.45.  Submeter  previamente,  por  escrito,  à  Contratante,  para  análise  e

aprovação,  qualquer  mudança  no  método  de  execução  do  serviço  que  fuja  das

especificações constantes do Termo de Referência.

10.46. 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.

10.47. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual

ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

10.48.  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;

10.49.  Prestar  os  serviços  dentro  dos  parâmetros  e  rotinas  estabelecidos,

fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e
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tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica,

normas e legislação;

O CONTRATANTE deve:

10.50. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.51.  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;

10.52. 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;

10.53.  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;

10.54. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e

condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.55. 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;

10.56. 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
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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.

10.57. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações

trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:

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.

10.58.  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; 

10.59. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento

dos serviços objeto do contrato; 

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

recebimento;

10.61. Cientificar a Diretoria-Geral para adoção das medidas cabíveis quando do

descumprimento das obrigações pela Contratada;

10.62.  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;
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10.63. 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;

10.64.  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 PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11. 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.

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

a) 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;

b) 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;

c) 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.

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

§1º 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.

§2º 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.

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

11.2.  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.
 11.3. 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. 

11.4. 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 SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE E/OU REPACTUAÇÃO
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13.1.  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.

13.2.  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.

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

13.3.1.  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;

13.3.2.  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;

13.3.3. 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;

13.4.  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.
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13.5. 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.

13.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro

do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.

13.7.  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:

13.7.1. Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação

aos custos decorrentes de mão de obra;

13.7.2. 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);

13.7.3.  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;

13.8.  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;

13.9.  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;

13.10.  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
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Trabalho;

13.11.  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.

13.12. 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.

13.13. 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;

13.13.1.  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;
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13.13.2.  Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos

será, obrigatoriamente, o definitivo;

13.13.3.  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;

13.13.4.  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.

13.14.  Os  novos  valores  contratuais  decorrentes  das  repactuações  terão  suas

vigências iniciadas observando-se o seguinte:

13.14.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

13.14.2.  Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da

contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras;

13.14.3.  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 retroativa,  podendo esta ser considerada para efeito  de compensação do

pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

13.15.  Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos

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

13.16. 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.

13.17.  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.

13.18.  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.
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13.19. 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.

13.21. Em  caso  de  que  o  valor  repactuado  for  inferior  ao  praticado,  fica  o

contratante  a  decidir  que  forma  será  restituída  o  valor  pago  a  maior  no  período

repactuado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA RESCISÃO

14.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato os elencados no art. 78 da

Lei n° 8.666/1993, que obedecerá às disposições dos artigos 79 e 80, da Lei nº 8.666/93.

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.
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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. 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;

18.2. 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:

18.2.1.  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;

18.2.2.  Proposta  apresentada  pela  contratada  no  processo  licitatório,

especialmente  quanto  aos  empregados  a  serem  alocados  e  aos  insumos  a  serem

utilizados na execução do serviço;

18.2.3. Resultados dos indicadores do IMR.

18.3. A autoridade competente do TJGO, ouvido o Gestor do Contrato, definirá a
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quantidade de Gestores e Fiscais Técnicos e Administrativos a serem designados;

18.4. Os resultados dos indicadores do IMR serão apurados conforme especificado

no Anexo II deste TR, incluídas as definições dos impactos a serem aplicadas sobre os

valores  dos  pagamentos  mensais  devidos  à  contratada,  consideradas  as  seguintes

perspectivas:

18.4.1. Indicador Desempenho, destinado a medir o desempenho da contratada na

execução do serviço;

18.4.2.  Indicador  Qualidade,  destinado  a  medir  a  qualidade  dos  resultados  da

execução do serviço;

18.4.3.  Indicador  Satisfação  do  Usuário,  destinado  a  medir  a  satisfação  dos

servidores do TJGO com a execução do serviço.

18.5. 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;

18.6.  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, Anexo II, 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;

18.7.  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
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acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho - CCT, conforme as obrigações assumidas

pela contratada, devendo registrar as ocorrências e encaminhá-las ao Gestor do Contrato

até o 5º dia útil do mês subsequente ao serviço prestado;

18.8. 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;

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

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;

18.10. 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;

18.11.  O  Fiscal  Técnico  e  pelo  Fiscal  Administrativo,  mediante  as  informações

contidas  no  Termo  de  Referência,  deverá  cotejar  periodicamente  as  quantidades  de

empregados  alocados,  considerando  a  possibilidade  de  alteração  contratual  caso  os

quantitativos propostos sejam superiores a necessário efetivamente aplicado;

18.12. 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;

18.13. O Fiscal Técnico e pelo Fiscal Administrativo e o preposto indicado pela

contratada  deverão  coordenar  as  atividades  de  contratação  dos  empregados  que

exercerão as atividades inerentes a cada função;

18.14. As comunicações entre o Gestor do Contrato, representando o 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
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assinatura do contrato;

18.14. Os gestores, fiscais técnicos, administrativos e setoriais serão designados

em cada contrato oriundo da ata de registro de preços.

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 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 065/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO

ANEXO III

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 

______________________________________________ 
Assinatura e carimbo do emissor 

Observação: 
A licitante deverá informar todos os contratos vigentes. 
Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze 
avos) ou 8,33% (oito inteiros e trinta e três centésimos por cento) do valor dos contratos firmados com a 
Administração Pública e com a iniciativa privada. 
Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1 
Valor total dos contratos 

Observação: Esse resultado deverá ser superior a 1. 
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ANEXO IV

MODELO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Grupo ISS Transporte:

A Data de apresentação da proposta ___/___/____
B Município
C Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
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 de Periculosidade                            -   

C Adicional de Insalubridade                            -   

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                            -   

B Férias e Adicional de Férias                            -   

TOTAL SUBMÓDULO 2.1                            -   

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições % VALOR (R$)

A INSS                            -   

B Salário Educação                            -   

C Seguro Acidente de Trabalho - (RAT - FAP)                            -   

D SESC ou SESI                            -   

E SENAI - SENAC                            -   

F SEBRAE                            -   

G INCRA                            -   

H FGTS                            -   

TOTAL SUBMÓDULO 2.2                            -   

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários VALOR (R$)
A Transporte            -                              -   
B Auxílio-Refeição/Alimentação            -                              -   
C Assistência Médica e Familiar - Auxílio Saúde            -                              -   
D Seguro de Vida Invalidez            -                              -   
E Amparo Familiar - Csl 18ª CCT/2019            -                              -   
F                            -   

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                            -   

13 (Décimo-terceiro) salário 



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)                            -   

B Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado                            -   

C Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado                            -   

D Aviso Prévio Trabalhado (95% nessa situação)                            -   

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado                            -   

F Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.                            -   

TOTAL DO MÓDULO 3                            -   

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais % VALOR (R$)

A Férias                            -   

B Ausências Legais                            -   

C Licença Paternidade (5 dias 1,5% p ano - IBGE)                            -   

D                            -   

E Afastamento Maternidade                            -   

F Outros (especificar)                            -   

TOTAL SUBMÓDULO 4.1                            -   

Submódulo 4.2 - Intrajornada % VALOR (R$)

A Intervalo para Repouso ou Alimentação

TOTAL SUBMÓDULO 4.2

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 de Proteção Individual - EPI (Renováveis/Ano conforme Edital) -                            -   
D Outros (especificar) -                            -   

TOTAL DO MÓDULO 5 -                            -   

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)

A Custos Indiretos                            -   

B Lucro                            -   

C TRIBUTOS                            -   

C.1 PIS                            -   

C.2 COFINS                            -   

C.3 ISS                            -   

TOTAL DO MÓDULO 6                            -   

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                            -   

PREÇO TOTAL POR EMPREGADO                            -   

Ausência por Acidente de Trabalho 



EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO

ANEXO V

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

Lote Item Categoria N. Postos Vr. Mensal (R$) Vr. Anual (R$)
1 Secretária 166 544.735,64 6.536.827,68
2 Chapa 61 233.805,68 2.805.668,16
3 Estoquista 4 15.292,28 183.507,36
4 Recepcionista 7 22.970,78 275.649,36
5 Controlador de Estacionamento 28 85.869,56 1.030.434,72
6 Operador de Empilhadeira 3 11.469,21 137.630,52
7 Operador de Som 5 19.115,35 229.384,20
8 Telefonista 53 185.150,20 2.221.802,40

1 9 Técnico em Telecomunicações 22 118.751,16 1.425.013,92
10 Técnico em Refrigeração 8 28.038,64 336.463,68
11 Impressor de Off-Set 4 17.575,64 210.907,68
12 Operador de Sistema de Identificação 4 17.874,40 214.492,80
13 Técnico em Artes Gráficas 6 34.714,14 416.569,68
14 Operador de Fotocopiadora 4 11.059,24 132.710,88

Subtotal com Mão de Obra 375 1.346.421,92 16.157.063,04
15 Diárias 485 101.850,00 1.222.200,00

Total do Lote 1 1.448.271,92 17.379.263,04
1 Secretária 68 223.144,72 2.677.736,64
2 Telefonista 20 69.868,00 838.416,00

2 Controlador de Estacionamento 7 21.467,39 257.608,68
3 Chapa 6 22.997,28 275.967,36

Total do Lote 2 101 337.477,39 4.049.728,68
1 Secretária 38 124.698,52 1.496.382,24

3 2 Telefonista 2 6.986,80 83.841,60
Total do Lote 3 40 131.685,32 1.580.223,84

4 1 Secretária 50 164.077,00 1.968.924,00
5 1 Secretária 50 164.077,00 1.968.924,00
6 1 Secretária 56 183.766,24 2.205.194,88

1 Secretária 46 150.950,84 1.811.410,08
7 2 Telefonista 2 6.986,80 83.841,60

3 Total do Lote 7 48 157.937,64 1.895.251,68
TOTAL GERAL                       ► 720 2.587.292,51 31.047.510,12
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TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 201807000118899

 1. DO OBJETO

 1.1. Registro de Preços do tipo Menor Preço por Lote, conforme Anexos,

objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de

serviços  de  mão  de  obra  terceirizada  para  funções  auxiliares  à

Administração, de acordo com as funções e quantidades discriminadas na

tabela abaixo e suas funções no Apêndice 1:

Lote Item CBO Função Qtde
Carga horária

semanal

1

1 7832-15 Chapa 61 44h

2 5141-10 Controlador de Estacionamento 28 44h

3 4141-25 Estoquista 4 44h

4 7662-15 Impressor de Off-Set 4 44h

5 7822-20 Operador de Empilhadeira 3 44h

6 4151-30 Operador de Fotocopiadora 4 44h

7 7662-30 Operador de Sistema De Identificação 4 44h

8 3741-25 Operador de Som 5 44h

9 4221-05 Recepcionista 7 44h

10 2523-05 Secretária 166 44h

11 3713-10 Técnico em Artes Gráficas 6 44h

12 7257-05 Técnico em Refrigeração 8 44h

13 3133-15 Técnico em Telecomunicação 22 44h

14 4222-05 Telefonista 53 30h

2

1 2523-05 Secretária 68 44h

2 4222-05 Telefonista 20 30h

3 5141-10 Controlador de Estacionamento 7 44h

4 7832-15 Chapa 6 44h

3
1 2523-05 Secretária 38 44h

2 4222-05 Telefonista 2 30h

4 1 2523-05 Secretária 50 44h
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5 1 2523-05 Secretária 50 44h

6 1 2523-05 Secretária 56 44h

7
1 2523-05 Secretária 46 44h

2 4222-05 Telefonista 2 30h

 1.2. A carga horária de cada cargo deverá respeitar a Convenção Coletiva

de  Trabalho  que  reger  a  relação  entre  a  empresa  contratada  e  seus

empregados, podendo, portanto, ser diferente da indicação.

 1.3. A  quantidade  de  postos  discriminada  acima  será  distribuída  por

comarca conforme tabela do Anexo I.

 1.4. Entende-se que o serviço é de natureza continuada visto que:

 1.4.1. Atende a necessidades permanentes do Tribunal de Justiça;

 1.4.2. Constituem atividades de apoio  (acessórias),  a  fim de que  a

Administração possa cumprir sua missão institucional;

 1.4.3. O  produto  da  prestação  dos  serviços  não  se  exaure  em um

período determinado;

 1.4.4. Sua  vigência  pressupõe  a  ultrapassagem  de  um  exercício

financeiro;

 1.4.5. Constitui uma obrigação de fazer;

 1.5. O objeto da licitação tem a natureza de serviços comuns.

 1.6. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados

na tabela acima.

 1.7. A  presente  contratação  adotará  como  regime  de  execução  a

Empreitada por Preço Global.

 1.8. O  prazo  de  vigência  da  ata  de  registro  de  preços  é  de  12  (doze)

meses, improrrogáveis.

 1.9. O prazo de vigência do(s) contrato(s) 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 8.666, de 1993.
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 2. JUSTIFICATIVA

 2.1. Justifica-se a presente contratação pelo fato do Poder  Judiciário  do

Estado  de  Goiás  não  possuir  em  seu  quadro  efetivo  de  pessoal,

servidores  com  atribuição  para  execução  dos  serviços  objeto  dessa

contratação,  necessários  para  o  regular  desenvolvimento  de  suas

atividades;

 2.2. Ressalta-se que esta contratação é indispensável ao bom andamento

das atividades deste Poder, em razão da sua natureza contínua e de apoio

à  realização  das  atividades  essenciais  ao  cumprimento  da  missão

institucional  e,  ainda,  pela  ampliação  deste  Poder  Judiciário  no

desempenho  de  suas  atribuições.  Ademais,  tais  serviços  devem  ser,

preferencialmente, objeto de execução indireta, a exemplo do que dispõe

o  §1º,  do  art.  1º,  do  Decreto  nº  9.507/2018  e  o  art.  7º  da  Instrução

Normativa nº 5/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e

Gestão;

 2.3. O contrato atual foi prorrogado excepcionalmente, com prazo máximo

até 9/2/2020, a fim de evitar que os serviços sejam interrompidos e haja

comprometimento da continuidade das atividades deste Poder.

 2.4. Quanto à utilização do Sistema de Registro de Preços, apesar de haver

histórico  de  contratação,  é  necessária  a  realização  de  um

redimensionamento da mão de obra em razão da contratação do serviço

de  manutenção  predial,  bem  como  a  terceirização  de  serviços  hoje

prestados diretamente pelo Tribunal de Justiça com o apoio da mão de

obra  terceirizada,  a  exemplo  dos  serviços  gráficos,  lavanderia,  dentre

outros  que  não  fazem  parte  da  missão  institucional  deste  Tribunal  de

Justiça, mas se demonstram necessários como serviços de apoio.

 2.5. Dessa forma, não há como dimensionar com exatidão o quantitativo de

mão  de  obra  necessário  para  a  realização  dos  serviços,  tratando-se,
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portanto, de demanda incerta, hipótese prevista no artigo 3º, inciso IV, do

Decreto nº 7892/2013, o que justifica a utilização do Sistema de Registro

de Preços.

 2.6. A respeito do tema, segundo o Tribunal de Contas da União é possível

à  formação  de  registro  de  preços  para  a  contratação  de  serviço

continuado.

 2.7. O objeto da licitação tem a natureza de serviços auxiliares comuns;

 2.8. Sabe-se que a Súmula TCU 247 dispõe sobre:

“É obrigatória a adjudicação por item e não por preço global,

nos  editais  das  licitações  para  a  contratação  de  obras,

serviços,  compras  e  alienações,  cujo  objeto  seja  divisível,

desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou

perda de economia de escala,  tendo em vista  o objetivo  de

propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não

dispondo  de  capacidade  para  a  execução,  fornecimento  ou

aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação

a  itens  ou  unidades  autônomas,  devendo  as  exigências  de

habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”

 2.8.1. Com  efeito,  cabe  destacar  que  a  junção  em  lotes  tem  a

finalidade  de  agrupar  em  um  conjunto  de  funções  que  possuem

correlação, principalmente no que diz respeito à gestão do contrato,

bem como por regiões, a fim de aumentar a economia de escala e a

atratividade do certame;

 2.8.2. Dividir o certame por itens de acordo com as funções e com as

Comarcas resultaria em contratos muito baixos, com alto potencial de

resultar em licitação deserta, visto que os valores não seriam atrativos.

Sendo assim, a junção em lotes tem o objetivo principal de ganho de

economia de escala, na medida em que agrupa algumas Comarcas de
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acordo com regiões e facilidade de acesso, levando em consideração o

conjunto, já que une cargos que possuem correlação;

 2.8.3. Por todo o exposto, não obstante o Tribunal de Contas da União

ter o entendimento de que o certame deve ser realizado por item, a

junção em lotes se enquadra nas exceções do referido Tribunal  de

Contas.

 3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

 3.1. A  descrição  da  solução  como  um  todo  abrange  a  prestação  dos

serviços  especializados e  contínuos descritos  no  objeto  e  nos anexos,

com dedicação de mão de obra exclusiva, para atender às necessidades

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em todas as Comarcas.

 4. DA  CLASSIFICAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  E  FORMA  DE  SELEÇÃO  DO

FORNECEDOR

 4.1. Trata-se de serviço  comum, com fornecimento  de mão de obra em

regime de dedicação exclusiva,  a ser contratado mediante licitação,  na

modalidade pregão em sua forma eletrônica;

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

Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em

quaisquer  das atividades  no  art.  3º  do  aludido  decreto,  cuja  execução

indireta é vedada; 

 4.3. A prestação  dos  serviços  não  gera  vínculo  empregatício  entre  os

empregados da Contratada e  a Administração Contratante,  vedando-se

qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação

direta.

 5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
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 5.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

 5.1.1. Os serviços descritos no objeto serão executados nos Edifícios

do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás,  cujas  características

encontram-se em anexo, por meio de POSTOS diversos, de segunda-

feira a sexta-feira, compreendendo o horário de 07hs as 19hs, devendo

ser feita escala de horário, de forma que seja a melhor para atender

aos serviços  e que não exceda a  carga horária  de  44 (quarenta  e

quatro) horas semanais para cada posto de serviço.

 5.1.2. Durante  o  horário  definido  para  a  prestação  dos  serviços,

deverão ser observados os intervalos para repouso e alimentação dos

funcionários da contratada, conforme estabelecido em Lei.

 5.2. Os locais e horários dos postos de serviços poderão ser alterados de

acordo com as necessidades da Administração, comunicando-se à futura

contratada com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

 5.3. O pagamento da prestação dos serviços será por posto de serviço.

 5.4. As  atribuições,  definição  no  Código  Brasileiro  de  Ocupações

CBO/MTE,  qualificação mínima,  perfil  dos  profissionais  e os  critérios  e

práticas de sustentabilidade estão todos previstos em anexo.

 5.5. Identificação  das soluções de mercado  que atendem aos requisitos

especificados

 5.5.1. O mercado de potenciais prestadores para os serviços descritos

é bastante vasto, uma vez que as rotinas gerais para sua execução

são relativamente simples, não havendo necessidade de alto grau de

especialização  nem  da  parte  das  empresas,  nem  dos  seus

empregados  que  serão  utilizados  diretamente  na  prestação  dos

serviços.

 5.5.2. No  caso  dos  serviços  em  tela  não  se  vislumbram  outras

soluções de mercado afora a terceirização para a prestação indireta
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dos serviços, visto que inexistem quadros funcionais típicos no Tribunal

de  Justiça  para  a  execução  desses  serviços,  restando  impedido  o

aproveitamento de recursos humanos da própria Administração;

 5.5.3. No caso da prestação indireta dos serviços,  foi  identificada a

seguinte  a  hipótese  em  que  a  Administração  define  o  horário  de

prestação dos serviços e a metodologia de trabalho com pagamento

por posto de trabalho.

 6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

 6.1. 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 8 horas às 17 horas;

 6.2. 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;

 6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá

estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade

civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação

para a realização da vistoria;

 6.3. A  não  realização  da  vistoria  não  poderá  embasar  posteriores

alegações  de  desconhecimento  das  instalações,  dúvidas  ou

esquecimentos  de  quaisquer  detalhes  dos  locais  da  prestação  dos

serviços,  devendo  a  licitante  vencedora  assumir  os  ônus  dos  serviços

decorrentes;

 6.4. Caso o licitante não queria fazer a vistoria, deverá expedir declaração

em papel timbrado, informando que abre mão da vistoria assumindo;
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 6.5. A  licitante  deverá  declarar  que  tomou  conhecimento  de  todas  as

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações

objeto da licitação.

 7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

 7.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

 7.1.1. Ata de Registro de Preços – assinatura e vigência.

 7.1.2. Termo do Contrato – assinatura, vigência e início dos serviços.

 7.1.3. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de

até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,

para assinar a Ata de Registro de Preços.

 7.1.4. Demandado o posto, o fornecedor registrado terá o prazo de até

05 (cinco) dias úteis, contados a partir  da data de sua convocação,

para assinar o Termo de Contrato.

 7.1.5. O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, pelo

período  de  12  (doze)  meses,  admitidas  prorrogações,  por  iguais  e

sucessivos períodos de 12 (doze) meses, limitada a vigência ao prazo

máximo de 60 (sessenta) meses, com vistas à obtenção de preços e

condições mais vantajosas para a Administração;

 7.1.6. As  localidades  de  prestação  dos  serviços,  bem  como  os

gestores do(s) contrato(s) serão definidas no(s) respectivo(s) termo(s)

de contrato.

 7.2. SALÁRIO  BASE  E  REMUNERAÇÃO  MENSAL  DOS

PROFISSIONAIS

 7.2.1. Para  o  certame  licitatório,  a  remuneração  e  os  benefícios

aplicáveis  deverão  ter  como  referência  o  valor  estabelecido  na

convenção  coletiva  vigente,  aplicável  à  atividade  preponderante  do

licitante, observada a remuneração mínima descrita na tabela abaixo,
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obtida  por  meio  da  média  salarial  do  SINE/Trabalha  Brasil  e

Convenções Coletivas:

Ord Função
 Media Salarial / Convenção Co-

letiva 
1 Chapa  R$                       1.590,00 
2 Controlador de Estacionamento  R$                       1.192,43 
3 Estoquista  R$                       1.590,00 
4 Impressor de OffSet  R$                       1.749,22 
5 Operador de Empilhadeira  R$                       1.590,00 
6 Operador de Fotocopiadora  R$                       1.060,00 
7 Operador de Som  R$                       1.590,00 
8 Operador Sistema Identificação  R$                       1.786,43 
9 Recepcionista  R$                       1.300,00 
10 Secretária  R$                       1.300,00 
11 Téc. Refrigeração  R$                       1.425,71 
12 Téc. Telecomunicação  R$                       2.205,78 
13 Técnico Artes Gráficas  R$                       2.442,53 
14 Telefonista  R$                       1.290,77 

 7.2.2. Na ausência  de  Convenção Coletiva  de Trabalho  vigente,  os

benefícios e reajustes deverão ser aplicados com base na Convenção

do SEACONS – Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio

Conservação e Limpeza Urbana. 

 7.3. Do deslocamento para outras Comarcas:

 7.3.1. Para  alguns  postos,  o  serviço  contratado  poderá,

excepcionalmente, ser executado em viagens às Comarcas do interior

do Estado de Goiás, desde que devidamente autorizado pelo Gestor

do Contrato  e  comprovada a necessidade dos serviços,  cabendo à

Contratada o pagamento das respectivas diárias aos seus funcionários,

cujas despesas serão ressarcidas pela Contratante, ao final de cada

mês;

 7.3.2. Ocorrendo  a  necessidade  de  deslocamento  de  profissionais

para  outras  Comarcas,  com  fulcro  de  prestação  de  serviços,  ao
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exclusivo critério de necessidade da Contratante, o Gestor do Contrato

comunicará  à  Contratada  para  que  efetue  o  pagamento  das

respectivas diárias, mediante depósito em conta do próprio funcionário,

no  prazo  de  2  (dois)  dias  úteis,  cabendo  a  aplicação  de  glosa  de

pagamento, por dia de atraso, conforme estabelecido no Instrumento

de Medição de Resultado, descrito neste Termo;

 7.3.3. O valor da diária será correspondente ao previsto na Convenção

Coletiva de Trabalho da categoria;

 7.3.4. Caso  não  haja  previsão  na  referida  norma  da  categoria

correspondente, o valor da diária será de R$ 210,00 (duzentos e dez

reais),  para  deslocamentos  acima  de  80  km  e  será  corrigido,

anualmente, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA ou

outro índice que venha a substituí-lo, condicionado à prorrogação do

contrato;

 7.3.5. A  Contratada  será  ressarcida  das  despesas  efetuadas  com

diárias, ao final de cada mês, mediante a apresentação de nota fiscal

acompanhada  dos  comprovantes  de  pagamento  e  autorizações  de

viagem emitidas pela Contratante;

 7.3.6. Estima-se que os deslocamentos necessários ao atendimento

dos  serviços  eventuais,  em  locais  diversos  da  sede  habitual,

obedecerão ao seguinte quantitativo:

LOTE
QUANTIDADE DE DIÁRIAS
ESTIMADA POR PERÍODO

VALOR
UNITÁRIO

ESTIMADO*
VALOR ANUAL

POR MÊS POR ANO
1 485 5.820 R$ 210,00 R$ 1.222.200,00

Total anual estimado R$ 1.222.200,00

*Valor unitário estimado da diária, pois obedecerá o estipulado na Convenção Coletiva de Trabalho da

função. 
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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;

 8.2. 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.

 8.3. A autoridade  competente  do  TJGO,  ouvido  o  Gestor  do  Contrato,

definirá a quantidade de Gestores e Fiscais Técnicos e Administrativos a

serem designados;

 8.4. Os  resultados  dos  indicadores  do  IMR  serão  apurados  conforme

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

serem aplicadas sobre  os  valores  dos pagamentos mensais  devidos à

contratada, consideradas as seguintes perspectivas:
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 8.4.1. Indicador  Desempenho,  destinado a  medir  o  desempenho da

contratada na execução do serviço;

 8.4.2. Indicador  Qualidade,  destinado  a  medir  a  qualidade  dos

resultados da execução do serviço;

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

dos servidores do TJGO com a execução do serviço.

 8.5. 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;

 8.6. 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, Anexo II, 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;

 8.7. 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
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Coletiva  de  Trabalho  -  CCT,  conforme  as  obrigações  assumidas  pela

contratada, devendo registrar as ocorrências e encaminhá-las ao Gestor

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

 8.8. 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; 

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

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;

 8.10. 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;

 8.11. O Fiscal Técnico e pelo Fiscal Administrativo, mediante as informações

contidas  no  Termo  de  Referência,  deverá  cotejar  periodicamente  as

quantidades de empregados alocados,  considerando a possibilidade de

alteração contratual caso os quantitativos propostos sejam superiores a

necessário efetivamente aplicado;

 8.12. 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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 8.13. O Fiscal  Técnico e pelo Fiscal  Administrativo e o preposto indicado

pela  contratada  deverão  coordenar  as  atividades  de  contratação  dos

empregados que exercerão as atividades inerentes a cada função;

 8.14. As comunicações entre o Gestor do Contrato, representando o 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;

 8.15. Os  gestores,  fiscais  técnicos,  administrativos  e  setoriais  serão

designados em cada contrato oriundo da ata de registro de preços.

 9. UNIFORMES

 9.1. 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:

 9.2. O uniforme deverá seguir a descrição e quantidade de peças descritos

no APÊNDICE 2.

 9.3. As  peças  devem  ser  confeccionadas  com  tecido  e  material  de

qualidade, seguindo os seguintes parâmetros estabelecidos no anexo.

 9.4. Os uniformes deverão ser entregues mediante ao conjunto completo

aos  empregados  no  início  da  execução  do  contrato,  devendo  ser

substituído  01  (um)  conjunto  completo  de  uniforme  a  cada  06  (seis)

meses,  ou a qualquer  época,  no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)

horas,  após  comunicação  escrita  do  Contratante,  sempre  que  não

atendam as condições mínimas de apresentação por motivo de defeito ou

por desgaste natural do uso fora do prazo habitual de entrega;
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 9.5. No  caso  de  empregada  gestante,  os  uniformes  deverão  ser

apropriados para a situação,  substituindo-os sempre que estiverem em

desacordo com os padrões;

 9.6. Os  uniformes  deverão  ser  entregues  mediante  recibo,  cuja  cópia,

devidamente  acompanhada  do  original  para  conferência,  deverá  ser

enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato.

 10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 10.1. Exigir  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  assumidas  pela

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

proposta;

 10.2. 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;

 10.3. Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais

imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução

dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as

soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

 10.4. 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 compensações horas na semana subsequente com

autorização do Fiscal Administrativo;

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

prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
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 10.6. Efetuar  as  retenções  tributárias  devidas  sobre  o  valor  da  Nota

Fiscal/Fatura da contratada, no que couber;

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

como:

 10.7.1. 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;

 10.7.2. Direcionar  a  contratação  de  pessoas  para  trabalhar  nas

empresas Contratadas;

 10.7.3. 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

 10.7.4. 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.

 10.8. Fiscalizar  mensalmente,  por  amostragem,  o  cumprimento  das

obrigações  trabalhistas,  previdenciárias  e  para  com  o  FGTS,

especialmente:

 10.8.1. A  concessão  de  férias  remuneradas  e  o  pagamento  do

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

alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

 10.8.2. O  recolhimento  das  contribuições  previdenciárias  e  do  FGTS

dos  empregados  que  efetivamente  participem  da  execução  dos

serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;

 10.8.3. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos

empregados dispensados até a data da extinção do contrato.
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 10.9. Fornecer  por  escrito  as  informações  necessárias  para  o

desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

 10.10. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após

seu recebimento;

 10.11.Cientificar a Diretoria-Geral para adoção das medidas cabíveis quando

do descumprimento das obrigações pela Contratada;

 10.12. 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;

 10.13. 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.

 10.14. 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.

 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 11.1. 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;

 11.2. Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração.

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

terceiros,  devendo  ressarcir  imediatamente  a  Administração  em  sua
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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;

 11.4. Utilizar  empregados  habilitados  e  com  conhecimentos  básicos  dos

serviços  a  serem  executados,  em  conformidade  com  as  normas  e

determinações em vigor;

 11.5. 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;

 11.6. 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;

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

conforme disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer

custos a estes;

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

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

por  email  em  arquivo  digitável,  para  que  o  gestor  possa  montar  sua

planilha de controle de empregados;

 11.9. 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:

 11.9.1. 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;

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

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

 11.9.2. 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;

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

o empregado é registrado na empresa em formato PDF;

 11.9.4. Os  documentos  para  os  empregados  que  trabalharão  na

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

demonstrando o vínculo empregatício com a contratada;

 11.9.5. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada

que prestarão os serviços;

 11.9.6. Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a

quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

 11.9.7. 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.

 11.10.Apresentar  relação  mensal  dos  empregados  que  expressamente

optarem por não receber o vale-transporte.

 11.11.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;

 11.12.Responsabilizar-se  pelo  cumprimento  das  obrigações  previstas  em

Acordo,  Convenção,  Dissídio  Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
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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;

 11.12.1. 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.

 11.13.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  justificativa,  a  fim  de  que  a  Administração  analise  sua

plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

 11.14.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.
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 11.14.1. 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.

 11.15.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;

 11.16.Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas

Internas da Administração;

 11.17.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;

 11.18.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:

 11.18.1. 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;
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 11.18.2. 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;

 11.18.3. 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.

 11.19.Manter  preposto  nos  locais  de  prestação  de  serviço,  aceito  pela

Administração, para representá-la na execução do contrato;

 11.20.Relatar  ao  Contratante  toda  e  qualquer  irregularidade  verificada  no

decorrer da prestação dos serviços;

 11.21.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;

 11.21.1. 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

que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções

cabíveis.

 11.21.2. 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.
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 11.21.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá

ser  notificado  pelo  contratante  para  acompanhar  o  pagamento  das

respectivas verbas.

 11.22.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;

 11.23.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;

 11.24.Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação;

 11.25.Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do

cumprimento do contrato;

 11.26.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;

 11.27.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;

 11.27.1. 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
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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;

 11.28.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;

 11.29.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;

 11.30.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;

 11.31.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;

 11.32.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;

 11.33.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;
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 11.34.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.

 11.35.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.

 11.36.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.

 11.37.Cumprir,  além  dos  postulados  legais  vigentes  de  âmbito  federal,

estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

 11.38.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; 

 11.39.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;

 12. DA SUBCONTRATAÇÃO

 12.1. A subcontratação será de acordo com o disposto no Edital de Licitação.
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 13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 13.1. 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.

 14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

 14.1. 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.

 14.2. 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  à  repactuação,  alteração,  reequilíbrio,

prorrogação,  pagamento,  eventual  aplicação  de  sanções,  extinção  do

contrato,  dentre  outras,  com  vista  a  assegurar  o  cumprimento  das

cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.

 14.3. O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor

da execução do contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica,
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administrativa,  técnico/administrativo  e  pelo  público  usuário,  de  acordo

com as disposições deste Termo de Referência.

 14.4. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem

ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser

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.

 14.5. 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.

 14.6. 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):

 14.7. O 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.

 14.8. Além  das  disposições  acima  citadas,  a  fiscalização  administrativa

observará, ainda, as seguintes diretrizes:

 14.8.1. Fiscalização  inicial  (no  momento  em  que  a  prestação  de

serviços é iniciada):

 14.8.1.1. Será  elaborada  planilha-resumo  de  todo  o  contrato

administrativo,  com  informações  sobre  todos  os  empregados

terceirizados que prestam serviços;
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 14.8.1.2. 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;

 14.8.1.3. O número de terceirizados por função deve coincidir com

o previsto no contrato administrativo;

 14.8.1.4. O salário não pode ser inferior  ao previsto  no contrato

administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria

(CCT);

 14.8.1.5. Serão  consultadas  eventuais  obrigações  adicionais

constantes na CCT para a CONTRATADA;

 14.8.1.6. 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),

caso necessário;

 14.9. 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.

 14.9.1. O  gestor  deverá  verificar  a  necessidade  de  se  proceder  à

repactuação do contrato, inclusive quanto à necessidade de solicitação

da contratada.

 14.10. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a

execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado

(IMR),  conforme  modelo  previsto  em  Anexo,  ou  outro  instrumento

substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo
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haver  o  redimensionamento  no  pagamento  com  base  nos  indicadores

estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

 14.10.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar

com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

 14.10.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a

execução  do  serviço,  ou  utilizá-los  com  qualidade  ou  quantidade

inferior à demandada.

 14.11.A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros

mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

 14.12. 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.

 14.13. O  fiscal  técnico  deverá  apresentar  ao  preposto  da

CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a

avaliação  de  desempenho  e  qualidade  da  prestação  dos  serviços

realizada.

 14.14. Em  hipótese  alguma,  será  admitido  que  a  própria

CONTRATADA materialize  a avaliação de desempenho e  qualidade da

prestação dos serviços realizada.

 14.15. 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 à excepcionalidade da

ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao

controle do prestador.

 14.16. 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
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indicadores, além dos fatores redutores, deve ser aplicado às sanções à

CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

 14.17. 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.

 14.18. O  representante  da  Contratante  deverá  ter  a  qualificação

necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços

e do contrato.

 14.19. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser

realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

 14.20. 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.

 14.21. 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.

 14.22. 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.
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 14.23. A fiscalização de que trata este tópico não exclui nem reduz a

responsabilidade  da  CONTRATADA,  inclusive  perante  terceiros,  por

qualquer  irregularidade,  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.

 14.24. As rotinas de fiscalização serão feitas de forma aleatória, in loco,

sem prévia  comunicação  à  Contratada,  conforme estabelecido  no  IMR

deste Termo de Referência.

 14.25. As  disposições  previstas  neste  Termo  de  Referência  não

excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SLTI/MP nº 05,

de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

 15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

 15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento

definitivo dos serviços, nos termos abaixo.

 15.2. No  prazo  de  até  5  dias  corridos  do  adimplemento  da  parcela,  a

CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do

cumprimento da obrigação contratual, sendo elas:

 15.3. No ato da protocolização dos processos de apresentação de conta,

deverão constar os seguintes documentos:

 15.3.1. Fatura do mês da prestação dos serviços constando no corpo da

nota fiscal: O mês de referência, número do edital a qual a fatura está

vinculada o valor do serviço;

 15.3.2. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa

da União;

 15.3.3. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas

Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;
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 15.3.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF e comprovação de

sua quitação;

 15.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

 15.3.6. Guia previdenciária e sua quitação;

 15.3.7. Folha de pagamento individualizada, conforme a quantidade de

empregados vinculados ao lote;

 15.3.8. Cópia  da Folha de frequência  dos empregados ou cartão  de

ponto, referente ao mês anterior a fatura;

 15.3.9. Relação  de  vale-transporte  dos  empregados  que  recebem  o

benefício;

 15.3.10. Relação de seguro de vida, caso seja obrigação constante na

CCT;

 15.3.11. SEFIP/GEFIP/RE, constando o recolhimento individualizado por

empregado e valor depositado na conta vinculada do FGTS;

 15.3.12. Relação bancária demonstrando que o pagamento mensal  foi

efetuado na conta do empregado;

 15.3.13. Relação nominal  da  entrega do vale-alimentação e  seu valor

correspondente;

 15.3.14. Recibo de férias, quando for o caso;

 15.3.15. DUAM  constando  no  corpo  do  documento  a  referência  do

número da fatura do mês anterior, quando for ocaso; e

 15.4. O rol  de documentos relacionados acima não é taxativo, podendo o

gestor  solicitar  qualquer  documento,  caso haja  dúvidas na análise  dos

documentos ou por força de mudança de lei. No ato da apresentação da

primeira  fatura  dos  serviços  prestados,  a  Contratada  fica  obrigada  a

apresentação da fatura e das certidões de regularidade fiscal,  devendo

apresentar todas as outras documentações a partir da segunda fatura; 
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 15.5. O  recebimento  provisório  da  fatura  será  realizado  pelo  Gestor  do

Contrato na análise primária, vislumbrando se o valor apresentador condiz

o valor estimado do contrato. Caso o valor apresentado seja superior ao

valor empenhado, será dada à Contratada a oportunidade de cancelar a

fatura e expedir novo documento ou solicitar a concordância da glosa para

adequação de valores;

 15.6. O Fiscal Administrativo encaminhará ao gestor todos os apontamentos

(atestes)  realizados  no  decorrer  do  mês  da  fatura,  para  subsidiar  a

avaliação da documentação protocolada pela contratada, bem como para

atestar o pagamento dos serviços prestados; 

 15.7. Para efeito de análise processual, ao final de cada período mensal, o

fiscal técnico e administrativo do contrato deverão 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,  que

poderá  resultar  no  redimensionamento  de  valores  a  serem  pagos  à

contratada,  registrando  em  relatório  a  ser  encaminhado  ao  gestor  do

contrato.

 15.8. Ao final de cada período de faturamento mensal, o fiscal administrativo

deverá verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP nº

5/2017, no que for aplicável a presente contratação, emitindo relatório que

será encaminhado ao gestor do contrato;

 15.8.1. Até 5º dia útil do mês subsequente a prestação de serviço, cada

fiscal ou a equipe de fiscalização deverá encaminhar ao gestor:

 15.8.1.1. Relatório  Circunstanciado  em  consonância  com  suas

atribuições;

 15.8.1.2. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor,

o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a
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conclusão  acerca  das  ocorrências  na  execução  do  contrato,  em

relação  à  fiscalização  técnica  e  administrativa  e  demais

documentos  que  julgar  necessários,  devendo  encaminhá-los  ao

gestor do contrato para recebimento definitivo.

 15.9. Cabe ao gestor após o recebimento da apresentação de conta: 

 15.9.1. Realizar  a  análise  da  documentação  apresentada  pela

Contratada e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o

pagamento  da  despesa,  solicitará  à  CONTRATADA,  por  escrito,  as

respectivas correções;

 15.9.2. Em caso de divergência de valores da NF, o gestor comunicará

a Contratada solicitando a emissão nova Nota Fiscal ou Fatura, com o

valor  exato  dimensionado  pela  fiscalização,  ou  encaminhará

comunicado  à  empresa  solicitando  concordância  da  glosa  a  ser

aplicada;

 15.9.3. No  que  concerne  às  glosas  com  base  no  Instrumento  de

Medição  de  Resultado  (IMR),  ou  instrumento  substituto,  será

encaminhado mensagem eletrônica à Contratada, informando o valor

que será, glosa, a forma e critérios adotados para chegar ao valor, bem

como de solicitar a manifestação de glosa para ser aplicada na fatura

do  mês  subsequente,  ou  oportunizando  a  contratada  de  fazê-la  de

forma espontânea;

 15.10. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade

da  Contratada  pelos  prejuízos  resultantes  da  incorreta  execução  do

contrato,  ou,  em  qualquer  época,  das  garantias  concedidas  e  das

responsabilidades  assumidas  em contrato  e  por  força  das  disposições

legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

 15.11. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e

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

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado

pelo fiscal do contrato, à custa da Contratada, sem prejuízo da aplicação

de penalidades.

 16. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

 16.1. A  qualidade  dos  serviços  prestados  será  medida  por  meio  de

indicadores  comuns  a  todos  os  cargos  estabelecidos  abaixo  e

especificado  no  Anexo  II,  estão  especificados  os  indicadores  de  cada

cargo:

 16.1.1. Quando os indicadores resultarem em valor acima de 6 pontos,

além  da  glosa,  deverá  ser  aplicada  multa  compensatória  de  forma

proporcional à obrigação inadimplida, conforme sanção descrita neste

Termo;

 16.1.2. A recorrência  de  motivos  que levaram à aplicação de glosas

poderá se configurar inexecução do objeto do contrato, situação sujeita

a sanções administrativas;

 16.1.3. As glosas definidas em cada um dos indicadores podem ser

aplicadas de forma acumulativa;

 16.1.4. O resultado da apuração da pontuação e respectivo percentual

da  glosa,  serão  comunicados  pelo  fiscal  do  contrato,  por  meio  de

notificação formal, a então contratada, que terá prazo de 5 dias úteis, a

partir do recebimento da comunicação, para contestar;

 16.1.5. A cada glosa, os valores do somatório serão zerados, de forma

a não haver duplicidade;

 16.1.6. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de

outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
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 17. DO PAGAMENTO

 17.1. 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; 

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

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

 17.3. 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.

 17.4. 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:

 17.4.1. O prazo de validade;

 17.4.2. A data da emissão;

 17.4.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

 17.4.4. 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;

 17.4.5. O valor a pagar; e

 17.4.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

 17.5. 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;
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 17.6. 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;

 17.7. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento na fatura do mês

subsequente,  proporcional  à  irregularidade verificada,  sem prejuízo das

sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

 17.7.1. Não produziu os resultados acordados;

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

executou com a qualidade mínima exigida;

 17.7.3. Deixou  de  utilizar  os  recursos  humanos  exigidos  para  a

execução  do  serviço,  ou  utilizou-os  com  quantidade  inferior  à

demandada.

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

emitida a ordem bancária para pagamento;

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

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

 17.10. 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.

 17.11.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.
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 17.12. 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.

 17.13. 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.

 17.14. 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.

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

não apresentar todas as certidões negativas exigidas para participação

do 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.

 17.15. 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.

 17.16. É  vedado  o  pagamento,  a  qualquer  título,  por  serviços

prestados,  à  empresa  privada  que  tenha  em  seu  quadro  societário

servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de

Diretrizes Orçamentárias vigente.

 17.17. 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.
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 17.17.1. 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.

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

deverá ser prevista em termo aditivo.

 17.17.3. Caso tenha ocorrido à 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.

 17.18. 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.

 17.19. 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:
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I = (TX) I =
( 6 / 100 )
     365

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

 18. DA RETENÇÃO DE PROVISÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS,

PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS.

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

(CNJ), alterada pelas Resoluções 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  III,  e  com

movimentação somente por ordem do Ordenador de Despesa do Tribunal

de Justiça ou por servidor designado expressamente para este fim;

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

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

IV, por parte da Contratada;

 18.1.2. 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

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

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

deverão  ser  suportadas  na  taxa  de  administração  constante  na

proposta comercial da empresa contratada;

 18.1.3. O  montante  mensal  do  depósito  vinculado  será  igual  ao

somatório dos valores das seguintes rubricas:

 18.1.3.1. Férias;

 18.1.3.2. 1/3 constitucional;

 18.1.3.3. 13º salário;

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

 18.1.3.5. Incidência  dos encargos previdenciários  e  FGTS sobre

férias, 1/3 constitucional e 13º salário;

 18.2. 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;

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  zero
três por cento)

33,25%  (trinta  e
três  vírgula  vinte  e
cinco por 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.
(**) Os índices da tabela acima são meramente exemplificativos, podendo variar de empresa para
empresa, conforme CNAE.
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 18.3. 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;

 18.4. 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;

 18.5. Os valores retidos somente serão liberados nas seguintes condições:

 18.5.1. Parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo

terceiro)  salário  dos  empregados  vinculados  ao  contrato,  quando

devido;

 18.5.2. 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;

 18.5.3. 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;

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

rescisórias;

 18.5.5. Para  resgatar  os  recursos  da  conta  depósito  vinculada  –

bloqueada  para  movimentação,  a  empresa  contratada  deverá

apresentar  ao  Tribunal  de  Justiça  os  seguintes  documentos

comprobatórios:

 18.5.5.1. Documentos para restituição de valores rescisórios:
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 18.5.5.1.1. 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, em caso de mais de um ano, e o TRCT

sem homologação  com acertos  ocorridos  com menos  de  um

ano.  A  rescisão  formalizada,  na  primeira  hipótese,  sem

assistência sindical, é considerada nula;

 18.5.5.1.2. A  TRCT  deverá  constar  a  assinatura  do

empregador e do empregado;

 18.5.5.1.3. Comprovação de quitação das verbas rescisórias;

 18.5.5.1.4. Cópia do comprovante do aviso prévio, caso tenha

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

 18.5.5.1.5. Cópia do “Extrato  de  Conta Vinculada para  Fins

Rescisórios”

 18.5.5.1.6. Cópia  do  “Demonstrativo  do  Trabalhador  de

Recolhimento FGTS Rescisório”;

 18.5.5.1.7. Cópia  da  “GRRF  –  Guia  de  Recolhimento

Rescisório do FGTS”, bem como comprovante de quitação;

 18.5.5.2. Documentos para restituição de valores de 13º salário

 18.5.5.2.1. Cópia  da  Folha  de  pagamento  relativa  ao  13º

salário,  constando  o  nome  de  todos  os  empregados  e  seus

respectivos valores;

 18.5.5.2.2. Cópia  da  Relação  nominal  dos  empregados,

constando o nome do empregado, número da conta corrente e o

valor  depositado  em  conformidade  com  o  valor  da  folha  de

pagamento do 13º salário;
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 18.5.5.2.3. Cópia  da  Guia  da  Previdência  Social  –  GPS,

demonstrando a quitação da previdência relativa a folha de 13º

salário;

 18.5.5.2.4. Comprovante de quitação da GPS;

 18.5.5.2.5. Relação  SEFIP/RE,  constando  o  valor  do  FGTS

dos empregados relativo ao 13º salário;

 18.5.5.2.6. Cópia da Guia de Recolhimento ao FGTS – GRF,

referente a folha do 13º salário;

 18.5.5.2.7. Cópia da quitação da GRF do 13º salário.

 18.5.5.3. Documentos para restituição de valores de férias

 18.5.5.3.1. Cópia  do  Aviso  de  férias  assinado  pelo

empregado,  que  demonstre  que  ele  foi  avisado  com

antecedência e que teve tempo para se organizar para uso fruto

das férias;

 18.5.5.3.2. Cópia  do  recibo  de  férias  do  empregado,

constando o período aquisitivo de férias, período das férias e

valores correspondentes a este período; 

 18.5.5.3.3. Cópia  do  comprovante  de  quitação  das  férias,

constando  o  nome,  conta  corrente  e  o  valor  corresponde  ao

valor das férias do empregado;

 18.5.5.3.4. Será conferida na próxima apresentação de conta

se houve o depósito do valor do FGTS correspondente as férias,

bem como se o empregado consta na folha de pagamento como

férias, demonstrando também que houve recolhimento do INSS

do período. Caso não seja demonstrada toda a quitação desses

valores, o gestor além da retenção mensal obrigatória, deverá

fazer a retenção do valor restituído sem a devida comprovação;
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 18.6. No que concerne às restituições apresentadas no subitem anterior, fica

a Contratada obrigada a protocolar as TRCT e recibo de férias no mês

subsequente ao fato, reunindo todas as movimentações ocorridas no mês

de competência, não podendo acumular vários documentos de períodos

distintos em um único processo;

 18.7. 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, encaminhando

ofício ou por meio informatizado a referida autorização ao banco público

no prazo máximo de dez dias úteis, a contar da data da apresentação dos

documentos comprobatórios pela empresa;

 18.8. 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;

 18.9. Após  término  do  contrato,  e  se  realizados  todos  os  pagamentos

devidos,  ainda  sim  houver  saldo  remanescente  na  conta  depósito,  o

montante deverá ser transferido para a contratada após 5 (cinco) anos da

data de encerramento da vigência do contrato administrativo,  conforme

estabelecido  na  Resolução  248/2018,do  CNJ,  salvo  alteração  de

entendimento posterior.

 19. DO  REAJUSTAMENTO  DE  PREÇOS  EM  SENTIDO  AMPLO

(REPACTUAÇÃO)

 19.1. 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

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

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

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.

 19.2. 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.

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

contado:

 19.3.1. 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;

 19.3.2. Para  os  insumos  discriminados  na  Planilha  de  Custos  e

Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao valor de

preço público (tarifa/transporte público):  do último reajuste aprovado

por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou

normativa;

 19.3.3. 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 constante do Edital.

 19.4. 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
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em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em

que celebrada ou apostilada.

 19.5. 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.

 19.6. Caso a  CONTRATADA não solicite  a  repactuação tempestivamente,

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

repactuação.

 19.7. 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:

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

em relação aos custos decorrentes de mão de obra;

 19.7.2. 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);

 19.7.3. 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;

 19.8. 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
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ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de

preclusão.

 19.9. 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.

 19.10. 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.

 19.11.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.

 19.12. 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 - PCCFP,

acompanhada da apresentação do novo acordo,  dissídio ou convenção

coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.

 19.13. 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 IPCA, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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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;

 19.13.1. 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 divulgada o índice definitivo;

fica  a  CONTRATADA  obrigada  a  apresentar  memória  de  cálculo

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre

que este ocorrer.

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

insumos será, obrigatoriamente, o definitivo.

 19.13.3. 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.

 19.13.4. 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.

 19.14. Os  novos  valores  contratuais  decorrentes  das  repactuações

terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

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

repactuação;
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 19.15.1. Em  data  futura,  desde  que  acordada  entre  as  partes,  sem

prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas

repactuações futuras; ou

 19.15.2. 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.

 19.16. Os  efeitos  financeiros  da  repactuação  ficarão  restritos

exclusivamente  aos  itens  que  a  motivaram,  e  apenas  em  relação  à

diferença porventura existente.

 19.17. 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.

 19.18. 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.

 19.19. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento

ou  por  termo  aditivo,  exceto  quando  coincidirem  com  a  prorrogação

contratual,  caso  em  que  deverão  ser  formalizadas  por  aditamento  ao

contrato.

 19.20. 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;
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 19.21. Em caso de que o valor repactuado for inferior ao praticado, fica

o contratante a decidir que forma será restituída o valor pago a maior no

período repactuado.

 20. GARANTIA DA EXECUÇÃO

 20.1. 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.

 20.2. 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.

 20.2.1. 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).

 20.2.2. 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.

 20.3. A validade  da  garantia,  qualquer  que  seja  a  modalidade  escolhida,

deverá  abranger  um  período  de  90  dias  após  o  término  da  vigência

contratual.

 20.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o

pagamento de:
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 20.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e

do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

 20.4.2. Prejuízos  diretos  causados  à  Administração  decorrentes  de

culpa ou dolo durante a execução do contrato;

 20.4.3. Multas  moratórias  e  punitivas  aplicadas pela  Administração  à

contratada; e

 20.4.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza

e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

 20.5. A  modalidade  seguro-garantia  somente  será  aceita  se  contemplar

todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que

rege a matéria.

 20.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante,

em  conta  específica  na  Caixa  Econômica  Federal,  com  correção

monetária.

 20.7. 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.

 20.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar

expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

 20.9. 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.

 20.10. 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.
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 20.11.A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que

rege a matéria.

 20.12. Será considerada extinta a garantia:

 20.12.1. 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;

 20.12.2. 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.

 20.13. 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.

 20.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a

garantia, na forma prevista neste Termo de Referência.

 20.15. 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

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.

 20.15.1. 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
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 20.16. 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:

 20.16.1. do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou

 20.16.2. da  realocação  dos  trabalhadores  em  outra  atividade  de

prestação de serviços.

 21. DAS SANÇÕES

As sanções são aquelas previstas no Edital.

 22. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

 22.1. As  exigências  de  habilitação  jurídica  e  de  regularidade  fiscal  e

trabalhista  são  as  usuais  para  a  generalidade  dos  objetos,  conforme

disciplinado no edital.

 22.2. Os critérios de qualificação técnica e econômica a serem atendidos

pelo fornecedor serão:

 22.2.1. Relativo à Qualificação Técnica:

 22.2.1.1. 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;

 22.2.1.1.1. as licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas,

todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos

atestados e/ou declarações de capacidade técnica apresentados;

 22.2.1.1.2. os atestados deverão referir-se a serviços prestados no

âmbito  de  sua  atividade  econômica  principal  ou  secundária,

especificadas no contrato social vigente;
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 22.2.1.1.3. 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;

 22.2.1.1.4. para a comprovação da experiência mínima de 3 (três)

anos, será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes;

 22.2.1.1.5. 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;

 22.2.1.1.6. 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;

 22.2.1.1.7. 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.

 22.2.1.1.8. 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;

 22.2.1.1.9. 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
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vigência do contrato, com alínea a do item 10.6 do Anexo VII-A

da IN SEGES/MPDG nº 5/2017;

 22.2.1.1.10. O(s) Atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em

papel timbrado do órgão (ou empresa) emissor devendo conter,

no mínimo, as seguintes informações:

 22.2.1.1.10.1. Razão Social, CNPJ e dados de contato do

órgão (ou empresa) emissor;

 22.2.1.1.10.2. Descrição do objeto contratado;

 22.2.1.1.10.3. Prazo de execução do trabalho, e;

 22.2.1.1.10.4. Assinatura  e  nome legível  do  responsável

pela gestão do serviço executado. Esses dados poderão ser

utilizados pelo TJGO para comprovação das informações.

 22.2.1.1.11. Não terá validade alguma o atestado emitido pelo

próprio licitante ou por empresa pertencente ao mesmo grupo;

 22.2.2. Relativo à Qualificação Econômico-Financeira:

 22.2.2.1. 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.

 22.2.2.2. 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;
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 22.2.2.3.  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;

 22.2.2.4. 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;

 22.2.2.5. 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;

 22.2.2.6. A declaração deve ser acompanhada da Demonstração

do  Resultado  do  Exercício  –  DRE,  relativa  ao  último  exercício

social; e

 22.2.2.7. 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.

 22.2.2.8. Serão  considerados  aceitos  o  balanço  patrimonial  e

demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) publicados em Diário Oficial;

b) publicados em jornal;
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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. 

 22.2.2.9. As  empresas  constituídas  no  presente  exercício  civil,

deverão  apresentar  o  balanço  de  abertura  ou  o  último  balanço

patrimonial levantado.

 22.3. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global por lote.

 22.4. As  regras  de  desempate  entre  propostas  são  as  discriminadas  no

edital.

Murilo Júlio da Silveira Negrão
Diretor da Divisão de Elaboração de Termo de Referência

Tatiana Rodrigues Ferreira
Diretora Administrativa
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Chapa

CBO: 7832-15
Descrição Sumária

Preparam  cargas  e  descargas  de  mercadorias;  movimentam  e  fixam

mercadorias  e  cargas  em  navios,  aeronaves,  caminhões,  vagões  e

instalações portuárias; entregam e coletam encomendas; manuseiam cargas

especiais;  reparam  embalagens  danificadas  e  controlam  a  qualidade  dos

serviços prestados. Operam equipamentos de carga e descarga; conectam

tubulações às instalações de embarque de cargas. Realizam atividades de

limpeza e conservação nos armazéns portuários e nos navios; estabelecem

comunicação,  emitindo,  recebendo e verificando mensagens,  notificando e

solicitando informações, autorizações e orientações de transporte, embarque

e desembarque de mercadorias. Amarram e desamarram embarcações.

Formação e experiência

Para o exercício dessas ocupações é exigido Ensino Fundamental completo.

Não se requer cursos de qualificação exceto para o trabalhador portuário de

capatazia de quem é exigido curso básico de até 200 horas. Não se exige

experiência profissional para o bloqueiro e para o trabalhador portuário de

capatazia;  o  tempo de  experiência  exigido  para  o  desempenho  pleno  da

função  para  as  demais  ocupações  é  de  menos  de  um  ano.  A(s)

ocupação(ões) elencada(s) nesta família ocupacional, demandam formação

profissional  para  efeitos  do  cálculo  do  número  de  aprendizes  a  serem

contratados  pelos  estabelecimentos,  nos  termos  do  artigo  429  da

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os casos previstos no art.

10 do decreto 5. 598/2005.

Condições gerais de exercício

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
CEP 74120-100 Contatos: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

Os  profissionais  dessa  família  ocupacional  exercem  suas  funções  em

empresas  de  transporte  terrestre,  aéreo  e  aquaviário  e  naquelas  cujas

atividades são consideradas anexas e auxiliares do ramo de transporte. Os

trabalhadores  das  ocupações  carregador  (aeronaves)  e  carregador

(armazém)  são  contratados  na  condição  de  trabalhador  assalariado,  com

carteira assinada, enquanto aqueles das ocupações ajudantes de motorista,

carregador  (veículos  de  transportes  terrestres)  e  estivador  atuam  como

autônomos  e,  portanto,  sem  vínculos  empregatícios.  Os  amarradores  e

desamarradores de embarcações podem trabalhar com carteira assinada ou

como avulsos.  A maioria  dos trabalhadores  da ocupação bloqueiro  e  dos

trabalhadores portuários de capatazia atuam como avulsos e portanto sem

vínculo empregatício. Trabalham, dependendo da ocupação e do tamanho do

meio de transporte,  em duplas ou em grupos, sob supervisão ocasional e

também permanente, em ambientes fechados, a céu aberto e em veículos.

Podem trabalhar no período diurno, em rodízio de turnos diurno e noturno e

em  horários  irregulares.  Podem  trabalhar  em  posições  desconfortáveis

durante longos períodos, em grandes alturas e confinados. Por vezes podem

estar expostos a radiação, ruído intenso, altas temperaturas e a materiais

tóxicos.

GACS - Atividades

A  -  PREPARAR CARGAS E DESCARGAS DE MERCADORIAS

A.1  -  Conferir notas fiscais

A.2  -  Programar transporte, por tipo de carga

A.3  -  Verificar peso da carga

A.4  -  Definir cubagem da carga

A.5  -  Ajustar gabarito da carga

A.6  -  Triar malotes por destino
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A.7  -  Conferir carga para movimentação

A.8  -  Vistoriar etiquetas nos paletes, contêineres e mercadorias

A.9  -  Vistoriar lacres nos paletes, contêineres e mercadorias

A.10  -  Posicionar embalagens de acordo com orientações

A.11  -  Selecionar lotes para transporte

A.12  -  Recolocar fita lacre na embalagem

A.13  -  Unitizar cargas e mercadorias

A.14  -  Instalar separadores de carga

A.15  -  Preparar carga para içamento

B  -  ENTREGAR E COLETAR ENCOMENDAS

B.1  -  Verificar previamente local de entrega do produto

B.2  -  Verificar etiqueta de identificação do volume

B.3  -  Verificar tipo de produto para entrega

B.4  -  Ordenar entrega conforme programação

B.5  -  Localizar endereço de entrega

B.6  -  Separar encomendas e mercadorias, segundo o destino

B.7  -  Entregar encomendas, conforme destino

B.8  -  Distribuir  mercadorias  nos  compartimentos  de  aeronaves,  navios,

vagões e caminhões, conforme escala

B.9 - Entregar pequenos volumes, em portarias de prédios e empresas

C  -  MOVIMENTAR  MERCADORIAS  E  CARGAS  EM  NAVIOS,

AERONAVES, CAMINHÕES, VAGÕES E INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS

C.1  -  Definir estivagem de mercadorias

C.2  -  Realizar transbordo de mercadorias

C.3  -  Estivar mercadorias, nos porões e convés de navios

C.4  -  Estivar mercadorias nas instalações portuárias

C.5  -  Estivar mercadorias manualmente

C.6  -  Estivar mercadorias por meio de equipamentos
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C.7  -  Estivar embarque de veículos

C.8 -  Movimentar bagagens nas esteiras para embarque/desembarque

C.9 - Movimentar mercadorias das embarcações para caminhões, vagões e

armazéns

C.10  -  Movimentar  mercadorias  dos  vagões,  caminhões,  armazéns  para

embarcações e aeronaves

C.11  -  Descarregar mercadorias

C.12  -  Dispor cargas em racks móveis e fixos

C.13  -  Colocar cargas no terminal de embarque

C.14  -  Distribuir carga em paletes, tonéis e contêineres

C.15  -  Juntar mercadorias espalhadas (rechego de carga a granel)

C.16  -  Dirigir veículos automotores terrestres

D  -  CONECTAR TUBULAÇÕES ÀS INSTALAÇÕES DE EMBARQUE DE

CARGAS

D.1  -  Controlar relógio medidor de fluxo

D.2  -  Conectar mangueira para embarque de mercadorias líquidas

D.3  -  Controlar o nível dos tanques de bordo

D.4  -  Controlar relógio de temperatura dos medidores dos tonéis

D.5  -  Instalar esteira rolante no navio

D.6  -  Fiscalizar a distribuição da carga no interior do navio

D.7  -  Controlar a distribuição equilibrada da carga no interior do navio

D.8  -  Conectar usina de força na aeronave

D.9  -  Conectar ar-condicionado na aeronave

D.10  -  Conectar mangueiras do serviço de toalete

E  -  OPERAR EQUIPAMENTOS DE CARGA E DESCARGA

E.1  -  Identificar tipo de aeronave a ser carregada

E.2  -  Operar esteiras

E.3  -  Operar caminhão escada
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E.4  -  Operar loader

E.5  -  Operar main-deck

E.6  -  Operar empilhadeiras

E.7  -  Operar ponte rolante para carga e descarga de mercadorias

E.8  -  Operar guindaste de bordo, terra, sob rodas e trilhos

E.9  -  Operar painel de movimentação de cargas na aeronave

E.10  -  Operar carrinho hidráulico

E.11  -  Operar trator de reboque

E.12  -  Operar escavadeiras

E.13  -  Operar carrinho plataforma

E.14  -  Operar carrinho tartaruga

E.15  -  Operar ship loaders

E.16  -  Operar portêineres e transtêineres

E.17  -  Engatar pá carregadeira e empilhadeira

F  -  REPARAR EMBALAGENS DANIFICADAS

F.1  -  Costurar sacos

F.2  -  Identificar avarias

F.3  -  Consertar tambores e todo tipo de embalagem

F.4  -  Reparar pacotes de mercadorias

F.5  -  Solicitar nova embalagem de mercadoria ao cliente

F.6  -  Embalar sacos de mercadorias

F.7  -  Devolver embalagem avariada

F.8  -  Reembalar mercadorias

F.9  -  Separar cargas avariadas

G  -  MANUSEAR CARGAS ESPECIAIS

G.1  -  Estabelecer procedimentos de movimentação de cargas especiais

G.2  -  Ordenar a movimentação de cargas especiais

G.3  -  Verificar etiquetas de produtos perigosos
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G.4 - Separar cargas perigosas em carregamentos específicos (explosivos)

G.5  -  Monitorar vazamentos de produtos químicos

G.6  -  Movimentar material hospitalar

G.7  -  Priorizar embarque por data de validade da mercadoria

G.8   -   Posicionar  gaiolas  de  animais  vivos  nas  instalações  portuárias  e

porões com ventilação

G.9  -  Acondicionar produtos perecíveis, em redes

G.10  -  Manusear carga resfriada/congelada em ambiente refrigerado

G.11  -  Indicar local para armazenamento de cargas especiais

H  -  CONTROLAR QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

H.1  -  Controlar tempo de execução dos serviços

H.2  -  Envolver carga com plástico e rede

H.3  -  Controlar tempo de embarque e desembarque

H.4  -  Orientar cliente quanto à embalagem da mercadoria

H.5 - Aplicar recomendações de manuseio e acondicionamento constantes

nas embalagens

H.6  -  Controlar limites de empilhamento de caixas

H.7  -  Encaminhar cargas para câmaras frigoríficas

H.8  -  Proteger cargas das intempéries climáticas

H.9  -  Esfriar trem de pouso da aeronave

H.10 - Abrir mercadorias e volumes mediante solicitação do funcionário de

órgãos competentes (ova e desova)

I  -  REALIZAR ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

I.1  -  Limpar armazéns portuários e retroportuários

I.2  -  Limpar porões

I.3  -  Realizar pintura e conservação

I.4  -  Limpar máquinas e tanques

I.5  -  Realizar baldeação (lavagem)
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I.6  -  Bater ferrugem

I.7  -  Realizar reparos de pequena monta

I.8  -  Recolher resíduos descartáveis de carga

J  -  FIXAR CARGAS

J.1  -  Verificar plano de carga

J.2  -  Definir material para forração

J.3  -  Forrar porões e convés

J.4  -  Definir material para escoramento /estroncamento

J.5  -  Cortar madeira para escoramento/estroncamento

J.6  -  Escorar cargas

J.7  -  Escorar tambores

J.8  -  Escorar produto siderúrgico

J.9  -  Definir material para amarração (peação)

J.10 - Fazer amarração de mercadorias e cargas (peação e despeação)

J.11  -  Verificar amarração de carga para movimentação

J.12  -  Manusear castanhas na movimentação de contêineres

K  -  AMARRAR/ DESAMARRAR EMBARCAÇÕES

K.1  -  Receber corda retinida

K.2  -  Puxar a corda retinida

K.3  -  Colocar o cabo no cabeço (encapelar)

K.4  -  Lançar a corda retinida de volta para a embarcação

K.5  -  Solicitar a tripulação para lacear o cabo

K.6  -  Soltar os cabos ( desencapelar)

K.7  -  Realizar a manobra de cabos ( puxada de navios)

Y  -  COMUNICAR-SE

Y.1  -  Consultar guia de ruas

Y.2  -  Intervir no trânsito de veículos

Y.3  -  Dar posicionamento do veículo, ao gerenciamento de risco
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Y.4  -  Comunicar mudança de rota

Y.5  -  Emitir mensagem via auto track e fax

Y.6  -  Atender rádio de comunicação para o motorista

Y.7  -  Verificar mensagens no rádio comunicador

Y.8  -  Estabelecer contato com controlador de rota

Y.9  -  Orientar motorista na manobra do caminhão

Y.10 - Fazer anotações pertinentes

Y.11 - Notificar piloto da aeronave sobre o transporte de produtos magnéticos

Y.12  -  Solicitar autorização para embarque de mercadorias especiais

Y.13  -  Orientar carregador dos paletes

Y.14  -  Receber mensagens

Y.15  -  Orientar operador de guindaste e de trator através de sinais e/ou

rádio comunicador

Y.16  - Comunicar-se por sinais/ oral com a tripulação

Y.17 - Comunicar atracador quando os cabos/cordas estão em mau estado

de conservação

Z  -  DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Z.1  -  Demonstrar atenção

Z.2  -  Trabalhar em equipe

Z.3  -  Reconhecer limites da capacidade física

Z.4  -  Demonstrar capacidade de adaptação

Z.5  -  Demonstrar senso de responsabilidade

Z.6  -  Tomar iniciativa

Z.7  -  Usar EPI

Z.8  -  Trabalhar com segurança

Z.9  -  Demonstrar destreza manual

Z.10  -  Demonstrar capacidade de avaliar riscos

Z.11  -  Demonstrar organização
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Z.12  -  Demonstrar capacidade de coordenação motora

Z.13  -  Demonstrar capacidade de cumprir normas e procedimentos

Recursos de Trabalho

Colete  salva  vidas;  Mão  de  força;  Chave  de  grifo;  Chave  para  peação;

Motosserra; Marreta; Tensor; Selador; Corrente; Cabo de aço; Clips de cabo

de aço; Sisal  (corda);  Material  de limpeza; Material  de pintura; Crachá de

identificação;  Material  de  consumo;  Gaiolas;  Filme  para  envelopar

mercadoria; Madeira; Fitas de náilon; Rede; Carrinho manual, racks, paletes;

Uniforme e epi; Kit de ferramentas; Agulhas de costurar sacos; Escalas de

serviço; Guia de ruas; Blocos de romaneio e notas fiscais; Empilhadeiras e

macacos hidráulicos; Correia transportadora; Funil; Plataformas; Contêineres,

portêineres,  transtêineres,  shiploader;  Aparelhos  de  telefonia;  Escadas;

Guindaste;  Manuais  técnicos;  Pá;  Trator;  Escavadeira;  Pá  carregadeira;

Veículos automotores terrestres.

Controlador de Estacionamento

CBO: 5141-10
Descrição Sumária

Zelam  pela  segurança  das  pessoas  e  do  patrimônio  de  edifícios  de

apartamentos, edifícios comerciais, igrejas e outros. Atendem e controlam a

movimentação de pessoas e veículos no estacionamento; recebem objetos,

mercadorias,  materiais,  equipamentos;  conduzem  o  elevador,  realizam

pequenos reparos. Prestam assistência aos religiosos, ornamentam a igreja e

preparam vestes litúrgicas.

Formação e experiência

O  exercício  dessas  ocupações  requer  ensino  fundamental.  A(s)

ocupação(ões) elencada(s) nesta família ocupacional, demandam formação
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profissional  para  efeitos  do  cálculo  do  número  de  aprendizes  a  serem

contratados  pelos  estabelecimentos,  nos  termos  do  artigo  429  da

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os casos previstos no art.

10 do decreto 5.598/2005.

Condições gerais de exercício

São  trabalhadores  assalariados,  com  carteira  assinada.  Trabalham  em

ambiente  fechado  e  a  céu  aberto.  Organizam-se  em  equipe  e  são

supervisionados  permanentemente  ou  ocasionalmente,  dependendo  do

serviço executado. Trabalham em horários diurnos, noturnos e em regime de

rodízio de turno.

GACS - Atividades

A  -  ZELAR PELA SEGURANÇA DAS PESSOAS E DO PATRIMÔNIO

A.1  -  Acender e apagar lâmpadas

A.2  -  Verificar fechamento de portas e janelas

A.3  -  Observar movimentação de pessoas nas redondezas

A.4  -  Observar movimentação de pessoas dentro da igreja

A.5  -  Controlar circulação de pessoas e veículos

A.6  -  Inspecionar veículos no estacionamento

A.7  -  Contatar proprietários de veículos com problemas

A.8  -  Socorrer pessoas presas no elevador

A.9  -  Controlar equipamentos e ferramentas do prédio

A.10  -  Relatar avarias nas instalações

A.11  -  Comunicar aos proprietários irregularidades nos apartamentos

A.12  -  Prevenir incêndios

A.13  -  Inspecionar hidrantes, mangueiras e extintores

A.14  -  Solicitar reparos na igreja
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A.15  -  Regar as plantas

A.16  -  Controlar nível de água da caixa d´água

A.17  -  Isolar área do prédio para reforma

A.18  -  Limpar piscinas

A.19  -  Conter tumultos

A.20  -  Conduzir pessoas à delegacia

A.21  -  Acionar polícia e corpo de bombeiros

B  -  ATENDER PESSOAS

B.1  -  Identificar pessoas

B.2  -  Atender funcionários das empresas de água, luz, telefone e tv a cabo

B.3  -  Informar às pessoas sobre regulamento interno do prédio

B.4  -  Solicitar aos condôminos, por interfone, acesso de visitantes

B.5  -  Autorizar empresas a fazer manutenção no prédio

B.6  -  Acompanhar a movimentação de pessoas

B.7  -  Confirmar autorização para uso do apartamento

B.8  -  Prestar informações às pessoas sobre o comércio local

B.9  -  Informar sobre meios de transporte

B.10  -  Transmitir problemas à administradora

B.11  -  Comunicar aos condôminos sobre consertos no prédio

B.12  -  Requisitar transporte às pessoas

B.13  -  Solicitar polícia, corpo de bombeiros e atendimento hospitalar

C  -  RECEBER MERCADORIAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

C.1  -  Verificar as notas fiscais das mercadorias

C.2  -  Examinar o estado das mercadorias e equipamentos

C.3  -  Classificar objetos recebidos (volumes e correspondências)

C.4  -  Distribuir as correspondências nos apartamentos

C.5  -  Receber entregas de alimentos para os condôminos

C.6  -  Acompanhar a entrega de produtos comprados pelos condôminos

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
CEP 74120-100 Contatos: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

D  -  DIRIGIR O ELEVADOR

D.1  -  Vistoriar o funcionamento do elevador

D.2  -  Limpar o elevador

D.3  -  Preparar o elevador para funcionamento manual ou automático

D.4  -  Limitar a quantidade e peso das pessoas e mercadorias no elevador

D.5  -  Movimentar o elevador através de botão ou alavanca

D.6  -  Informar defeitos no elevador

D.7  -  Interromper o funcionamento do elevador quando houver defeito

E  -  REALIZAR PEQUENOS REPAROS

E.1  -  Verificar o funcionamento de bombas d´água

E.2  -  Solicitar conserto do equipamento de circuito fechado de tv, antena de 

TV e interfones

E.3  -  Trocar torneiras e fusíveis

E.4  -  Solicitar a limpeza de fossas e de caixa d´água

E.5  -  Reparar portões

E.6  -  Reparar telhados

E.7  -  Substituir fechaduras

E.8  -  Solicitar conserto de fechaduras

E.9  -  Trocar interruptor e lâmpadas do elevador

E.10  -  Retocar pinturas do prédio

F  -  CONTROLAR VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO

F.1  -  Registrar a entrada e saída dos veículos

F.2  -  Vistoriar o estado dos veículos na entrada do estacionamento

F.3  -  Indicar ao motorista vagas no estacionamento

F.4  -  Manobrar veículos

F.5  -  Conservar as chaves dos veículos

F.6  -  Receber pagamentos da estadia dos veículos

F.7  -  Manter limpo o estacionamento
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G  -  PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS RELIGIOSOS

G.1  -  Preparar o material litúrgico

G.2  -  Dispor o material litúrgico para celebração

G.3  -  Selecionar as leituras conforme calendário

G.4  -  Testar o equipamento de som

G.5  -  Atender às solicitações dos sacerdotes e ministros

G.6  -  Anunciar o início das celebrações

G.7  -  Recolher o material litúrgico após as celebrações

G.8  -  Controlar material litúrgico

H  -  ORNAMENTAR A IGREJA

H.1  -  Limpar bancos, altares e espaço interno da igreja

H.2  -  Selecionar flores para ornamentação

H.3  -  Colocar flores nos altares

H.4  -  Trocar velas e toalhas nos altares

H.5  -  Instalar luminosos natalinos

I  -  PREPARAR VESTES LITÚRGICAS

I.1  -  Inspecionar as condições das vestes

I.2  -  Executar consertos nas vestes

I.3  -  Lavar as vestes

I.4  -  Passar as vestes

I.5  -  Selecionar as vestes de acordo com o calendário

I.6  -  Guardar as vestes

J  -  ADMINISTRAR SERVIÇOS DE ZELADORIA

J.1  -  Supervisionar a limpeza das dependências do prédio

J.2  -  Manter estoque de vinhos, velas, hóstias e materiais de limpeza

J.3  -  Supervisionar atividades de porteiros, faxineiros e vigias

J.4  -  Supervisionar o trabalho da equipe de apoio nas cerimônias

J.5  -  Controlar o estoque e o uso de material de limpeza
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J.6  -  Requisitar a compra de material de consumo

J.7  -  Comprar material de consumo

Y  -  COMUNICAR-SE

Y.1  -  Operar aparelhos de comunicação

Y.2  -  Redigir relatórios de ocorrências

Y.3  -  Transmitir recados e avisos

Y.4  -  Lidar com o público

Y.5  -  Advertir pessoas

Z  -  DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Z.1  -  Demonstrar educação

Z.2  -  Manter postura

Z.3  -  Expressar-se com clareza

Z.4  -  Dar provas de honestidade

Z.5  -  Demonstrar controle emocional

Z.6  -  Demonstrar asseio

Z.7  -  Adaptar-se à clientela variada

Z.8  -  Demonstrar desinibição

Z.9  -  Dar provas de atenção

Z.10  -  Demonstrar espírito de equipe

Z.11  -  Organizar-se

Z.12  -  Agir de forma prestativa

Z.13  -  Intervir com discrição

Z.14  -  Demonstrar gentileza

Z.15  -  Tratar as pessoas sem discriminação

Z.16  -  Dar provas de destreza manual

Z.17  -  Demonstrar senso de responsabilidade

Z.18  -  Manter-se atualizado

Z.19  -  Aplicar normas de combate a incêndios
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Z.20  -  Dirigir autos

Z.21  -  Prestar primeiros socorros

Recursos de Trabalho

Material de limpeza; Flanelas, pano de chão; Vassoura, rodo, baldes, pás;

Luvas, botas; Tanque de lavar roupa; Ferro de passar roupa; Chave de fenda,

grifo, alicate, chave de bomba; Máquina de costura, linha, agulha; Escadas;

Fita  isolante;  Óleo  de  peroba,  cera,  lustra  móveis;  Lâmpada  teste;  Fios

elétricos,  interruptores,  soquetes;  Starts;  Tintas,  pincéis,  rolos,  lixas;

Esguicho; Máquina de pressão d`agua.

Estoquista

CBO: 4141-25
Descrição Sumária

Recepcionam,  conferem  e  armazenam  produtos  e  materiais  em

almoxarifados,  armazéns,  silos  e  depósitos.  Fazem  os  lançamentos  da

movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques.  Distribuem

produtos  e  materiais  a  serem expedidos.  Organizam o almoxarifado  para

facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando

o estoque limpo e organizado. Empacotam ou desempacotam os produtos,

realiza expedição de materiais e produtos, examinando-os, providenciando os

despachos dos mesmos e auxiliam no processo de logística. 

Formação e experiência

Para o exercício dessas ocupações requer-se formação equivalente ao nível

médio completo. O pleno desempenho das atividades ocorre após um a dois

anos  de  experiência  profissional.  A(s)  ocupação(ões)  elencada(s)  nesta

família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo
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do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos

termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os

casos previstos no art. 10 do decreto 5. 598/2005. 

Condições gerais de exercício

Atuam nas mais variadas atividades econômicas onde haja armazenamento

e movimentação de mercadorias, tais como: indústria, comércio atacadista,

construção  civil.  Trabalham  como  assalariados,  com  carteira  assinada;

organizam-se  em  equipe  sob  supervisão  permanente,  em  ambientes

fechados,  exceto  o  balanceiro  que  também  trabalha  a  céu  aberto,  em

estradas. O horário de trabalho pode ser diurno, noturno ou em rodízio de

turnos.  Há situações em que os  armazenistas trabalham confinados e  os

balanceiros com movimentação de cargas, expostos a ruído intenso, fumaça

e baixas temperaturas. 

GACS - Atividades

A  -  RECEPCIONAR PRODUTOS

A.1  -  Verificar notas fiscais

A.2  -  Descarregar produtos

A.3  -  Confrontar notas e pedidos

A.4  -  Pesar produto

A.5  -  Tirar amostra de produtos

A.6  -  Rastrear lotes de produtos perecíveis

A.7  -  Escanear códigos dos produtos

A.8  -  Codificar itens

A.9  -  Endereçar materiais

A.10 - Encaminhar materiais para armazenagem

B  -  CONFERIR PRODUTOS E MATERIAIS
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B.1  -  Conferir lacre do caminhão

B.2  -  Conferir conhecimento de fretes com nota fiscal

B.3  -  Conferir prazos de entrega dos produtos

B.4  -  Conferir lastro de embalagem

B.5  -  Conferir amarração dos paletes

B.6  -  Conferir quantidades

B.7  -  Conferir marcas dos produtos

B.8  -  Conferir qualidade e vencimento dos produtos

B.9  -  Checar códigos de barra e unidade de venda do produto

B.10  -  Conferir materiais por subgrupo

B.11  -  Conferir produtos com especialista da área requerente

B.12  -  Devolver itens em desacordo

B.13  -  Emitir tíquetes de pesagem

B.14  -  Conferir a distribuição do peso das cargas por eixo

B.15  -  Orientar os transportadores sobre as regras de distribuição de cargas

nos veículos

B.16  -  Limitar peso de veículos conforme exigências legais

B.17  -  Liberar o transportador

B.18 - Medir temperatura do compartimento de carga de veículos, em caso 

de produtos perecíveis

B.19 - Conferir estado físico das embalagens (amassado, furado..)

C  -  REGISTRAR DADOS NO SISTEMA

C.1  -  Cadastrar produtos no sistema

C.2  -  Codificar notas

C.3  -  Registrar conhecimento de fretes

C.4  -  Lançar entrada de mercadorias/produtos

C.5  -  Lançar baixa de mercadorias/produtos

C.6  -  Solicitar reposição de estoque
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C.7  -  Registrar prazos de entrega

C.8  -  Registrar condições de pagamento

C.9  -  Verificar notas fiscais lançadas no sistema

C.10  -  Registrar estorno de notas fiscais

C.11  -  Emitir notas fiscais de transferência de itens

C.12  -  Emitir notas fiscais de devoluções

C.13  -  Registrar ordens de serviço de terceiros

C.14  -  Emitir requisição de compras

C.15  -  Registrar cancelamento de pedidos

C.16  -  Emitir autorização de serviço

C.17  -  Enviar documentos fiscais para o setor contábil

C.18  -  Arquivar documentos

D  -  ARMAZENAR PRODUTOS E MATERIAIS

D.1  -  Definir o módulo de armazenamento

D.2  -  Definir áreas de armazenamento por tipo de produto

D.3  -  Operar equipamentos de movimentação de mercadorias

D.4  -  Direcionar mercadorias de acordo com o sistema

D.5  -  Colocar produtos em prateleiras, porta paletes, drivers, blocagem, 

gaiolas etc..

D.6  -  Movimentar produtos no paiol

D.7  -  Armazenar por linha e marca

D.8  -  Armazenar produtos por zona ou subgrupo

D.9  -  Armazenar matéria-prima

D.10  -  Armazenar produtos semiacabados

D.11  -  Armazenar produto acabado

D.12  -  Armazenar produtos perecíveis

D.13  -  Armazenar produtos em zona de quarentena e exportação

D.14  -  Armazenar gases em depósitos especiais
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D.15  -  Armazenar explosivos em paiol

D.16  -  Armazenar produtos sucateados

E  -  PREPARAR MERCADORIAS/PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO

E.1  -  Separar produtos por pedidos

E.2  -  Separar notas por rotas ou pedidos

E.3  -  Reabastecer o local de separação

E.4  -  Separar mercadorias/produtos por destinatário

E.5  -  Separar produtos por zona

E.6  -  Separar produtos por marcas

E.7  -  Embalar mercadorias /produtos

E.8  -  Separar mercadorias/produtos por rol, contêineres e paletes

E.9  -  Anotar códigos nas caixas de controle

E.10  -  Contar volumes na distribuição

E.11  -  Remanejar peças e itens disponíveis

E.12  -  Informar às transportadoras peso e cubagem

E.13  -  Acompanhar carregamento dos produtos

E.14  -  Distribuir peso da carga de acordo com limite legal de cada veículo

E.15  -  Verificar cargas com autorização especial de trânsito

E.16  -  Separar produtos congelados para armazenagem

E.17  -  Remeter correspondência dos volumes

E.18  -  Fracionar mercadorias/produtos

E.19  -  Consultar código da mercadoria/produto

E.20  -  Etiquetar mercadorias/produtos

F  -  CONTROLAR ESTOQUE

F.1  -  Dimensionar quantidades mínimas e máximas

F.2  -  Controlar mercadorias de alta e baixa rotatividade

F.3  -  Controlar pedidos de compra

F.4  -  Fazer previsão mensal de estoque
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F.5  -  Controlar datas de vencimento de produtos

F.6  -  Controlar qualidade dos produtos armazenados

F.7  -  Vistoriar produtos avariados

F.8  -  Controlar produtos danificados na manipulação

F.9  -  Controlar devolução de itens

F.10  -  Controlar estoque físico e contábil

F.11  -  Inventariar itens por endereço

F.12  -  Controlar material em consignação

F.13  -  Controlar mercadorias por depósito

F.14  -  Controlar emissão de notas manuais

F.15  -  Controlar termo de responsabilidade de materiais acautelados

F.16  -  Controlar estoques futuros

F.17  -  Controlar mercadorias por fornecedores

F.18  -  Controlar distribuição de alimentos com risco de contaminação

F.19  -  Controlar produtos congelados em câmaras frias

F.20  -  Controlar mercadoria por tempo de estoque

G  -  ORGANIZAR LOCAL DE ARMAZENAGEM

G.1  -  Planejar o leiaute

G.2  -  Sinalizar áreas de risco

G.3  -  Organizar prateleiras

G.4  -  Ordenar paletes, contêineres e equipamentos

G.5  -  Organizar produtos no espaço físico

G.6  -  Agrupar produtos

G.7  -  Ordenar materiais

G.8  -  Unitizar carga (strech, fitilho,..)

G.9  -  Montar embalagens

G.10  -  Colocar caixas vazias em gaiolas

G.11  -  Limpar o local de armazenamento e equipamentos
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G.12  -  Separar material reciclável e reutilizável

G.13  -  Controlar o acesso de pessoas

Z  -  DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Z.1  -  Demonstrar organização

Z.2  -  Comunicar-se com facilidade

Z.3  -  Demonstrar criatividade

Z.4  -  Demonstrar agilidade

Z.5  -  Demonstrar disciplina

Z.6  -  Tomar decisões

Z.7  -  Utilizar epi

Z.8  -  Ouvir atentamente (saber ouvir)

Z.9  -  Demonstrar iniciativa

Z.10  -  Demonstrar dedicação

Z.11  -  Demonstrar liderança

Z.12  -  Manter-se dinâmico

Z.13  -  Demonstrar resistência física

Z.14  -  Demonstrar responsabilidade

Z.15  -  Trabalhar em equipe

Z.16  -  Demonstrar auto controle

Z.17  -  Demonstrar capacidade de observação

Z.18  -  Demonstrar capacidade de concentração

Recursos de Trabalho

Carrinho  mecânico;  Prancheta;  Computador  e  impressora;  Fax,  telefone,

rádio frequência;  Etiquetas;  ;  Apito;  Colete refletivo;  Escaner;  Calculadora;

Paquímetro,  trena  e  balança;  Paletes,  paleteira,  transpaleteira;  Seladora,

embalagem,  grampeador,  furador;  Lápis,  caneta,  pincéis,  material  de
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escritório;  Epi  -  luvas,  guarda-pó,  capacete,  botina,  máscara;  Lanterna;

Estilete; Régua para medição de tanques; Densímetro.

Impressor de Off-Set

CBO: 7662-15
Descrição Sumária

Planejam serviços da impressão gráfica e ajustam máquinas para impressão.

Realizam  serviços  da  impressão  gráfica,  tais  como  impressão  plana  e

rotativa,  impressão  digital,  flexografia,  litografia,  tipografia,  letterset,

calcografia,  tampografia,  rotogragura  e  serigrafia  (silkscreen).  Trabalham

seguindo normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, meio

ambiente, higiene e saúde.

Formação e experiência

Para o exercício dessas ocupações requer-se ensino médio completo e curso

de qualificação profissional. O pleno desempenho das atividades ocorre até

um ano de experiência profissional.  A(s)  ocupação(ões) elencada(s) nesta

família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo

do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos

termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os

casos previstos no art. 10 do decreto 5.598/2005.

Condições gerais de exercício

Atuam no segmento de edição, impressão e reprodução de gravações e em

diversas  atividades  empresariais  como  empregados  assalariados  com

carteira  assinada.  Estão  organizados  de  forma  individual  sob  supervisão

permanente, em ambiente fechado e por rodízio de turnos (diurno/noturno).
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Trabalham sob pressão, em posições desconfortáveis por longo período de

tempo e permanecem expostos a materiais tóxicos, radiação e ruído intenso.

GACS - Atividades

A  -  PLANEJAR SERVIÇOS DA IMPRESSÃO GRÁFICA

A.1  -  Analisar ordem de serviço

A.2  -  Solicitar materiais

A.3  -  Conferir especificações de materiais e ferramentas para impressão

A.4  -  Registrar condições de funcionamento das máquinas e andamento da 

produção

A.5  -  Orientar equipe de trabalho quanto aos procedimentos operacionais

A.6  -  Acompanhar o desempenho da equipe de produção

A.7  -  Avaliar o desempenho da equipe de produção

B  -  AJUSTAR MÁQUINAS PARA IMPRESSÃO

B.1  -  Regular tinteiro

B.2  -  Ajustar dobradeira

B.3  -  Ajustar temperatura da estufa de secagem

B.4  -  Ajustar manualmente ou automaticamente o registro do material 

impresso

B.5  -  Ajustar tonalidade da tinta

B.6  -  Ajustar manualmente ou automaticamente o esquadro (batentes 

laterais e frontais) da impressora

B.7  -  Ajustar formato e tensão do papel

B.8  -  Regular o estojo do cilindro

B.9  -  Ajustar manualmente a pinça

B.10  -  Ajustar a pressão dos cilindros

B.11  -  Ajustar extrator de aparas

B.12  -  Regular os trilhos

B.13  -  Regular o umedecimento da matriz
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B.14  -  Ajustar os rolos

B.15  -  Ajustar temperatura dos cilindros e pressão dos rolos

B.16  -  Ajustar pressão e ângulo da lâmina de raspagem

B.17  -  Ajustar a medida da máquina para impressão

C  -  IMPRIMIR OFSETE PLANA E ROTATIVA

C.1  -  Preparar matriz para impressão

C.2  -  Abastecer máquina com suporte (papel, plásticos, folhas de flandre)

C.3  -  Controlar visualmente ou por instrumento a tonalidade e registro do 

impresso

C.4  -  Ajustar sistemas de saída

D  -  IMPRIMIR IMPRESSÃO DIGITAL

D.1  -  Receber arquivos

D.2  -  Selecionar arquivos de impressão

D.3  -  Verificar conformidade (fonte, imagem)

D.4  -  Enviar arquivo para ripagem (transformação de linguagem de máquina

digital)

E  -  IMPRIMIR FLEXOGRAFIA, LITOGRAFIA , TIPOGRAFIA E 

LETTERSET

E.1  -  Programar máquina

E.2  -  Fixar manualmente matriz na rama

E.3  -  Montar a matriz na máquina

E.4  -  Fixar matrizes na máquina

E.5  -  Abastecer tinteiros

E.6  -  Adicionar produtos auxiliares na tinta (diluentes, secantes)

E.7  -  Controlar valores físicos e químicos das soluções umectantes

F  -  IMPRIMIR EM CALCOGRAFIA E TAMPOGRAFIA

F.1  -  Preparar o molde para impressão

F.2  -  Marcar o papel de acordo com as medidas da pinça
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F.3  -  Tirar provas

F.4  -  Medir com régua os batentes de acordo com as especificações

F.5  -  Fixar entintadores na máquina

F.6  -  Marcar o molde nos rolos, pressionando-o na matriz

F.7  -  Preparar banheira para limpeza da matriz

F.8  -  Controlar visualmente o nível de soluções umectantes

G  -  IMPRIMIR EM ROTOGRAVURA

G.1  -  Substituir manualmente rolo e prensor

G.2  -  Colocar cilindros de impressão na máquina

G.3  -  Fixar placa de relevo na matriz corte e vinco

G.4  -  Acoplar na máquina o reservatório com tinta

G.5  -  Prender lâmina de raspagem na máquina

H  -  IMPRIMIR EM SERIGRAFIA (SILKSCREEN)

H.1  -  Fixar tela no caixote

H.2  -  Prender com dobradiça o caixote na mesa de impressão

H.3  -  Adicionar tinta sobre a tela

H.4  -  Pressionar o rodo sobre a tela para imprimir

H.5  -  Colocar os impressos na estufa

I  -  IMPRIMIR COM SEGURANÇA

I.1  -  Organizar local de trabalho

I.2  -  Utilizar equipamentos de proteção individual

I.3  -  Limpar máquinas

I.4  -  Conservar máquinas

I.5  -  Cumprir normas de segurança, meio ambiente e procedimentos de 

trabalho

Z  -  DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Z.1  -  Evidenciar coordenação motora

Z.2  -  Orientar-se por detalhes (acuidade visual)
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Z.3  -  Dar provas de auto-organização

Z.4  -  Demonstrar criatividade

Z.5  -  Manifestar iniciativa

Recursos de Trabalho

Máquina  rotativa;  Máquina  plana;  Régua;  Espátula;  Trena;  Estrobo;

Paquímetro;  Micrômetro;  Chave  allen;  Chave  de  boca;  Chave  de  fenda;

Tesoura;  Máquina  talho  doce  (calcográfica);  Lente  conta  fio;  Fita

colorimétrica; Alcômetro; Carro transportador de cilindro; Calibrador de tinta;

Máquina  de  prova;  Máquina  de  vídeo  registro;  Autotron;  Amarradeira;

Stackers;  Computador  gráfico;  Máquina  flexográfica;  Máquina  tipográfica;

Máquina litográfica; Máquina rotográfica; Dobradeira de chapa; Densitômetro.

Operador de Empilhadeira

CBO: 7822-20
Descrição Sumária

Preparam  movimentação  de  carga  e  a  movimentam.  Organizam  carga,

interpretando simbologia das embalagens, armazenando de acordo com o

prazo  de  validade  do  produto,  identificando  características  da  carga  para

transporte  e  armazenamento  e  separando  carga  não-conforme.  Realizam

manutenções  previstas  em  equipamentos  para  movimentação  de  cargas.

Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao

meio ambiente.

Formação e experiência

Para  o  exercício  dessas  ocupações  requer-se  a  quarta  série  do  ensino

fundamental e curso básico de qualificação profissional em torno de duzentas

horas-aula. O pleno desempenho das atividades ocorre com até um ano de

experiência  profissional.  A(s)  ocupação(ões)  elencada(s)  nesta  família
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ocupacional,  demandam  formação  profissional  para  efeitos  do  cálculo  do

número  de  aprendizes  a  serem  contratados  pelos  estabelecimentos,  nos

termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os

casos previstos no art. 10 do decreto 5.598/2005.

Condições gerais de exercício

Atuam nas  mais  diversas  atividades  econômicas,  entre  elas:  na  extração

mineral, no beneficiamento de pedras, mármores e granitos, na construção

civil,  na fabricação de produtos químicos, produtos alimentares e bebidas,

produtos de madeira e de metalurgia básica, como empregados com carteira

assinada.  O  trabalho  é  presencial,  realizado  de  forma  individual,  sob

supervisão  permanente,  em  rodízio  de  turnos  e  pode  ser  em  ambiente

fechado,  a  céu  aberto  ou  em  veículos.  Permanecem,  durante  longos

períodos, em posições desconfortáveis, trabalham sob pressão, o que pode

levá-los à situação de estresse, e estão expostos a materiais tóxicos, ruído

intenso e altas ou baixas temperaturas.

GACS - Atividades

A  -  PREPARAR MOVIMENTAÇÕES DE CARGA

A.1  -  Interpretar ordens de serviço

A.2  -  Inspecionar visualmente a carga e descarga de serviços

A.3  -  Conferir conteúdos, peso e volumes de cargas

A.4  -  Selecionar equipamentos de movimentação de acordo com a carga

A.5  -  Separar acessórios dos equipamentos

A.6  -  Prever materiais para o armazenamento (estrato, forração)

A.7  -  Programar sequência de movimentação

B  -  MOVIMENTAR CARGA
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B.1  -  Utilizar os acessórios do equipamento de movimentação de acordo

com o tipo de carga

B.2  -  Conferir prazos de validade

B.3  -  Carregar carga conforme programação

B.4  -  Carregar o equipamento de acordo com sua capacidade

B.5  -   Monitorar  condições de funcionamento  do equipamento durante  a

operação

B.6  -  Controlar velocidade e sentido de operação de equipamentos

B.7  -  Descarregar os itens programados

C  -  ORGANIZAR AMBIENTE DE TRABALHO

C.1  -  Manter o ambiente higienizado

C.2  -  Retirar obstáculos do ambiente de trabalho

C.3  -  Inspecionar o local de acondicionamento da carga

C.4  -  Delimitar área para a movimentação de cargas

C.5  -  Identificar carga movimentada

D  -  ORGANIZAR CARGA

D.1  -  Interpretar a simbologia das embalagens

D.2  -  Armazenar a carga de acordo com o prazo de validade do produto

D.3  -  Identificar características da carga para o transporte e armazenamento

D.4  -  Separar carga não-conforme

E  -  REALIZAR MANUTENÇÕES PREVISTAS EM EQUIPAMENTOS PARA

MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

E.1   -   Consultar  instruções  dos  fabricantes  para  uso  e  conservação  de

equipamentos

E.2  -   Inspecionar itens básicos de funcionamento dos equipamentos de

movimentação de cargas

E.3  -  Lubrificar equipamentos

E.4  -  Testar funcionamento de equipamentos

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
CEP 74120-100 Contatos: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

E.5  -  Identificar disfunções e avarias

E.6  -  Ajustar equipamentos

E.7  -  Requisitar manutenção

E.8  -  Identificar equipamentos em manutenção

F  -  TRABALHAR COM SEGURANÇA

F.1  -  Auto-avaliar condições psicofísicas antes da execução do trabalho

F.2  -  Utilizar equipamentos de segurança individual (EPI)

F.3  -  Identificar situações inseguras

F.4  -  Solicitar adequação do piso para movimentação com empilhadeira

F.5  -  Movimentar carga conforme normas de segurança específicas

Z  -  DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Z.1  -  Interpretar códigos para a movimentação de carga

Z.2  -  Trabalhar em equipe

Z.3  -  Evidenciar iniciativa

Z.4  -  Demonstrar confiabilidade no desenvolvimento de seu trabalho

Z.5  -  Trabalhar com atenção concentrada

Z.6  -  Participar de treinamentos (capacitação e atualização)

Z.7  -  Demonstrar destreza manual

Z.8  -  Dar provas de coordenação motora

Z.9  -  Certificar-se como operador de movimentação de cargas

Z.10  -  Certificar-se para movimentação de cargas especiais

Recursos de Trabalho

Empilhadeira; Elevador; Telefone; Calibrador; Jogo de chaves combinadas;

Cabo  de  força;  Tifor;  Alongador;  Cabo  de  aço;  Alavanca;  "ship-loader";

"transtainer";  Madal; "portainer";  Paletizadora; Epi  e epc; Jacaré; Rádio de

comunicação.
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Operador de Fotocopiadora

CBO: 4151-30
Descrição Sumária

Organizam documentos e informações. Orientam usuários e os auxiliam na

recuperação de dados e informações.  Disponibilizam fonte de dados para

usuários.  Providenciam  aquisição  de  material  e  incorporam  material  ao

acervo. Arquivam documentos, classificando-os segundo critérios apropriados

para armazená-los e conservá-los. Prestam serviço de comutação, alimentam

base de dados e elaboram estatísticas. Executam tarefas relacionadas com a

elaboração e manutenção de arquivos, podendo ainda, operar equipamentos

reprográficos,  recuperar  e  preservar  as  informações  por  meio  digital,

magnético ou papel.

Formação e experiência

O exercício dessas ocupações requer escolaridade de nível médio completo

e curso básico profissionalizante. O pleno desempenho das atividades ocorre

após um a dois anos de experiência. A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta

família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo

do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos

termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os

casos previstos no art. 10 do decreto 5.598/2005.

Condições gerais de exercício

Trabalham nas mais variadas atividades econômicas onde haja documentos,

fitas,  vídeos  e  outros  objetos  de  acervo  documental.  Predominantemente

atuam em bibliotecas e centros de documentação nas áreas de ensino e

pesquisa,  saúde,  serviços  sociais,  redes  de  rádio  e  televisão,  bancos,

empresas de processamento de dados, em instituições públicas, privadas e
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ong. Organizam-se em equipes e podem atuar em mutirão, sem horário fixo.

Em  algumas  atividades,  podem  atuar  à  distância  (codificador  de  dados).

Trabalham em ambiente fechado, em diferentes horários - diurno, noturno,

em rodízio de turno e em horários irregulares. Podem permanecer por longos

períodos em posições desconfortáveis. Em algumas atividades estão sujeitos

à poeira e à materiais tóxicos.

GACS - Atividades

A  -  ORIENTAR USUÁRIOS

A.1  -  Entrevistar o usuário

A.2  -  Atender pesquisa do usuário

A.3  -  Esclarecer dúvidas do usuário

A.4  -  Negociar com o usuário

A.5  -  Realizar mediação entre o usuário e o detentor do direito à informação

A.6  -  Orçar pedido do cliente

A.7  -  Indicar fontes similares

A.8  -  Vender informações e publicações

A.9  -  Emprestar material para outros setores da instituição

A.10  -  Emprestar materiais para outras instituições

A.11  -  Pedir emprestado materiais de outras instituições

A.12  -  Emprestar materiais para uso domiciliar

A.13  -  Reservar material para o usuário

A.14  -  Antecipar devolução

A.15  -  Receber devolução de materiais do acervo

A.16  -  Controlar a utilização dos materiais

A.17  -  Aplicar penalidades por atraso

B  -  RECUPERAR DADOS E INFORMAÇÕES

B.1  -  Pesquisar dados
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B.2  -  Preparar dados

B.3  -  Verificar veracidade dos dados

B.4  -  Rastrear normas técnicas

B.5  -  Elaborar lista de classificação

B.6  -  Enumerar itens para classificação

B.7  -  Codificar itens do questionário

B.8  -  Consistir dados

C  -  DISPONIBILIZAR FONTE DE DADOS PARA USUÁRIOS

C.1  -  Alfabetar fichas

C.2  -  Montar sumários correntes

C.3  -  Elaborar instrumentos de pesquisa

C.4  -  Expor novas aquisições

C.5  -  Realizar exposições temporárias e permanentes do acervo

C.6  -  Guardar material nas estantes

C.7  -  Ler estantes

C.8  -  Desmagnetizar material bibliográfico

C.9  -  Repor fichas nos livros

C.10  -  Disponibilizar documentos em formato digital

D  -  PROVIDENCIAR AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA O ACERVO

D.1  -  Propor aquisição do material

D.2  -  Levantar preço do material

D.3  -  Solicitar fatura (invoice)

D.4  -  Acessar sistema de aquisição de material

D.5  -  Solicitar doações

D.6  -  Permutar material com outras instituições

D.7  -  Listar material bibliográfico em duplicata

E  -  INCORPORAR MATERIAL AO ACERVO

E.1  -  Registrar a entrada do material
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E.2  -  Conferir material adquirido

E.3  -  Controlar a qualidade do material

E.4  -  Fazer preparo físico do material

E.5  -  Preparar material para digitação

E.6  -  Auxiliar a catalogação do material

E.7  -  Colocar número de chamada no material

E.8  -  Colocar códigos de barras

E.9  -  Magnetizar material

F  -  ORGANIZAR O ACERVO

F.1  -  Organizar fisicamente o acervo

F.2  -  Classificar documentos

F.3  -  Registrar documentos

F.4  -  Tipificar arquivos

F.5  -  Montar arquivos nas formas eletrônica e papel

F.6  -  Arquivar fichas

F.7  -  Arquivar documentos nas formas eletrônica e papel

F.8  -  Organizar sites de entidades normativas

F.9  -  Inventariar o acervo

G  -  PRESERVAR ACERVO

G.1  -  Higienizar material

G.2  -  Desinfetar material

G.3  -  Controlar embalagem e armazenamento de material

G.4  -  Controlar parâmetros ambientais para preservação

G.5  -  Orientar o usuário sobre a utilização do material

G.6  -  Revisar o estado físico dos materiais devolvidos

G.7  -  Encadernar material

G.8  -  Reproduzir documentos e materiais

H  -  PRESTAR SERVIÇO DE COMUTAÇÃO
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H.1  -  Receber pedidos de material

H.2  -  Pesquisar em catálogo coletivo nacional

H.3  -  Pesquisar acervos de outras instituições

H.4  -  Encaminhar pedidos

H.5  -  Emitir pedidos a bibliotecas base

H.6  -  Verificar solicitações de comutação

H.7  -  Comunicar chegada de material ao usuário

H.8  -  Reclamar falhas no processo de comutação

H.9  -  Cobrar do usuário pelos serviços prestados

I  -  ALIMENTAR BASE DE DADOS

I.1  -  Atualizar base de dados do acervo

I.2  -  Introduzir novas informações em banco de dados

I.3  -  Digitalizar acervo

I.4  -  Cadastrar clientes e usuários

I.5  -  Atualizar cadastro de clientes e usuários

J  -  ELABORAR ESTATÍSTICAS

J.1  -  Coletar dados

J.2  -  Revisar coleta de dados

J.3  -  Acrescentar dados à planilha preexistente

J.4  -  Organizar dados estatísticos

J.5  -  Elaborar relatórios

J.6  -  Fornecer resultados para análise do acervo

Z  -  DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Z.1  -  Demonstrar solicitude

Z.2  -  Demonstrar controle emocional

Z.3  -  Demonstrar criatividade

Z.4  -  Demonstrar cordialidade

Z.5  -  Demonstrar capacidade de organização

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
CEP 74120-100 Contatos: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

Z.6  -  Demonstrar paciência

Z.7  -  Demonstrar capacidade de localização

Z.8  -  Demonstrar atenção ao detalhe

Z.9  -  Comunicar-se

Z.10  -  Demonstrar agilidade

Recursos de Trabalho

Carrinho  para  deslocar  material;  Computador  e  recursos  de  informática;

Scanner;  Recursos  áudio  visuais;  Material  de  consumo  e  para  restaurar

acervos; Tabelas de normas técnicas; Tabelas de alfabetação; Telefone e fax;

Aparelho de magnetização e desmagnetização; Leitora de códigos de barras;

Máquina fotocopiadora.

Operador de Sistema de Identificação

CBO: 7662-30
Descrição Sumária

Planejam serviços da impressão gráfica e ajustam máquinas para impressão.

Realizam  serviços  da  impressão  gráfica,  tais  como  impressão  plana  e

rotativa,  impressão  digital,  flexografia,  litografia,  tipografia,  letterset,

calcografia,  tampografia,  rotogragura  e  serigrafia  (silkscreen).  Trabalham

seguindo normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, meio

ambiente, higiene e saúde.

Formação e experiência

Para o exercício dessas ocupações requer-se ensino médio completo e curso

de qualificação profissional. O pleno desempenho das atividades ocorre até

um ano de experiência profissional.  A(s)  ocupação(ões) elencada(s) nesta

família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo
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do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos

termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os

casos previstos no art. 10 do decreto 5.598/2005.

Condições gerais de exercício

Atuam no segmento de edição, impressão e reprodução de gravações e em

diversas  atividades  empresariais  como  empregados  assalariados  com

carteira  assinada.  Estão  organizados  de  forma  individual  sob  supervisão

permanente, em ambiente fechado e por rodízio de turnos (diurno/noturno).

Trabalham sob pressão, em posições desconfortáveis por longo período de

tempo e permanecem expostos a materiais tóxicos, radiação e ruído intenso.

GACS - Atividades

A  -  PLANEJAR SERVIÇOS DA IMPRESSÃO GRÁFICA

A.1  -  Analisar ordem de serviço

A.2  -  Solicitar materiais

A.3  -  Conferir especificações de materiais e ferramentas para impressão

A.4  -  Registrar condições de funcionamento das máquinas e andamento da 

produção

A.5  -  Orientar equipe de trabalho quanto aos procedimentos operacionais

A.6  -  Acompanhar o desempenho da equipe de produção

A.7  -  Avaliar o desempenho da equipe de produção

B  -  AJUSTAR MÁQUINAS PARA IMPRESSÃO

B.1  -  Regular tinteiro

B.2  -  Ajustar dobradeira

B.3  -  Ajustar temperatura da estufa de secagem

B.4  -  Ajustar manualmente ou automaticamente o registro do material 

impresso

B.5  -  Ajustar tonalidade da tinta
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B.6  -  Ajustar manualmente ou automaticamente o esquadro (batentes 

laterais e frontais) da impressora

B.7  -  Ajustar formato e tensão do papel

B.8  -  Regular o estojo do cilindro

B.9  -  Ajustar manualmente a pinça

B.10  -  Ajustar a pressão dos cilindros

B.11  -  Ajustar extrator de aparas

B.12  -  Regular os trilhos

B.13  -  Regular o umedecimento da matriz

B.14  -  Ajustar os rolos

B.15  -  Ajustar temperatura dos cilindros e pressão dos rolos

B.16  -  Ajustar pressão e ângulo da lâmina de raspagem

B.17  -  Ajustar a medida da máquina para impressão

C  -  IMPRIMIR OFSETE PLANA E ROTATIVA

C.1  -  Preparar matriz para impressão

C.2  -  Abastecer máquina com suporte (papel, plásticos, folhas de flandre)

C.3  -  Controlar visualmente ou por instrumento a tonalidade e registro do 

impresso

C.4  -  Ajustar sistemas de saída

D  -  IMPRIMIR IMPRESSÃO DIGITAL

D.1  -  Receber arquivos

D.2  -  Selecionar arquivos de impressão

D.3  -  Verificar conformidade (fonte, imagem)

D.4  -  Enviar arquivo para ripagem (transformação de linguagem de máquina

digital)

E  -  IMPRIMIR FLEXOGRAFIA, LITOGRAFIA , TIPOGRAFIA E 

LETTERSET

E.1  -  Programar máquina
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E.2  -  Fixar manualmente matriz na rama

E.3  -  Montar a matriz na máquina

E.4  -  Fixar matrizes na máquina

E.5  -  Abastecer tinteiros

E.6  -  Adicionar produtos auxiliares na tinta (diluentes, secantes)

E.7  -  Controlar valores físicos e químicos das soluções umectantes

F  -  IMPRIMIR EM CALCOGRAFIA E TAMPOGRAFIA

F.1  -  Preparar o molde para impressão

F.2  -  Marcar o papel de acordo com as medidas da pinça

F.3  -  Tirar provas

F.4  -  Medir com régua os batentes de acordo com as especificações

F.5  -  Fixar entintadores na máquina

F.6  -  Marcar o molde nos rolos, pressionando-o na matriz

F.7  -  Preparar banheira para limpeza da matriz

F.8  -  Controlar visualmente o nível de soluções umectantes

G  -  IMPRIMIR EM ROTOGRAVURA

G.1  -  Substituir manualmente rolo e prensor

G.2  -  Colocar cilindros de impressão na máquina

G.3  -  Fixar placa de relevo na matriz corte e vinco

G.4  -  Acoplar na máquina o reservatório com tinta

G.5  -  Prender lâmina de raspagem na máquina

H  -  IMPRIMIR EM SERIGRAFIA (SILKSCREEN)

H.1  -  Fixar tela no caixote

H.2  -  Prender com dobradiça o caixote na mesa de impressão

H.3  -  Adicionar tinta sobre a tela

H.4  -  Pressionar o rodo sobre a tela para imprimir

H.5  -  Colocar os impressos na estufa

I  -  IMPRIMIR COM SEGURANÇA
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I.1  -  Organizar local de trabalho

I.2  -  Utilizar equipamentos de proteção individual

I.3  -  Limpar máquinas

I.4  -  Conservar máquinas

I.5  -  Cumprir normas de segurança, meio ambiente e procedimentos de 

trabalho

Z  -  DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Z.1  -  Evidenciar coordenação motora

Z.2  -  Orientar-se por detalhes (acuidade visual)

Z.3  -  Dar provas de auto-organização

Z.4  -  Demonstrar criatividade

Z.5  -  Manifestar iniciativa

Recursos de Trabalho

Máquina  rotativa;  Máquina  plana;  Régua;  Espátula;  Trena;  Estrobo;

Paquímetro;  Micrômetro;  Chave  allen;  Chave  de  boca;  Chave  de  fenda;

Tesoura;  Máquina  talho  doce  (calcográfica);  Lente  conta  fio;  Fita

colorimétrica; Alcômetro; Carro transportador de cilindro; Calibrador de tinta;

Máquina  de  prova;  Máquina  de  vídeo  registro;  Autotron;  Amarradeira;

Stackers;  Computador  gráfico;  Máquina  flexográfica;  Máquina  tipográfica;

Máquina litográfica; Máquina rotográfica; Dobradeira de chapa; Densitômetro.

Operador de Som

CBO: 3741-25
Descrição Sumária

Configuram, operam e monitoram sistemas de sonorização e gravação; 

tratam e compilam registros sonoros como editar registros, sincronizar e 

mixar músicas; criam projetos de sistemas de sonorização e gravação; 
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instalam/desinstalam e testam funcionamento de equipamentos de áudio e 

acessórios; executam músicas e arquivos sonoros, selecionando e 

gerenciando repertório; pesquisam novas tecnologias de reprodução de áudio

e tendências musicais. No caso dos DJ,s conduzem as pistas de dança.

Formação e experiência

Requer-se Ensino Médio completo e cursos de especialização para projetista

de  sistema  de  áudio  e  projetista  de  som,  formação  de  nível  médio  e

especialização de até quatrocentas horas-aula para os demais profissionais,

sendo que para o microfonista e técnico em instalação de equipamentos de

áudio podem ser menores. O pleno desempenho das atividades dos técnicos

em gravação de áudio ocorre após um ou dois anos, a dos DJs após três ou

quatro anos, a dos projetistas sistema de áudio e dos projetistas de som,

após cinco anos de experiência e a dos sonoplastas e analistas musicais

requer  conhecimento  e  prática  na  área.  A(s)  ocupação(ões)  elencada(s)

nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do

cálculo  do  número  de  aprendizes  a  serem  contratados  pelos

estabelecimentos,  nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do

Trabalho - CLT, exceto os casos previstos no art. 10 do decreto 5. 598/2005.

Condições gerais de exercício

Trabalham  em  emissoras  de  radio  e  televisão,  estúdios,  shows,  casas

noturnas,  festas,  palestras,  eventos,  filmagens,  predominantemente  como

autônomos;  No  caso  dos  sonoplastas  e  analistas  musicais  atuam  como

assalariados  com  carteira  assinada;  Executam  suas  atividades  sob

supervisão ocasional  e em equipe, exceção feita aos DJs e aos analistas

musicais  que  trabalham  de  forma  individual;  Trabalham  em  horários

irregulares,  em ambientes  fechados,  à  céu  aberto  ou  ainda  em veículos;
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Podem  permanecer  em  posições  desconfortáveis  por  longos  períodos  e

frequentemente, são expostos a ruídos intensos.

GACS - Atividades

A  -  OPERAR SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO

A.1  -  Configurar sistemas de sonorização

A.2  -  Alinhar sistemas de sonorização

A.3  -  Avaliar características de fonte sonora (timbre, formato e tipo)

A.4  -  Selecionar transdutores eletroacústicos

A.5  -  Posicionar transdutores eletroacústicos

A.6  -  Selecionar equipamentos de áudio

A.7  -  Posicionar equipamentos de áudio

A.8  -  Equilibrar sinais de fontes de áudio

A.9  -  Analisar sinais de áudio

A.10  -  Misturar sinais de fontes de áudio

A.11  -  Distribuir sinais de áudio para outros sistemas

A.12  -  Inserir áudio descrição

A.13  -  Operar equipamentos específicos

B  -  OPERAR SISTEMAS DE GRAVAÇÃO

B.1  -  Configurar sistemas de gravação

B.2  -  Analisar ambiente de gravação

B.3  -  Escolher meio de registro (mídia)

B.4  -  Alinhar sistemas de gravação

B.5  -  Ajustar estruturas de ganho de sistema

B.6  -  Preparar sistema de monitoração para gravação

B.7  -  Captar sinais de áudio para sistema de gravação

B.8  -  Definir padrões de sincronismo

B.9  -  Mixar banda musical
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B.10  -  Gravar sinais em meio de registro (mídia)

B.11  -  Monitorar sinais gravados

B.12  -  Mapear pistas de gravação

B.13  -  Transferir registros sonoros para locais predefinidos

B.14  -   Arquivar meio de registro em ambientes conforme especificações

técnicas

B.15  -  Arquivar registros sonoros em locais predefinidos

C  -  TRATAR REGISTROS SONOROS

C.1  -  Selecionar registros sonoros

C.2  -  Editar registros sonoros

C.3  -  Equalizar registros sonoros

C.4  -  Controlar dinâmica de registros sonoros

C.5  -  Emular ambientes em registros sonoros

C.6  -  Equilibrar diferenças de registros sonoros mixados

C.7  -  Minimizar ruídos e distorções

C.8  -  Gerar master

D  -  EXECUTAR MÚSICAS E ARQUIVOS SONOROS

D.1  -  Identificar público alvo

D.2  -  Selecionar repertório

D.3  -  Organizar repertório

D.4  -  Pesquisar músicas (tendências de mercado, cultura)

D.5  -  Selecionar estilos musicais

D.6  -  Gerenciar repertório

D.7  -  Passar o som (sound check)

D.8  -  Adequar volume e equalização para o ambiente/situação

D.9  -  Conduzir a pista

D.10  -  Adequar repertório ao público

D.11  -  Cumprir roteiro do evento

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
CEP 74120-100 Contatos: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

D.12  -  Pesquisar novas tecnologias de reprodução de áudio

D.13  -  Pesquisar efeitos sonoros (foley)

D.14  -  Pesquisar trilhas sonoras

D.15  -  Analisar roteiro de programação musical

E  -  COMPILAR REGISTROS SONOROS

E.1  -  Analisar registros sonoros mixados

E.2  -  Marcar pontos específicos de faixas, rolos e arquivos digitais

E.3  -  Ordenar faixas e rolos em sequência predeterminada

E.4  -  Avaliar qualidade do produto sonoro

E.5  -  Sincronizar músicas na mesma batida

E.6  -  Mixar músicas

E.7  -  Manipular arquivos de áudio (digital e analógico)

F  -  PROJETAR SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO

F.1  -  Definir necessidades técnicas do evento

F.2  -  Verificar dimensões físicas do local

F.3   -   Verificar  condições  de  infraestrutura  para  acesso  e  instalação  de

equipamentos

F.4  -  Identificar parâmetros acústicos do local

F.5  -  Definir ângulos de cobertura, níveis de pressão sonora e resposta de

frequência

F.6   -   Especificar  equipamentos,  microfones,  transdutores,  cabos  e

conectores (rider técnico)

F.7  -  Gerar desenhos e diagramas de instalação (asbuilt)

F.8  -  Definir mapa de palco e input list

F.9  -  Definir demanda de energia elétrica de sistema

F.10  -  Orçar evento

G  -  MONTAR EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E ACESSÓRIOS

G.1  -  Limpar equipamentos
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G.2  -  Testar funcionamento de equipamentos

G.3  -  Substituir equipamentos com defeito

G.4  -  Supervisionar transporte de equipamentos

G.5  -  Executar projeto de instalação de equipamentos

G.6  -  Conferir sistema de energia elétrica e aterramento

G.7  -  Conectar/desconectar sistema de caixas acústicas

G.8  -  Instalar/desinstalar transdutores

G.9  -  Conectar/desconectar sinais de áudio

G.10  -  Conferir funcionamento de sistema de áudio

G.11  -  Conferir uniformidade de distribuição de áudio

G.12  -  Checar níveis de interferência em sistema

G.13  -  Embalar equipamentos

Y  -  COMUNICAR-SE

Y.1  -  Colher informações sobre evento de sonorização e gravação

Y.2  -  Discutir briefing do evento

Y.3  -  Apresentar estilos musicais para clientes e/ou superiores

Y.4  -  Encaminhar programação musical para ecad

Y.5  -  Sugerir fornecedores

Y.6  -  Divulgar trabalho

Y.7  -  Orientar microfonista e assistente

Y.8  -  Interagir com o público

Y.9  -  Participar de reunião com área de produção

Y.10  -  Acionar serviço de manutenção de equipamentos

Y.11  -  Interagir com áreas afins

Z  -  DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Z.1  -  Demonstrar sensibilidade musical

Z.2  -  Demonstrar acuidade auditiva

Z.3  -  Demonstrar capacidade de atenção a detalhes
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Z.4  -  Demonstrar capacidade de organização

Z.5  -  Trabalhar com precisão

Z.6  -  Demonstrar flexibilidade

Z.7  -  Demonstrar criatividade

Z.8  -  Demonstrar iniciativa

Z.9  -  Demonstrar concentração

Z.10  -  Demonstrar paciência

Z.11  -  Demonstrar capacidade de memorização

Z.12  -  Trabalhar em equipe

Z.13  -  Trabalhar sob pressão

Z.14  -  Lidar com imprevistos

Z.15  -  Demonstrar capacidade de encontrar soluções

Z.16  -  Sublimar gosto musical pessoal

Recursos de Trabalho

Transdutores:  microfones,  direct  boxes,  captadores;  Mesa  de  pa  (public

adressed),  mesa  de  monitor;  Amplificador  de  potência;  Gerenciadores  de

frequência; Pedestal de microfone; Amplificadores para instrumentos; Fones

de  ouvido;  Mídia  de  armazenamento;  Analisador  de  espectro;  Cabos  e

acessórios;  Pré-amplificadores;  Regulador  de  voltagem;  Vídeo  cassete;

Processador  de  áudio;  Cd  player;  Intercomunicador;  Controle  remoto;

Multicabos; Multímetro; Mesa de gravação; Caixas acústicas; Cassete deck;

Gravadores multipistas; Medidor de nível de pressão sonora; Controladores

dinâmicos;  Equalizadores;  Processadores  de  efeitos;  Redutor  de  ruídos;

Crossover; Vara de fibra de carbono; Mixer; Controladora Midi; Cd player e

toca  discos  com  pitch;  Placa  De  Áudio;  Dvs  (  Digital  Vinil  Simulation);

Recursos  de  informática;  Softawares  específicos;  Ferramentas  de

monitoração musical; Telefonica híbrida; Aparelhos de telefonia.
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Recepcionista

CBO: 4121-05
Descrição Sumária

Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, pacientes, hóspedes,

visitantes  e  passageiros;  prestam  atendimento  telefônico  e  fornecem

informações  em  escritórios,  consultórios,  hoteis,  hospitais,  bancos,

aeroportos  e  outros  estabelecimentos;  marcam entrevistas  ou consultas  e

recebem clientes ou visitantes; averíguam suas necessidades e dirigem ao

lugar  ou  a  pessoa  procurados;  agendam  serviços,  reservam  (hotéis  e

passagens) e indicam acomodações em hotéis e estabelecimentos similares;

observam  normas  internas  de  segurança,  conferindo  documentos  e

idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas;

fecham contas e estadas de clientes. Organizam informações e planejam o

trabalho do cotidiano.

Formação e experiência

Essas ocupações requerem o ensino médio completo e informática básica,

exceto o recepcionista de hotel e concierges que tem como pré-requisito o

ensino superior incompleto. É desejável curso básico de qualificação de até

duzentas horas-aula e de um a dois anos de experiência profissional para o

recepcionista,  em  geral.  A(s)  ocupação(ões)  elencada(s)  nesta  família

ocupacional,  demandam  formação  profissional  para  efeitos  do  cálculo  do

número  de  aprendizes  a  serem  contratados  pelos  estabelecimentos,  nos

termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os

casos previstos no art. 10 do decreto 5. 598/2005.

Condições gerais de exercício
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Trabalham nas atividades de saúde e serviços sociais, alojamento, hoteis e

alimentação,  transporte  aéreo  e  atividades  recreativas,  culturais  e

desportivas. São empregados com carteira assinada, trabalham em equipe

multidisciplinar, em ambientes fechados e em horários que variam conforme a

ocupação: diurno para os recepcionistas de seguro saúde, revezamento de

turnos  para  o  recepcionista  de  consultório  e  o  recepcionista  de  hotel  e

horários irregulares para o recepcionista, em geral. Também varia o grau de

autonomia, podendo ser com supervisão permanente para o recepcionista de

consultório e para o recepcionista de hotel e com supervisão ocasional para

os  restantes.  Verifica-se  o  crescimento  da  importância  da  hotelaria  nos

hospitais de ponta. Com isso, tende a crescer o número de empregados no

setor  de  recepção  que,  além  de  ainda  estar  muitas  vezes  acoplado  ao

sistema  de  internação,  assume  cada  vez  mais  funções  idênticas  às  dos

recepcionistas de um hotel cinco estrelas.

GACS - Atividades

A  -  ORGANIZAR INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS

A.1  -  Consultar catálogo de produtos e serviços da empresa

A.2  -  Identificar o espaço físico da empresa

A.3  -  Consultar lista de profissionais e departamento da empresa, ramais 

internos e telefones externos

A.4  -  Interagir com os outros departamentos

A.5  -  Consultar lista de horários de funcionamento das diversas atividades 

na empresa

A.6  -  Atualizar banco de dados do estabelecimento

A.7  -  Consultar solicitações especiais de hóspedes

A.8  -  Colher principais notícias e manchetes do dia

A.9  -  Visitar locais/estabelecimentos para serem indicados aos hóspedes
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A.10  -  Colher feed-back das informações prestadas

B  -  OBSERVAR NORMAS INTERNAS DE SEGURANÇA

B.1  -  Conferir documentos com identificação

B.2  -  Conferir idoneidade dos clientes

B.3  -  Notificar a segurança sobre a presença de pessoas estranhas

B.4  -  Acionar alarme de segurança em caso de assalto

B.5  -  Registrar acompanhantes

B.6  -  Requerer o número da funcional do visitado para a entrada do visitante

B.7  -  Entregar o crachá de visitante na entrada

B.8  -  Controlar a entrada e saída de equipamento dos visitantes

B.9  -  Guardar volumes de prestadores de serviços

B.10  -  Cobrir a divulgação de informações sobre pacientes, hóspedes e 

clientes

B.11  -  Cobrir informações a respeito da utilização do cofre pelos clientes

B.12  -  Imprimir listagem de pacientes internados

B.13  -  Protocolar documentos/encomendas de hóspedes

B.14  -  Certificar-se de entrega de documentos/encomendas aos hóspedes

B.15  -  Manter anonimidade do hóspede quando solicitado

C  -  PLANEJAR O COTIDIANO

C.1  -  Organizar materiais de trabalho

C.2  -  Averiguar a previsão de chegada e saída individual e de grupo

C.3  -  Organizar malotes

C.4  -  Distribuir malotes

C.5  -  Imprimir relatórios de controle

C.6  -  Bloquear apartamento

C.7  -  Providenciar solicitações de reservas especiais

C.8  -  Distribuir jornais, revistas, flores etc.

C.9  -  Preparar o ´mise-en-place´
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C.10  -  Imprimir a listagem dos grupos com saída prevista para o dia

C.11  -  Averiguar horário de saída dos grupos

C.12  -  Averiguar agenda semanal de eventos

C.13  -  Participar de reuniões na troca de turnos

C.14  -  Planejar o dia seguinte

C.15  -  Resolver pendências do dia anterior

C.16  -  Checar solicitações dos hóspedes

C.17  -  Acompanhar as solicitações dos hóspedes

C.18  -  Organizar as entregas aos hóspedes

D  -  AGENDAR SERVIÇOS

D.1  -  Agendar reservas / consultas dos clientes

D.2  -  Verificar mapa de internação cirúrgico

D.3  -  Fazer reserva/alterações/cancelamento de solicitações em geral dos 

hóspedes/clientes

D.4  -  Acionar serviço de higienização

D.5  -  Agendar transfers e carros executivos

D.6  -  Providenciar envio de itens/objetos solicitados pelos hóspedes

E  -  RECEPCIONAR CLIENTES, PACIENTES, HÓSPEDES, VISITANTES E

PASSAGEIROS

E.1  -  Acolher o cliente e passageiro

E.2  -  Anunciar a chegada do cliente

E.3  -  Encaminhar o cliente para os diversos setores

E.4  -  Cadastrar clientes, pacientes, hóspedes, visitantes, passageiros

E.5  -  Verificar o pedido de internação

E.6  -  Verificar cadastro e reserva

E.7  -  Pedir forma de garantia de pagamento

E.8  -  Verificar disponibilidade de leitos e apartamentos

E.9  -  Internar o paciente
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E.10  -  Fornecer as chaves dos apartamentos aos clientes

E.11  -  Fornecer informativos e regulamentos internos ao hóspede e paciente

E.12  -  Fornecer serviço de cofre

E.13  -  Propor associação de programas de fidelidade

E.14  -  Avisar o concierge da chegada do hóspede

E.15  -  Avisar a enfermagem da chegada do paciente

E.16  -  Informar-se sobre o hóspede( preferências, necessidades, hábitos)

F  -  PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO A VISITANTES, CLIENTES, 

HÓSPEDES, PACIENTES E PASSAGEIROS

F.1  -  Auxiliar os hóspedes /pacientes com informações técnicas sobre hotel /

hospital

F.2  -  Auxiliar os clientes com o preenchimento de formulários

F.3  -  Transferir o hóspede, paciente, passageiros para outras acomodações

F.4  -  Dar informações turísticas aos hóspedes/passageiros

F.5  -  Realizar câmbio de moedas

F.6  -  Fornecer indicações de locais para câmbio de moedas

F.7  -  Auxiliar o cliente com informações financeiras

F.8  -  Possibilitar o adiantamento de dinheiro ao hóspede por meio de 

operações com cartão

F.9  -  Auxiliar o cliente no caixa eletrônico

F.10  -  Auxiliar o hóspede com atendimento médico

F.11  -  Oferecer auxílio para a bagagem

F.12  -  Anotar telefonemas e recados

F.13  -  Transmitir recados e fax

F.14  -  Enviar para a telefonia o horário de despertar de hóspedes

F.15  -  Fornecer informações meteorológicas

F.16  -  Prestar informações sobre o uso e locais de estacionamento

F.17  -  Auxiliar com aluguéis de autos, celulares, vans etc.
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F.18  -  Auxiliar a movimentação de hóspedes, clientes, visitantes, pacientes 

com dificuldade de locomoção

F.19  -  Intermediar na obtenção de autorizações dos convênios

G  -  RESPONDER A CHAMADAS TELEFÔNICAS DOS VISITANTES, 

HÓSPEDES, CLIENTES, PACIENTES E PASSAGEIROS

G.1  -  Atender o cliente com informações precisas

G.2  -  Propiciar informações gerais por telefone interna e externamente

G.3  -  Transferir ligações para ramais e apartamentos solicitados

G.4  -  Retomar ligações em caso de ramais ocupados ou não atendidos

G.5  -  Pré-cadastrar o cliente

H  -  FECHAR CONTAS E ESTADAS DE CLIENTES, HÓSPEDES E 

PACIENTES

H.1  -  Lançar despesas em contas

H.2  -  Atualizar conta

H.3  -  Emitir extrato de contas

H.4  -  Efetuar acertos em contas

H.5  -  Confirmar se o cliente possui programa de milhagem

H.6  -  Receber pagamentos

H.7  -  Emitir notas fiscais e recibos

H.8  -  Solicitar a devolução das chaves dos apartamentos

H.9  -  Emitir o cartão de liberação de saída

H.10  -  Oferecer transporte ao cliente

H.11  -  Solicitar o serviço de manobrista

H.12  -  Solicitar a avaliação do desempenho do hotel

H.13  -  Encerrar a conta no sistema

H.14  -  Efetuar cobrança ´no show´

H.15  -  Encerrar o ´pos´ (point of sale)

H.16  -  Fechar contas masters
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I  -  PRESTAR ATENDIMENTO/ APOIO PERSONALIZADO AO HÓSPEDE

I.1  -  Providenciar a compra de ingressos para eventos em geral

I.2  -  Auxiliar no planejamento de roteiros turísticos aos hóspedes

I.3  -  Providenciar compra de itens/objetos solicitados pelos hóspedes

I.4  -  Prestar assistência ao hóspede em caso de extravio de bagagem

I.5  -  Auxiliar na organização de ocasiões especiais aos hóspedes( pedido de

casamento, aniversário, comemorações em geral)

I.6  -  Oferecer suporte ao hóspede em diferentes eventualidades

I.7  -  Estabelecer rede de contatos para atendimento de sokicitações dos 

clientes

Y  -  COMUNICAR-SE

Y.1  -  Circular informações internas

Y.2  -  Comunicar-se de maneira clara, ágil e objetiva

Y.3  -  Ouvir com atenção

Y.4  -  Coordenar equipe

Y.5  -  Estabelecer contato/comunicação visual com o cliente

Z  -  DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Z.1  -  Agir com bom senso

Z.2  -  Demonstrar capacidade de se antecipar às necessidades dos clientes

Z.3  -  Demonstrar iniciativa

Z.4  -  Demonstrar empatia

Z.5  -  Demonstrar interesse

Z.6  -  Demonstrar eficiência

Z.7  -  Demonstrar senso de organização

Z.8  -  Demonstrar autonomia

Z.9  -  Demonstrar paciência

Z.10  -  Demonstrar entusiasmo

Z.11  -  Demonstrar respeito mútuo
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Z.12  -  Demonstrar espírito de equipe

Z.13  -  Demonstrar conhecimentos de informática

Z.14  -  Demonstrar fluência verbal e escrita em idioma estrangeiro

Z.15  -  Demonstrar pró atividade

Recursos de Trabalho

Headset  (fone para telefonista);  Computadores com programas ligados ao

telefone; Fax; Placas e cordas para direcionar filas; Folhas para anotações ou

rascunhos; Carrinho para bagagem; Carimbos; Internet; Calculadora, régua;

Explicativo dos produtos do banco; Chaves; Lista preço de frigobar; Tesoura;

Marca  texto;  Menu  de  room  service;  Corretivo,  canetas,  lápis,  borracha,

grampeador;  Informativos  turísticos;  Cartão  de  visita;  Cadeira  de  rodas;

Tarifário  balcão;  Guarda  chuva;  Maquiagem;  Boleto  de  câmbio;  Arquivos;

Balcão,  cinzeiro,  bloco  de  recibo  manual;  Fita  adesiva;  Dicionários;

Medicamentos, caixa primeiros socorros; Fundo de caixa ($); Telefone com

linha  de  espera  para  várias  pessoas;  Uniformes  personalizados  pela

empresa; Informativo do hotel e internos; Procedimentos e normas; Cadeiras

personalizadas  para  recepção;  Lixeira;  Telefone  com  identificador  de

chamadas; Cursos de línguas; Papel timbrado, envelope, agenda; Vaivem;

Pasta  suspensa;  Listas  telefônicas;  Tv  para  distrair  usuários;  Elásticos;

Quebra de caixa; Formulários; Placas para localização de hóspede; Etiqueta

bagagem; Bips; Impressora; Material de apoio; Etiqueta, sulfite, bobina fax;

Máquina xerox; Relógio; Câmera acoplada ao computador para registrar o

vis; Lista de horários de funcionamento; Calendário; Armários com gavetas;

Pastas  para  prontuários  (cadastro);  Cartões  de  cadastro  -  (´tombos´  -

´tombinhos´);  Painel  recados/informativo;  Formulários  para  convênios  para

consulta  e  exame;  Apontador,  estilete;  Crachás  magnéticos;  Extrator  de

grampos; Furador de papel; Pulseira de paciente; Motorola; Bilhete; Cartão
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de  embarque;  Campainha  de  recepção;  Cartões  de  visita  pessoais  e  de

estabelecimentos; Guias de programação cultural; Papel de presente; Mapa;

Plástico bolha.

Secretária

CBO: 2523-05
Descrição Sumária

Assessoram  os  executivos  no  desempenho  de  suas  funções,  atendendo

pessoas  (cliente  externo  e  interno),  gerenciando  informações,  elaboram

documentos, controlam correspondência física e eletrônica, prestam serviços

em idioma estrangeiro, organizam eventos e viagens, supervisionam equipes

de trabalho, gerem suprimentos, arquivam documentos físicos e eletrônicos

auxiliando na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões.

Formação e experiência

O  exercício  dessas  ocupações  requer  o  Ensino  Médio  completo  e  curso

básico de informática.  O registro  funcional  no MTE é obrigatório.  Para as

secretárias  bilíngues  e  trilíngues  a  fluência  em  dois  ou  três  idiomas

estrangeiros é fundamental. O pleno desenvolvimento das atividades ocorre

após dois ou três anos de experiência.

Condições gerais de exercício

Trabalham nas mais variadas atividades econômicas da indústria, comércio e

serviços,  além da  administração  pública,  como  assalariados  com  carteira

assinada, estatutários, ou autônomos, sob supervisão ocasional. Atuam de

forma  individual  ou  em  equipe,  em  ambientes  fechados  e  em  horários

diurnos.  Podem  permanecer  em  posições  desconfortáveis  por  longos

períodos. Assessoram chefias, atendendo mais de um diretor ou uma área.
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As  secretárias  bilíngue-trilíngues  realizam  as  mesmas  atividades  que  as

secretárias executivas e se diferenciam nas atividades que requerem fluência

em língua estrangeira.

GACS - Atividades

A  -  ASSESSORAR EXECUTIVO(S) / ÁREA(S)

A.1  -  Administrar agenda do(s) executivo(s)

A.2  -  Despachar com o(s) executivo(s)

A.3  -  Colher assinatura

A.4  -  Priorizar compromissos e ligações telefônicas

A.5  -  Definir horários

A.6  -  Marcar compromissos

A.7  -  Cancelar compromissos

A.8  -  Administrar pendências

A.9  -  Dar suporte em reuniões

A.10  -  Secretariar reuniões

A.11  -  Tomar ditados

A.12  -  Acompanhar executivo(s) em evento(s) e viagens

B  -  ATENDER PESSOAS (CLIENTE EXTERNO E INTERNO)

B.1  -  Recepcionar pessoas

B.2  -  Fornecer informações

B.3  -  Atender pedidos e solicitações

B.4  -  Atender ligações telefônicas

B.5  -  Filtrar ligações telefônicas

B.6  -  Fazer ligações telefônicas

B.7  -  Encaminhar ligações telefônicas

B.8  -  Anotar recados

B.9  -  Transmitir recados
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B.10  -  Orientar pessoas

B.11  -  Encaminhar pessoas

B.12  -  Autorizar entrada/permanência de visitantes e terceiros

B.13  -  Prestar atendimento especial a autoridades e clientes diferenciados

C  -  GERENCIAR INFORMAÇÕES

C.1  -  Ler documentos

C.2  -  Pesquisar informações e dados

C.3  -  Consultar profissionais de outras áreas

C.4  -  Elaborar base de dados

C.5  -  Cobrar ações

C.6  -  Cobrar respostas

C.7  -  Cobrar relatórios

C.8  -  Controlar cronogramas

C.9  -  Controlar prazos

C.10  -  Direcionar informações

C.11  -  Manter atualizado o banco de dados

C.12  -  Acompanhar processos

C.13  -  Reproduzir documentos

C.14  -  Confeccionar clippings

C.15  -  Encaminhar documentos

C.16  -  Divulgar informações

D  -  ELABORAR DOCUMENTOS

D.1  -  Redigir documentos

D.2  -  Elaborar atas

D.3  -  Elaborar relatórios

D.4  -  Elaborar convites e convocações

D.5  -  Formatar documentos

D.6  -  Elaborar planilhas e gráficos
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D.7  -  Preparar apresentações

D.8  -  Anotar informações

D.9  -  Digitar documentos

D.10  -  Datilografar documentos

D.11  -  Transcrever textos

D.12  -  Elaborar documentação escolar

D.13  -  Assinar documentação escolar

D.14  -  Elaborar prestação de contas

D.15  -  Elaborar ficha de avaliação

E  -  CONTROLAR CORRESPONDÊNCIA FÍSICA E ELETRÔNICA

E.1  -  Receber correspondência

E.2  -  Protocolar correspondência

E.3  -  Triar correspondência

E.4  -  Enviar correspondência

E.5  -  Registrar correspondência

E.6  -  Transmitir fax

E.7  -  Controlar malote

F  -  PRESTAR SERVIÇOS EM IDIOMA ESTRANGEIRO

F.1  -  Prestar serviço de intérprete

F.2  -  Ciceronear visitas

F.3  -  Redigir documentos em idioma estrangeiro

F.4  -  Sintetizar textos em idioma estrangeiro

F.5  -  Traduzir documentos

F.6  -  Revisar traduções

F.7  -  Dar suporte a expatriados

G  -  ORGANIZAR EVENTOS E VIAGENS

G.1  -  Providenciar documentação legal do executivo (passaporte, vistos)

G.2  -  Fazer check-list
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G.3  -  Pesquisar local

G.4  -  Solicitar verbas

G.5  -  Reservar sala/local

G.6  -  Preparar sala/local

G.7  -  Contratar expositores e palestrantes

G.8  -  Enviar convite ou convocação

G.9  -  Confirmar presença

G.10  -  Escolher cardápio

G.11  -  Providenciar passagens, hospedagem e transporte local

G.12  -  Providenciar equipamentos, materiais e serviços de apoio

G.13  -  Dar suporte durante o evento

G.14  -  Elaborar lista de presença

G.15  -  Encaminhar certificados

H  -  SUPERVISIONAR EQUIPES DE TRABALHO

H.1  -  Selecionar pessoal

H.2  -  Estabelecer cronograma de atividades

H.3  -  Estabelecer atribuições da equipe

H.4  -  Programar as atividades da equipe

H.5  -  Monitorar o trabalho da equipe

H.6  -  Monitorar horários de entrada e saída

H.7  -  Capacitar equipe

H.8  -  Avaliar a equipe

H.9  -  Contratar serviços de terceiros

I  -  GERIR SUPRIMENTOS

I.1  -  Levantar necessidades de material

I.2  -  Cotar preços

I.3  -  Formular pedidos de compra

I.4  -  Requisitar material
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I.5  -  Conferir material

I.6  -  Adaptar espaço para armazenagem

I.7  -  Comprar material, equipamento e mobiliário

I.8  -  Acompanhar contratos e garantias

J  -  ARQUIVAR DOCUMENTOS FÍSICOS E ELETRÔNICOS

J.1  -  Identificar o assunto

J.2  -  Identificar a natureza do documento

J.3  -  Determinar a forma de arquivo (disquete, microfilmagem)

J.4  -  Classificar documentos

J.5  -  Ordenar documentos

J.6  -  Cadastrar documentos

J.7  -  Utilizar a tabela de temporalidade

J.8  -  Arquivar correspondência

J.9  -  Administrar arquivos

J.10  -  Atualizar arquivos

Z  -  DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Z.1  -  Adaptar-se a mudanças

Z.2  -  Demonstrar dinamismo

Z.3  -  Demonstrar senso de organização

Z.4  -  Demonstrar espírito de liderança

Z.5  -  Trabalhar sob pressão

Z.6  -  Demonstrar pró-atividade

Z.7  -  Demonstrar capacidade de retórica

Z.8  -  Demonstrar iniciativa

Z.9  -  Administrar estresse

Z.10  -  Contornar situações adversas

Z.11  -  Demonstrar discrição

Z.12  -  Demonstrar sensibilidade
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Z.13  -  Trabalhar em equipe

Z.14  -  Demonstrar capacidade de comunicação

Z.15  -  Administrar conflitos

Z.16  -  Demonstrar paciência

Recursos de Trabalho

Softwares Específicos; Aparelhos De Telefonia; Computador; Fotocopiadora;

Calculadora;  Multifuncional  cópia,  digitalização,  Fax,  Impressão;  Escâner;

Recursos Audiovisuais; Material De Escritório; Sistemas De Gerenciamento

De Informações(proton).

Técnico em Artes Gráficas

CBO: 3713-10
Descrição Sumária

Realizam  programações  visuais  gráficas,  prestam serviços  de  assistência

técnica  a  clientes,  buscam  alternativas  para  melhoria  em  tecnologias  e

matérias  -  primas  e  implantam  novas  tecnologias.  Operam  máquinas  e

equipamentos de pré-impressão de produtos gráficos, planejam e controlam

o  processo  de  produção,  realizam  controle  de  qualidade  das  matérias  -

primas e do produto final. Podem coordenar equipe de trabalho.

Formação e experiência

Para  o  exercício  dessas  ocupações,  requer-se  o  curso  técnico  em artes

gráficas  oferecido  por  instituições  de  formação  profissional  ou  escolas

técnicas. O pleno desempenho das atividades ocorre, em média, após um

ano de prática profissional.

Condições gerais de exercício
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Atuam  em  edição,  impressão  e  reprodução  de  gravações,  fabricação  de

pastas, papel e produtos de papel, fabricação de produtos químicos e artigos

de borracha e plástico e outras atividades empresariais.  São empregados

com carteira assinada, trabalham em equipe, com supervisão ocasional, em

ambiente fechado e em horário diurno. Eventualmente, são expostos a ruído

intenso.

GACS - Atividades

A  -  REALIZAR PROGRAMAÇÃO VISUAL GRÁFICA

A.1  -  Identificar necessidades de cliente final

A.2  -  Elaborar leiaute

A.3  -  Desenvolver arte-final

A.4  -  Analisar viabilidade técnica e econômica

A.5  -  Definir tecnologias, sistemas e processos de produção

A.6  -  Definir matéria-prima para a produção

A.7  -  Elaborar especificação técnica

B  -  PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA

B.1  -  Orientar  clientes  sobre  possibilidades  e  restrições  de  materiais  e

processos

B.2  -  Avaliar reclamações de clientes

B.3  -  Propor soluções corretivas no local de ocorrência

B.4  -  Emitir relatório técnico

B.5  -  Fornecer informações técnicas para as diversas áreas da empresa

B.6  -  Elaborar manuais de procedimentos

B.7  -  Avaliar resultados junto ao cliente

C - BUSCAR ALTERNATIVAS PARA MELHORIAS EM TECNOLOGIAS E

MATÉRIAS-PRIMAS
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C.1  -  Avaliar tendências de mercado

C.2  -  Consultar normas e fontes de informações técnicas

C.3 -  Realizar  visitas técnicas a empresas e fornecedores para coleta de

informações

C.4  -  Analisar tecnologias disponíveis no mercado

D  -  IMPLANTAR NOVAS TECNOLOGIAS

D.1  -  Definir características técnicas de equipamentos

D.2  -  Estimar custos de implantação e operação

D.3  -  Promover melhorias do equipamento (upgrade)

D.4  -  Orientar  fornecedores  para  adequação  de  insumos  às  novas

tecnologias implantadas

E  -   OPERAR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NOS PROCESSOS DE

PRÉ-IMPRESSÃO

E.1  -  Realizar operações de processamento de imagem

E.2  -  Operar equipamentos para reprodução da imagem

E.3  -  Operar equipamentos para montagem

E.4  -  Operar máquinas de geração de matrizes

F  -  COORDENAR EQUIPES DE TRABALHO

F.1  -  Realizar atividades de treinamento

F.2  -  Assegurar o cumprimento de normas de segurança do trabalho e de

preservação ambiental

F.3  -  Definir atribuições de equipes de trabalho

F.4  -  Assegurar o cumprimento de normas e procedimentos no trabalho

F.5  -  Assessorar na operação de máquinas

G  -  REALIZAR PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

G.1  -  Elaborar planejamento da produção

G.2  -  Elaborar programação para desenvolvimento da produção

G.3  -  Controlar o andamento das atividades de produção
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G.4  -  Calcular índices de produção

G.5  -  Alimentar bancos de dados

H  -  CONTROLAR QUALIDADE

H.1  -  Estabelecer padrões de referência

H.2  -  Definir ensaios e métodos de ensaios

H.3  -  Elaborar lista de verificação (check-list)

H.4  -  Definir plano de amostragem.

H.5  -  Realizar ensaios em matérias-primas e produtos

H.6  -  Emitir relatório de não-conformidade do produto

H.7  -  Auditar processos a partir de normas estabelecidas

H.8  -  Analisar variáveis do processo, utilizando metodologia de análise de

problemas

Z  -  DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Z.1  -  Demonstrar percepção de cores

Z.2  -  Demonstrar capacidade de relacionamento interpessoal

Z.3  -  Demonstrar espírito de liderança

Z.4  -  Demonstrar criatividade

Z.5  -  Comunicar-se com clareza e objetividade

Z.6  -  Buscar autodesenvolvimento

Z.7  -  Interpretar textos em outros idiomas

Z.8  -  Demonstrar senso estético

Z.9  -  Trabalhar de forma organizada

Z.10  -  Manter-se versátil

Z.11  -  Demonstrar curiosidade técnica e científica

Z.12  -  Utilizar recursos de informática

Recursos de Trabalho
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Computador e periféricos; Máquinas de prova de impressão; Equipamentos

de análises  físico-químicas;  Contafios (lupa,  lente);  Escala  de controle  de

processo;  Equipamento  para  produção  de  fotolitos  (imageset);  Escaner

gráfico;  Preparador  de  formas  para  impressão;  Máquinas  de  acabamento

gráfico; Máquinas de impressão.

Técnico em Refrigeração

CBO: 7257-05
Descrição Sumária

Avaliam  e  dimensionam  locais  para  instalação  de  equipamentos  de

refrigeração, calefação e ar-condicionado. Especificam materiais e acessórios

e instalam equipamentos de refrigeração e ventilação. Instalam ramais de

dutos, montam tubulações de refrigeração, aplicam vácuo em sistemas de

refrigeração.  Carregam  sistemas  de  refrigeração  com  fluido  refrigerante.

Realizam testes nos sistemas de refrigeração.

Formação e experiência

Para  o  ingresso  nessas  ocupações  requer-se  escolaridade  de  ensino

fundamental completo, mais um curso básico de qualificação profissional com

carga horária superior a quatrocentas horas. Vale destacar que grande parte

das  empresas  conhece  esses  profissionais  pelos  títulos  de  mecânico  ou

técnico de refrigeração. O pleno exercício das atividades ocorre entre três a

quatro  anos  de  experiência  profissional  na  área.  A(s)  ocupação(ões)

elencada(s) nesta família ocupacional, demandam formação profissional para

efeitos  do  cálculo  do  número  de  aprendizes  a  serem  contratados  pelos

estabelecimentos,  nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do

Trabalho - CLT, exceto os casos previstos no art. 10 do decreto 5.598/2005.

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
CEP 74120-100 Contatos: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

Condições gerais de exercício

Atuam  em  indústrias,  estabelecimentos  comerciais  e  residenciais  e  em

oficinas  de  refrigeração  e  climatização  residencial,  comercial,  industrial  e

automotiva.  São  empregados  formais,  com  carteira  assinada,  que  se

organizam  em  equipes  de  instaladores  e  mecânicos,  sob  supervisão

ocasional.  Têm  como  local  de  trabalho  ambientes  fechados  ou  abertos,

dependendo  da  necessidade,  e  trabalham  em  horários  irregulares.  Em

algumas atividades podem trabalhar  em posições desconfortáveis  durante

longos  períodos  e  estar  sujeitos  ao  estresse  e  à  exposição  de  materiais

tóxicos e ruídos.

GACS - Atividades

A  -  CALCULAR A CARGA TÉRMICA

A.1  -  Avaliar o ambiente (local) de instalação

A.2  -  Dimensionar o ambiente (local) da instalação

A.3  -  Identificar fontes de calor

A.4  -  Elaborar relatório com dados do local de instalação

A.5   -   Especificar  a  capacidade  do  equipamento  de  ventilação  ou

refrigeração

B  -   ESPECIFICAR  MATERIAIS  E  ACESSÓRIOS  DE  VENTILAÇÃO  E

REFRIGERAÇÃO

B.1 -  Definir  tipo,  modelo, tensão e fonte de alimentação do equipamento

para instalação

B.2  -  Analisar projeto de instalação

B.3  -  Avaliar local do equipamento para instalação

B.4  -  Pesquisar catálogos de fabricantes

B.5  -  Requisitar materiais

B.6  -  Conferir materiais requisitados
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C - INSTALAR EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

C.1  -  Selecionar ferramentas e equipamentos

C.2  -  Medir o local de instalação para posicionamento do equipamento

C.3  -  Interpretar normas e procedimentos para instalação dos equipamentos

C.4  -  Instalar tubulações e drenos

C.5  -  Interligar unidades evaporadoras e condensadoras

C.6  -  Efetuar instalações elétricas

D  -  INSTALAR RAMAIS DE DUTOS

D.1  -  Marcar posições (ou local de instalação) de ramais de dutos

D.2  -  Confeccionar peças (dutos)

D.3  -  Montar peças (dutos)

D.4  -  Fixar peças (dutos)

D.5  -  Acoplar juntas elásticas de vibração

D.6  -  Acoplar registros de regulagem de ar

D.7  -  Fixar grelhas de insuflamento e retorno

D.8  -  Efetuar isolamento térmico dos ramais de dutos

D.9  -  Calafetar juntas de conexão

E  -  MONTAR TUBULAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO

E.1  -  Estabelecer percurso da instalação

E.2  -  Dimensionar comprimentos das tubulações conforme percurso

E.3  -  Nivelar tubulações e equipamentos

E.4  -  Fixar tubulações

E.5  -  Soldar tubos e conexões

E.6  -  Efetuar pré-limpeza da tubulação

E.7  -  Tamponar tubulações

E.8  -  Pressurizar tubulação com nitrogênio

E.9  -  Monitorar pressão manométrica

E.10  -  Identificar vazamentos
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E.11  -  Corrigir vazamentos

E.12  -  Efetuar isolamento térmico da tubulação

F  -  APLICAR VÁCUO EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO

F.1  -  Despressurizar o sistema

F.2  -  Conectar bomba de vácuo ao sistema

F.3  -  Instalar vacuômetro

F.4  -  Monitorar pressão do vácuo

F.5  -  Desmontar equipamentos de vácuo

G   -   CARREGAR  OS  SISTEMAS  DE  REFRIGERAÇÃO  COM  FLUÍDO

REFRIGERANTE

G.1  -  Conectar manômetros de alta e baixa pressão

G.2  -  Conectar cilindro de fluido refrigerante

G.3  -  Expurgar o ar da mangueira dos manômetros

G.4  -  Abrir válvulas de serviço do equipamento

G.5  -  Injetar fluído refrigerante

G.6  -  Controlar a pressão do fluido refrigerante

H  -  REALIZAR TESTES NOS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO

H.1  -  Verificar condições de alimentação elétrica dos equipamentos

H.2  -  Acionar o equipamentos (motores e compressores)

H.3  -  Verificar o sentido de rotação dos motores elétricos

H.4  -   Controlar  variáveis  do  sistema de refrigeração (tensão e  corrente

elétricas e pressão monométrica)

H.5  -  Monitorar o super aquecimento e sub-resfriamento

H.6  -  Monitorar o funcionamento dos dispositivos de proteção e controle

H.7  -  Desconectar garrafas de gás e manômetro

H.8  -  Preencher relatório de testes

H.9  -  Apresentar equipamento instalado

H.10  -  Orientar o usuário quanto ao funcionamento do sistema

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 8º Andar, Goiânia – Goiás
CEP 74120-100 Contatos: (62) 3236-2470 termodereferencia@tjgo.jus.br

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

Z  -  DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Z.1  -  Demonstrar auto-organização

Z.2  -  Demonstrar iniciativa

Z.3  -  Dar provas de comunicabilidade

Z.4  -  Dar provas de criatividade

Z.5  -  Manter bom relacionamento interpessoal

Z.6  -  Agir com responsabilidade

Z.7  -  Demonstrar dinamismo

Recursos de Trabalho

Garrafa de gás; Bomba de vácuo; Condensadores; Ventiladores; Dispositivos

elétricos;  Saca-polia;  Curvadores  de  tubo;  Evaporadores;  Flangeador;

Cortador; Alicate; Chave de fenda; Vacuômetro; Ferro de solda; Chave de

boca diversas;  Escala;  Bomba de recolhimento  de gás;  Motores;  Chapas;

Viradeira;  Rosquiadeira;  Tacômetro;  Paquímetro;  Manômetro;  Mangueiras;

Lixadeiras;  Rosquiadeiras;  Kit  de  solda;  Mult-teste;  Termômetro;

Anemômetro; Detector de vazamento; Compressores; Furadeira.

Técnico em Telecomunicação

CBO: 3133-15
Descrição Sumária

Participam na elaboração de projetos de telecomunicação; instalam, testam e

realizam  manutenções  preventiva  e  corretiva  de  sistemas  de

telecomunicações.  Supervisionam  tecnicamente  processos  e  serviços  de

telecomunicações. Reparam equipamentos e prestam assistência técnica aos

clientes;  ministram treinamentos,  treinam equipes  de  trabalho  e  elaboram

documentação técnica.

Formação e experiência
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O exercício dessas ocupações requer formação técnica de nível médio na

área de telecomunicações.

Condições gerais de exercício

Essas ocupações são exercidas por empregados assalariados, com carteira

assinada,  que  se  organizam  em  equipe,  sob  supervisão  ocasional  de

profissionais  de  nível  superior.  Atuam  principalmente  no  segmento  de

telecomunicações  e  telefonia,  nos  correios  e  em  outras  atividades

empresariais. Trabalham em locais abertos no período diurno. Eventualmente

são  expostos  à  radiação,  ruídos,  material  tóxico  e  altas  temperaturas  no

ambiente de trabalho.

GACS - Atividades

A  -  PARTICIPAR  NA  ELABORAÇÃO  DE  PROJETOS  DE

TELECOMUNICAÇÕES

A.1  -  Consultar especificações e normas técnicas

A.2  -  Interpretar especificações e normas técnicas

A.3  -  Levantar dados e informações do projeto

A.4  -  Avaliar entroncamento

A.5  -  Avaliar facilidade de rede

A.6  -  Redimensionar a rede

A.7  -  Redimensionar equipamentos

A.8  -  Definir plataforma de equipamentos

A.9  -  Configurar equipamentos no projeto

A.10   -   Especificar  equipamentos  (comutação,  transmissão,  rede  e

comunicação de dados)

A.11  -  Especificar mão-de-obra

A.12  -  Quantificar os materiais, equipamentos e mão-de-obra
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A.13  -  Levantar o custo do projeto

A.14  -  Elaborar esquemas para projetos

B  -  INSTALAR SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES

B.1  -  Verificar o fornecimento de energia

B.2  -  Verificar a infraestrutura

B.3  -  Consultar manual de instalação

B.4  -  Avaliar as interfaces dos equipamentos e componentes

B.5  -  Fixar componentes de sistemas de telecomunicações

B.6  -  Instalar cabeamento

B.7  -  Efetuar interligações dos equipamentos

B.8  -  Testar conexões

B.9  -  Verificar alimentação do sistema

B.10  -  Ativar o sistema

C  -  TESTAR SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES

C.1  -  Avaliar condições de funcionamento dos equipamentos

C.2  -  Programar o sistema de telecomunicações

C.3  -  Configurar o sistema de acordo com as especificações do projeto

C.4  -  Efetuar testes de funcionamento de acordo com especificações

C.5   -   Medir,  aferindo  as  condições  de  funcionamento  através  de

instrumentos

C.6  -  Efetuar ajustes do sistema

C.7  -  Substituir componentes do sistema

C.8 - Instruir o usuário final na utilização de sistemas de telecomunicações

D   -   REALIZAR  MANUTENÇÕES  PREVENTIVA E  CORRETIVA DOS

EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

D.1 - Verificar o funcionamento dos equipamentos de telecomunicações

D.2  -  Executar rotinas de teste

D.3  -  Identificar falhas no sistema de telecomunicações
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D.4  -  Corrigir as falhas do sistema de telecomunicações

D.5  -  Reprogramar o sistema de telecomunicações

D.6  -  Configurar os softwares do equipamento

D.7  -  Acompanhar teste de laboratório

E  -  SUPERVISIONAR TECNICAMENTE PROCESSOS E SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES

E.1  -  Distribuir tarefas para equipes de trabalho

E.2  -  Fornecer dados para a área de desenvolvimento tecnológico

E.3   -   Detectar  necessidades  de  expansão  e  ou  redimensionamento  de

sistemas

E.4  -  Supervisionar o cumprimento do cronograma físico-financeiro

E.5  -  Acompanhar serviços de instalação de redes telefônicas

F  -  PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO CLIENTE

F.1  -  Orientar sobre aplicações de soluções técnicas

F.2  -  Intermediar relações entre cliente e empresa

F.3  -  Prospectar novos negócios para empresa

F.4  -  Manter informada a empresa sobre a necessidade do cliente

G  -  REPARAR EQUIPAMENTOS

G.1  -  Identificar a instrumentação necessária

G.2  -  Avaliar a necessidade de conserto

G.3  -  Efetuar ajustes

G.4  -  Trocar componentes

H  -  MINISTRAR TREINAMENTO

H.1   -   Contribuir  para  o  desenvolvimento  de  habilidades  específicas  na

equipe

H.2  -  Capacitar na utilização de tecnologia de telecomunicação

H.3  -  Ministrar treinamento em novas tecnologias

H.4  -  Treinar usuário final
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H.5  -  Treinar equipe de trabalho

H.6  -  Ministrar treinamento em área específica

H.7  -  Orientar equipes de trabalho

H.8  -  Avaliar desempenho de equipes de trabalho

I  -  ELABORAR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

I.1  -  Analisar relatórios técnicos

I.2  -  Elaborar rotinas de teste

I.3  -  Especificar planos de trabalho

I.4  -  Elaborar relatórios de desempenho

I.5  -  Elaborar esquemas

Z  -  DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Z.1  -  Demonstrar poder de concentração

Z.2  -  Demonstrar visão espacial

Z.3  -  Demonstrar criatividade para resolver problemas

Z.4  -  Demonstrar habilidade manual

Z.5  -  Demonstrar iniciativa

Z.6  -  Trabalhar em equipe

Z.7  -  Absorver novas tecnologias

Z.8  -  Demonstrar conhecimentos básicos de informática

Z.9  -  Dominar terminologia técnica em outros idiomas

Z.10  -  Interagir com os clientes

Z.11  -  Organizar o tempo

Z.12  -  Demonstrar habilidade de auto-desenvolvimento

Z.13  -  Demonstrar habilidade de leitura e redação

Z.14  -  Demonstrar habilidade de comunicação

Recursos de Trabalho
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Megômetro;  Psofometro;  Testador  de  moden;  Soprador;  Detector  de  gás

(passarinho);  Site  analyser;  Gerador  de  sinais;  Analisador  de  espectro;

Testador de antenas; Otdr; Estação de solda; Máquina de emenda de fibra

ótica;  Multímetro;  Analisador  de  protocolos;  Wattímetro;  Osciloscópio;

Computador; Analisador e certificador de cabos; Medidor de níveis.

Telefonista

CBO: 4222-05 Quantidade: 53
Descrição Sumária

Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, pacientes, hóspedes,

visitantes  e  passageiros;  prestam  atendimento  telefônico  e  fornecem

informações  em  escritórios,  consultórios,  hoteis,  hospitais,  bancos,

aeroportos  e  outros  estabelecimentos;  marcam entrevistas  ou consultas  e

recebem clientes ou visitantes; averiguam suas necessidades e dirigem ao

lugar  ou  a  pessoa  procurados;  agendam  serviços,  reservam  (hotéis  e

passagens) e indicam acomodações em hotéis e estabelecimentos similares;

observam  normas  internas  de  segurança,  conferindo  documentos  e

idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas;

fecham contas e estadas de clientes. Organizam informações e planejam o

trabalho do cotidiano.

Formação e experiência

Essas ocupações requerem o Ensino Médio completo e informática básica,

exceto o recepcionista de hotel e concierges que tem como pré-requisito o

ensino superior incompleto. É desejável curso básico de qualificação de até

duzentas horas-aula e de um a dois anos de experiência profissional para o

recepcionista,  em  geral.  A(s)  ocupação(ões)  elencada(s)  nesta  família

ocupacional,  demandam  formação  profissional  para  efeitos  do  cálculo  do
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número  de  aprendizes  a  serem  contratados  pelos  estabelecimentos,  nos

termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os

casos previstos no art. 10 do decreto 5. 598/2005.

Condições gerais de exercício

Trabalham nas atividades de saúde e serviços sociais, alojamento, hotéis e

alimentação,  transporte  aéreo  e  atividades  recreativas,  culturais  e

desportivas. São empregados com carteira assinada, trabalham em equipe

multidisciplinar, em ambientes fechados e em horários que variam conforme a

ocupação: diurno para os recepcionistas de seguro saúde, revezamento de

turnos  para  o  recepcionista  de  consultório  e  o  recepcionista  de  hotel  e

horários irregulares para o recepcionista, em geral. Também varia o grau de

autonomia, podendo ser com supervisão permanente para o recepcionista de

consultório e para o recepcionista de hotel e com supervisão ocasional para

os  restantes.  Verifica-se  o  crescimento  da  importância  da  hotelaria  nos

hospitais de ponta. Com isso, tende a crescer o número de empregados no

setor  de  recepção  que,  além  de  ainda  estar  muitas  vezes  acoplado  ao

sistema  de  internação,  assume  cada  vez  mais  funções  idênticas  às  dos

recepcionistas de um hotel cinco estrelas.

GACS – Atividades

A  -  ORGANIZAR INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS

A.1  -  Consultar catálogo de produtos e serviços da empresa

A.2  -  Identificar o espaço físico da empresa

A.3  -  Consultar lista de profissionais e departamento da empresa, ramais

internos e telefones externos

A.4  -  Interagir com os outros departamentos
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A.5 - Consultar lista de horários de funcionamento das diversas atividades na

empresa

A.6  -  Atualizar banco de dados do estabelecimento

A.7  -  Consultar solicitações especiais de hóspedes

A.8  -  Colher principais notícias e manchetes do dia

A.9 - Visitar locais/estabelecimentos para serem indicados aos hóspedes

A.10  -  Colher feed-back das informações prestadas

B  -  OBSERVAR NORMAS INTERNAS DE SEGURANÇA

B.1  -  Conferir documentos com identificação

B.2  -  Conferir idoneidade dos clientes

B.3  -  Notificar a segurança sobre a presença de pessoas estranhas

B.4  -  Acionar alarme de segurança em caso de assalto

B.5  -  Registrar acompanhantes

B.6  -  Requerer o número da funcional do visitado para a entrada do visitante

B.7  -  Entregar o crachá de visitante na entrada

B.8  -  Controlar a entrada e saída de equipamento dos visitantes

B.9  -  Guardar volumes de prestadores de serviços

B.10  -   Cobrir a divulgação de informações sobre pacientes, hóspedes e

clientes

B.11  -  Cobrir informações a respeito da utilização do cofre pelos clientes

B.12  -  Imprimir listagem de pacientes internados

B.13  -  Protocolar documentos/encomendas de hóspedes

B.14 - Certificar-se de entrega de documentos/encomendas aos hóspedes

B.15  -  Manter anonimidade do hóspede quando solicitado

C  -  PLANEJAR O COTIDIANO

C.1  -  Organizar materiais de trabalho

C.2  -  Averiguar a previsão de chegada e saída individual e de grupo

C.3  -  Organizar malotes
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C.4  -  Distribuir malotes

C.5  -  Imprimir relatórios de controle

C.6  -  Bloquear apartamento

C.7  -  Providenciar solicitações de reservas especiais

C.8  -  Distribuir jornais, revistas, flores etc.

C.9  -  Preparar o ´mise-en-place´

C.10  -  Imprimir a listagem dos grupos com saída prevista para o dia

C.11  -  Averiguar horário de saída dos grupos

C.12  -  Averiguar agenda semanal de eventos

C.13  -  Participar de reuniões na troca de turnos

C.14  -  Planejar o dia seguinte

C.15  -  Resolver pendências do dia anterior

C.16  -  Checar solicitações dos hóspedes

C.17  -  Acompanhar as solicitações dos hóspedes

C.18  -  Organizar as entregas aos hóspedes

D  -  AGENDAR SERVIÇOS

D.1  -  Agendar reservas / consultas dos clientes

D.2  -  Verificar mapa de internação cirúrgico

D.3  -  Fazer reserva/alterações/cancelamento de solicitações em geral dos

hóspedes/clientes

D.4  -  Acionar serviço de higienização

D.5  -  Agendar transfers e carros executivos

D.6  -  Providenciar envio de itens/objetos solicitados pelos hóspedes

E  -  RECEPCIONAR CLIENTES, PACIENTES, HÓSPEDES, VISITANTES E

PASSAGEIROS

E.1  -  Acolher o cliente e passageiro

E.2  -  Anunciar a chegada do cliente

E.3  -  Encaminhar o cliente para os diversos setores
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E.4  -  Cadastrar clientes, pacientes, hóspedes, visitantes, passageiros

E.5  -  Verificar o pedido de internação

E.6  -  Verificar cadastro e reserva

E.7  -  Pedir forma de garantia de pagamento

E.8  -  Verificar disponibilidade de leitos e apartamentos

E.9  -  Internar o paciente

E.10  -  Fornecer as chaves dos apartamentos aos clientes

E.11  -  Fornecer informativos e regulamentos internos ao hóspede e paciente

E.12  -  Fornecer serviço de cofre

E.13  -  Propor associação de programas de fidelidade

E.14  -  Avisar o concierge da chegada do hóspede

E.15  -  Avisar a enfermagem da chegada do paciente

E.16  -  Informar-se sobre o hóspede( preferências, necessidades, hábitos)

F   -   PRESTAR  SERVIÇOS  DE  APOIO  A  VISITANTES,  CLIENTES,

HÓSPEDES, PACIENTES E PASSAGEIROS

F.1  -  Auxiliar os hóspedes /pacientes com informações técnicas sobre hotel /

hospital

F.2  -  Auxiliar os clientes com o preenchimento de formulários

F.3  -  Transferir o hóspede, paciente, passageiros para outras acomodações

F.4  -  Dar informações turísticas aos hóspedes/passageiros

F.5  -  Realizar câmbio de moedas

F.6  -  Fornecer indicações de locais para câmbio de moedas

F.7  -  Auxiliar o cliente com informações financeiras

F.8   -   Possibilitar  o  adiantamento  de  dinheiro  ao  hóspede  por  meio  de

operações com cartão

F.9  -  Auxiliar o cliente no caixa eletrônico

F.10  -  Auxiliar o hóspede com atendimento médico

F.11  -  Oferecer auxílio para a bagagem
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F.12  -  Anotar telefonemas e recados

F.13  -  Transmitir recados e fax

F.14  -  Enviar para a telefonia o horário de despertar de hóspedes

F.15  -  Fornecer informações meteorológicas

F.16  -  Prestar informações sobre o uso e locais de estacionamento

F.17  -  Auxiliar com aluguéis de autos, celulares, vans etc.

F.18  -  Auxiliar a movimentação de hóspedes, clientes, visitantes, pacientes

com dificuldade de locomoção

F.19  -  Intermediar na obtenção de autorizações dos convênios

G   -   RESPONDER  A CHAMADAS  TELEFÔNICAS  DOS  VISITANTES,

HÓSPEDES, CLIENTES, PACIENTES E PASSAGEIROS

G.1  -  Atender o cliente com informações precisas

G.2  -  Propiciar informações gerais por telefone interna e externamente

G.3  -  Transferir ligações para ramais e apartamentos solicitados

G.4  -  Retomar ligações em caso de ramais ocupados ou não atendidos

G.5  -  Pré-cadastrar o cliente

H   -   FECHAR  CONTAS  E  ESTADAS  DE  CLIENTES,  HÓSPEDES  E

PACIENTES

H.1  -  Lançar despesas em contas

H.2  -  Atualizar conta

H.3  -  Emitir extrato de contas

H.4  -  Efetuar acertos em contas

H.5  -  Confirmar se o cliente possui programa de milhagem

H.6  -  Receber pagamentos

H.7  -  Emitir notas fiscais e recibos

H.8  -  Solicitar a devolução das chaves dos apartamentos

H.9  -  Emitir o cartão de liberação de saída

H.10  -  Oferecer transporte ao cliente
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H.11  -  Solicitar o serviço de manobrista

H.12  -  Solicitar a avaliação do desempenho do hotel

H.13  -  Encerrar a conta no sistema

H.14  -  Efetuar cobrança ´no show´

H.15  -  Encerrar o ´pos´ (point of sale)

H.16  -  Fechar contas masters

I - PRESTAR ATENDIMENTO/ APOIO PERSONALIZADO AO HÓSPEDE

I.1  -  Providenciar a compra de ingressos para eventos em geral

I.2  -  Auxiliar no planejamento de roteiros turísticos aos hóspedes

I.3  -  Providenciar compra de itens/objetos solicitados pelos hóspedes

I.4  -  Prestar assistência ao hóspede em caso de extravio de bagagem

I.5 - Auxiliar na organização de ocasiões especiais aos hóspedes( pedido de

casamento, aniversário, comemorações em geral)

I.6  -  Oferecer suporte ao hóspede em diferentes eventualidades

I.7  -   Estabelecer rede de contatos para atendimento de solicitações dos

clientes

Y  -  COMUNICAR-SE

Y.1  -  Circular informações internas

Y.2  -  Comunicar-se de maneira clara, ágil e objetiva

Y.3  -  Ouvir com atenção

Y.4  -  Coordenar equipe

Y.5  -  Estabelecer contato/comunicação visual com o cliente

Z  -  DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Z.1  -  Agir com bom senso

Z.2  -  Demonstrar capacidade de se antecipar às necessidades dos clientes

Z.3  -  Demonstrar iniciativa

Z.4  -  Demonstrar empatia

Z.5  -  Demonstrar interesse
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Z.6  -  Demonstrar eficiência

Z.7  -  Demonstrar senso de organização

Z.8  -  Demonstrar autonomia

Z.9  -  Demonstrar paciência

Z.10  -  Demonstrar entusiasmo

Z.11  -  Demonstrar respeito mútuo

Z.12  -  Demonstrar espírito de equipe

Z.13  -  Demonstrar conhecimentos de informática

Z.14  -  Demonstrar fluência verbal e escrita em idioma estrangeiro

Z.15  -  Demonstrar pró atividade

Recursos de Trabalho

Tdd (aparelho de surdo-mudo); Fone de ouvido (head set); PABX; Gravador;

Agenda  de  serviço;  Call  master;  Computador  e  recursos  de  informática;

Internet rápida (banda larga); Lista telefônica; Material de consumo; Material

ergonômico; Livro de cadastro; Alfa mate.
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APÊNDICE 2 – UNIFORMES

Descrição:
• Para mulheres: Calça social em oxford (94%

poliéster  e  6% elastano),  na cor  preta,  com
zíper;

• Camisete acinturada, preta, manga curta, em
tricoline  100%  algodão,  frente  fechada  com
botões,  com emblema da empresa bordado
no lado superior esquerdo;

• Lenço  vermelho,  tecido  Voil  83%,  corttex
flamê e 17° Poliester;

• Sapato tipo sapatilha bico fino, na cor preta
(feminino);

• Para homens: Calça social em oxford, 100%
poliéster, na cor preta, com zíper;

• Camisa  social  preta  em  oxford,  100%
poliéster,  manga  longa,  com  emblema  da
empresa bordado no lado superior esquerdo,
gola com entretela;

• Gravata vermelha;
• Sapato tipo sapatilha bico fino, na cor preta

(feminino);
• Sapato  social  preto  em  couro,  solado  de

borracha, antiderrapante (masculino).

   Cargos: 
▪ Controlador de Estacionamento;
▪ Recepcionista;
▪ Secretária; e
▪ Telefonista
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Descrição:

Camiseta polo malha piqué, na cor preta, manga curta, 
com emblema da empresa bordado no lado superior 
esquerdo.

Cargos: 
▪ Estoquista;
▪ Impressor de Offset;
▪ Operador de Empilhadeira;
▪ Operador de Fotocopiadora;
▪ Operador de Sistema de Identificação; 
▪ Operador de Som;
▪ Técnico em Artes Gráficas; e 
▪ Técnico em Telecomunicações.

Descrição:
• Jaleco de brim comprido, maga 

curta, cor cinza, emblema da empresa 
bordado no lado superior esquerdo;
• Camiseta, na cor preta, manga curta,

gola “v”, 100% algodão, emblema da 
empresa silkado no lado superior esquerdo.

 

Cargos: 
▪ Chapa;
▪ Técnico em Refrigeração;
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ANEXO I – Quantitativo por Unidade

Lote 1

Lote Item Descrição Quantitativo

1

1 CHAPA 61

2 CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO 28

3 ESTOQUISTA 4

4 IMPRESSOR DE OFF-SET 4

5 OPERADOR DE EMPILHADEIRA 3

6 OPERADOR DE FOTOCOPIADORA 4

7 OPERADOR DE SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO 4

8 OPERADOR DE SOM 5

9 RECEPCIONISTA 7

10 SECRETÁRIA 166

11 TÉCNICO EM ARTES GRÁFICAS 6

12 TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO 8

13 TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÃO 22

14 TELEFONISTA 53



ANEXO I – Quantitativo por comarca Lotes 2 ao 7

REGIÃO 01 – 18 COMARCAS

Lote Comarca Secretária Telefonista Chapa

2

Anápolis 14 8 3 2

Aparecida de Goiânia 15 10 4 4

Araçu 2

Bela Vista 2

Cromínia 2

Goianápolis 2

Goianira 3

Guapó 2

Hidrolândia 2

Inhumas 2

Itauçu 2

Leopoldo de Bulhões 2

Nazário 2

Nerópolis 2

Petrolina de Goiás 2

Senador Canedo 2

Trindade 8 2

Varjão 2

TOTAL LOTE 2 68 20 7 6

REGIÃO 02 – 16 COMARCAS
Lote Comarca Secretária Telefonista

3

Rio Verde 8 2

Acreúna 2

Cachoeira Alta 2

Caçu 1

Caiapônia 3

Edéia 2

Itajá 2

Jataí 2

Maurilândia 2

Mineiros 2

Montividiu 2

Paranaiguara 2

Quirinópolis 2

Santa Helena de Goiás 2

São Simão 2

Serranópolis 2

TOTAL LOTE 3 38 2

Controlador de 
Estacionamento



ANEXO I – Quantitativo por comarca Lotes 2 ao 7
REGIÃO 03 - 25 COMARCAS

Lote Comarca Secretária Telefonista

4

São Luis de Montes Belos 2

Anicuns 2

Aragarças 2

Aruanã 2

Aurilândia 2

Cidade de Goiás 3

Fazenda Nova 2

Firminópolis 2

Iporá 2

Israelândia 2

Itaberaí 2

Itapirapuã 2

Ivolândia 1

Jandaia 2

Jussara 2

Montes Claros de Goiás 2

Mossâmedes 2

Mozarlândia 2

Nova Crixás 2

Palmeiras de Goiás 2

Paraúna 2

Piranhas 2

Sanclerlândia 2

São Miguel do Araguaia 2

Turvânia 2

TOTAL LOTE 4 50 0

REGIÃO 04 - 25 COMARCAS
Lote Comarca Secretária Telefonista

5

Ceres 2

Barro Alto 2

Campinorte 2

Carmo do Rio Verde 2

Cocalzinho de Goiás 2

Corumbá de Goiás 2

Crixás 2

Estrela do Norte 2

Formoso 2

Goianésia 2

Itaguaru 2

Itapaci 2

Itapuranga 2

Jaraguá 2

Mara Rosa 2

Minaçu 2

Niquelândia 2

Pirenópolis 2

Porangatu 2

Rialma 2

Rubiataba 2

Santa Terezinha de Goiás 2

Taquaral de Goiás 2

Uruaçu 2

Uruana 2

TOTAL LOTE 5 50 0



ANEXO I – Quantitativo por comarca Lotes 2 ao 7
REGIÃO 05 - 21 COMARCAS

Lote Comarca Secretária Telefonista

6

Luziânia 7

Abadiânia 2

Águas Lindas de Goiás 6

Alexânia 2

Alto Paraíso de Goiás 2

Alvorada do Norte 2

Campos Belos 2

Cavalcante 2

Cidade Ocidental 4

Cristalina 2

Flores de Goiás 2

Formosa 2

Iaciara 2

Novo Gama 2

Padre Bernardo 2

Planaltina de Goiás 2

Posse 2

Santo Antônio do Descobe 2

São Domingos 2

Silvânia 2

Valparaíso 5

TOTAL LOTE 6 56 0

REGIÃO 06 - 21 COMARCAS
Lote Comarca Secretária Telefonista

7

Caldas Novas 2

Bom Jesus de Goiás 2

Buriti Alegre 2

Cachoeira Dourada 2

Catalão 4

Corumbaíba 2

Cumari 2

Goiandira 2

Goiatuba 2

Ipameri 2

Itumbiara 4 2

Joviânia 2

Morrinhos 2

Orizona 2

Panamá 2

Piracanjuba 2

Pires do Rio 2

Pontalina 2

Santa Cruz de Goiás-GO 2

Urutaí 2

Vianópolis 2

TOTAL LOTE 7 46 2



ANEXO II - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)A –
PLANILHA DE CONTROLE DE OCORRÊNCIAS

Faixas de glosa
no pagamento

- Até 2 pontos: Não haverá glosa.
- De 2,1 à 4 pontos: glosa de 3% sobre o valor da NF.
- De 4,1 a 6 pontos: glosa de 5% sobre o valor da NF.
- Acima de 6 pontos: glosa de 10% sobre o valor da NF.

PLANILHA DE CONTROLE DE OCORRÊNCIAS

Ocorrência Aferição Pontuação
Nº de

Ocorrências
no Período

Pontuação
Total

0,1
2,1
2,1
2,1

TOTAL -

B – SOMATÓRIO PONDERADO DE OCORRÊNCIAS

APRESENTADAS DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MÊS

TABELA DESCRITIVA N.º 1

Item Descrição

Finalidade
Garantir que os serviços sejam realizados conforme a frequência
especificada no Termo de Referência.

Meta a cumprir
Prestação  de 100% dos serviços  dentro  das  especificações do
Termo de Referência

Instrumento de medição Planilha de controle de ocorrências

Forma de acompanhamento
Verificar  as  datas  das  ocorrências  dentro  do  intervalo  mensal
efetuando o devido registro para apuração total ao final de cada
período avaliado.

Periodicidade Mensal

Mecanismo de cálculo
Somatório  da  pontuação  obtida  em  cada  ocorrência  apontada
dentro  do  período  definido,  conforme  tabela  de  pontuação
acumulada (abaixo).

Início de Vigência Data de início da execução dos serviços.

Faixas de glosa no pagamento

- Até 2 pontos: Não haverá glosa.
- De 2,1 à 4 pontos: glosa de 3% sobre o valor da NF.
- De 4,1 a 6 pontos: glosa de 5% sobre o valor da NF.
- Acima de 6 pontos: glosa de 10% sobre o valor da NF.



TABELA DESCRITIVA N.º 2

Tabela de Ocorrência e Aferição dos Serviços no Período

Ocorrência Aferição Pontuação
Nº de

Ocorrências
no Período

Pontuação
Total

Retirar  funcionários  do  serviço
durante  o  expediente,  sem  a
anuência prévia da contratante

Condicionada  à  verificação  pelo
fiscal do contrato ou a comunicação
formalizada  a  este,  efetuada  por
servidor  que  tenha  verificado  sua
ocorrência.  Os  registros  das
ocorrências  serão  individuais,  ou
seja,  a  cada  fato  verificado
corresponderá uma ocorrência.

0,1

Deixar de cumprir e acompanhar o
horário estabelecido pelo contrato
ou determinado pela fiscalização

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data.

0,1

Deixar  de  substituir  empregado
com  rendimento  insatisfatório  ou
que  tenha  conduta  incompatível
com suas atribuições

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data.

0,2

Recusar-se  a  executar  serviço
determinado  pela  fiscalização,
sem  motivo  justificado  ou
determinação formal.

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma  data.  A  empresa  deverá
substituir  o  empregado  em  até  48
horas.

0,1

Ocorrência  de  qualquer  tipo  de
afastamento  dos  empregados  da
licitante  vencedora,  sem  a
reposição de mão de obra.

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data.

0,2

Não cumprimento das obrigações
trabalhistas  no  prazo  legal
(salário,  décimo  terceiro,  férias,
vale-transporte  e  vale-
alimentação)

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data.

0,3

Deixar  de  entregar  02  (dois)
uniformes  para  cada  funcionário,
semestralmente;

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data.

0,1

Permitir a presença de empregado
sem uniforme,  com uniforme mal
apresentado  e/ou  sem  crachá,
sem  o  uso  do  E.P.I,  quando
obrigatório

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data.

0,2

Deixar  de  entregar  relação  de
todos os funcionários que prestam
serviços nos ambientes do TJGO
e seus prédios anexos contendo,
nessa  relação,  nomes,
identidades,  função  de  cada
funcionário,  horários  de  trabalho
(início  e  final  da  jornada  diária),
horários dos intervalos e horários
para  alimentação,  no  início  da
execução do contrato ou em caso
de alteração,

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data.

0,2

TOTAL -



ANEXO III

ÍNDICES PARA RETENÇÃO DAS VERBAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N° 169 – CNJ

Edital: Mês:

COMARCA CATEGORIA

DISCRIMINATIVO DAS VERBAS VALOR

Salário Base

Adicional de Periculosidade                                                       -   

Adicional de Insalubridade                                                       -   

Adicional Noturno                                                       -   

Hora Noturna Adicional                                                       -   

Adicional de Hora Extra                                                       -   

Intervalo Intrajornada                                                       -   

Outros (especificar)                                                       -   

REMUNERAÇÃO...................................................................................> 

1/3 de Férias Constitucional - 

ITEM DESCRIÇÃO Índice Valor 

1 0,083333  - 

2 0,083333  - 

3 0,333333  - 

4 RAT ajustado (RAT*FAP) (Variável: 0,5 a 6%) 0,010778  - 

5 Fgts sobre 13º salário: ((item I x 8 % )*( 1,40)) 0,112000  - 

6 Fgts sobre férias e 1/3 de férias: ((item II + III x 8 % )*( 1,40)) 0,112000  - 

7 FGTS 40% sobre valor de depósito conta vinculada no mês 0,032000  - 

8 0,289993

9 0,289993

10 INCRA 0,002000  - 

11 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,025000  - 

12 SEBRAE 0,006000  - 

13 SENAC 0,010000  - 

14 SENAI 0,000000  - 

15 SESC 0,015000  - 

16 SESI 0,000000  - 

TOTAL - 

Quantidade de mão de obra Valor total

- 

Valor de retenção

                                  -   
Observações:

1 -Os itens 04 e 09 a 16 serão calculados com base nos valores constantes nos itens 1 a 3.
2 -O valor total encontrado de cada categoria, será multiplicado pela quantidade de postos de trabalho.

1/12 avos 13º salário (salário / 12)

1/12 avos de férias (salário / 12)

1/3 férias (salário / 12 / 3)

INSS sob 13º salário  sobre o vlr. do Inss do empregador no mês 
+ INSS do empregado)

INSS sob férias e 1/3 de férias  sobre o vlr. do Inss do 
empregador no mês de férias + INSS do empregado)



ANEXO IV
A U T O R I Z A Ç Ã O

A(o) Sr(a) Gerente
Banco XXXX
Agência XXXX – POSTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Goiânia (Go)

Senhor (a) Gerente,
Autorizo(amos),  em  caráter  irrevogável  e  irretratável,  que  esse  BANCO  realize  os
procedimentos  abaixo  descritos,  única  e  exclusivamente  por  ordem  do  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA  DE  GOIÁS,  relacionados  as  Conta  Corrente  para  Depósitos  Vinculados  a
Obrigações, porventura abertas por iniciativa da Divisão de Gestão e Controle de Contratos,
nesta dependência e vinculadas ao Contrato _______________(número do Contrato) firmado
de acordo com a publicação no Diário da Justiça Eletrônico ____ do dia ____._____. 201__,
página nº _______.

- Aplicação em caderneta de poupança os recursos disponíveis;
- Resgate de valores aplicados;
- Transferência de recursos Conta Corrente para Depósitos Vinculados a Obrigações;
-  Efetuar  qualquer  outra  movimentação  financeira  na  Conta  Corrente  para  Depósitos
Vinculados a Obrigações; e
-  Fornecer  informações  das movimentações  financeiras  da Conta  Corrente  para  Depósitos
Vinculados a Obrigações.

Atenciosamente,

___________________________________________
(Contratada)

______________________________________
(local e data)

____________________________________________________________________________________________________________________
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