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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

. 1 DO OBJETO 

 
.       1.1 - O presente Termo de Referência, e tem como objeto o registro de preço para futura 

e eventual aquisição de cortinas, com prestação de serviços de instalação, com fornecimento 

de toda a mão-de-obra, materiais e peças necessários à perfeita execução dos serviços, nas 

instalações do Poder Judiciário do Estado de Goiás, de acordo com o disposto neste Termo e 

seus anexos, sob regime de demanda. 

 

. 1.2 - A pretendida aquisição tem o objetivo de suprir as necessidades de instalação de 

elementos que protejam os ambientes da incidência direta da radiação solar nos edifícios 

ocupados pelas unidades administrativas e judiciais do Poder Judiciário do Estado de Goiás. 

 

 . 2 DA JUSTIFICATIVA 
 

. 2.1 - O uso de cortinas nos ambientes de trabalho faz-se necessário para impedir a 

incidência de radiação solar direta, recurso essencial para proporcionar conforto térmico e 

visual nos ambientes; e, também, visa a contribuir para a redução do consumo de energia e 

para a preservação do mobiliário e equipamentos do Poder Judiciário. 

. 2.2 - Assim, com base nas necessidades levantadas pela Divisão de Arquitetura da 

Diretoria de Obras do Tribunal de Justiça foi elaborado o presente Termo de Referência, com 

vistas à realização de processo licitatório pertinente, objetivando a contratação de empresa 

especializada para o fornecimento do objeto em questão. 

 

 

. 3 DA ESPECIFICAÇÃO 

 

. 3.1 – LOTE 1 

Cortina com tecido Tela Solar Sheer Screen 3 Dual cor White/Light-Grey cód.  KD3-

D04, com fator de abertura 3%. 

· Composição: 75% PVC e 25% em poliéster, cor “White” (branca) lado externo, 

voltado para a fachada e “Light-grey” (cinza) lado interno, voltado para o ambiente. 

Tecido Tela Solar com três cores de fio de cores: Branca, Cinza médio, e Cinza claro – fator 

de abertura 3%. Esta combinação de três cores permite que a tela seja branca no lado voltado 

para a fachada, proporcionando maior reflexão de luz e melhor conforto térmico no ambiente, 

e na cor cinza do lado interno, voltado para o ambiente, facilitando uma visão melhor do 

exterior, reduzindo o ofuscamento ou desconforto visual. Este design de combinação de cores, 
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com maior quantidade de fios no tecido (1 urdume / 2 tramas) do que as telas convencionais 

e trama em diagonal “twill weave” maximizam os benefícios de um tecido de tela, oferecendo 

maior proteção solar e conforto visual, com maior difusão de luz internamente. 

Composição: de 25% Poliéster e 75% PVC que não propagam chama, garantem a estabilidade 

dimensional (não estica, encolhe ou deforma e não é afetada por extremas mudanças de 

temperatura), são atóxicos e não promovem o desenvolvimento de bactérias. O fator de 

abertura de 3% que permite visibilidade do exterior e privacidade ao ambiente ao mesmo 

tempo, proporciona conforto visual e térmico (alta performance na reflexão solar, alta 

capacidade de absorção solar e baixa transmissão solar para o ambiente) o resultado da 

combinação destas propriedades contribui para a redução dos investimentos de ar-

condicionado e energia elétrica. 

Tipo do produto: Interior / semi-translúcida. 

Composição: 25% poliéster e 75% PVC. 

Largura da Tela: 250 cm. 

Espessura: 0,58 mm (+ ou - 5%) 

Peso: 427 g/m2 (+ ou – 5%) 

ÍNDICES DE PROTEÇÃO SOLAR 

FATOR DE ABERTURA 3% 

Resistência ao fogo: Atende a norma M1 - NF P 92-512 (EU), FR - NFPA 701 (USA) Type 

B - BS 5867 (U.K), B1, B2 DIN 4102 (GERMANY), AS/NZS ISO 1530.3-1999 

(AUSTRALIA), B1 - GB / 5T455- 1997(CHINA), KFI ISO 5659 (KOREA). 

Benefícios ambientais: Oekotex Standard 100. 

Qualidade do ambiente interno (Baixa emissão V.O.C.): Greenguard Childrens & 

Schools. 

Resistência à fungos e bactérias: ASTM G21. 

Código 
da Cor 

Descrição 
Cor 

Lado 
Transmissão 

Solar (TS) 

Reflexão 
Solar 
(RS) 

Absorção 
Solar 
(AS) 

Transmiss
ão Visual 

(TV) 

Transmissão 
do Raio UV 

(TUV) 

G-total      
(Vidro 6 

mm) 

KD3-
D04 

Light-grey 
(Cinza) Frente 

9 23 68 6 3 
0,59 

Branco Verso 9 46 45 6 3 0,45 
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Garantia: Garantia de Cinco (5) anos, a partir da data da instalação, em caso de material 

defeituoso, vício oculto, erro de fabricação. Não cobre danos resultantes de acidentes, uso 

abusivo, mau uso ou desgaste natural, além de danos decorrentes de exposição a ambientes 

que ocasionem a corrosão dos componentes da cortina. 

Sistema tipo Roller, com tubo em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6, acabamento 2A, 

diâmetro externo de 29 mm (RO2) ou 38 mm (RO3). 

Acabamento Standard: Suporte de instalação em aço galvanizado, medindo 35,5 mm x 

53,75 (suporte pequeno), 35,5 mm x 77,75 mm (suporte grande), acabamento dos suportes 

com tampas em plástico injetado em cor coordenada com a cor da tela, medindo 55 mm x 

63,5 mm (tampa pequena), 55 mm x 87,5 mm (suporte grande), em duas espessuras diferentes 

(lado da ponteira/lado do clutch), para assimetria das frestas laterais do tecido. Diâmetro 

máximo de enrolamento para utilização do suporte pequeno no acabamento standard é 60 mm 

e no suporte grande é 103 mm. 

Frestas Laterais: Lado Comando 16 mm Lado Oposto 16 mm 

Dimensões Máximas 

Largura Máxima : 150 cm/200 cm 

Altura Máxima: 300 cm 

Área Máxima: 4,5 m2/5,4 m2 

Opções de Enrolamento: Padrão: O tecido é recolhido por trás para todos os acabamentos. 

Invertido: O tecido é recolhido pela frente (exceto acabamento Perfil Frontal e Box). 

Acabamentos da cortina rolo: Em liga de alumínio extrudado 6063 T6, acabamento 2A com 

pintura eletrostática em cor cinza, coordenados com a cor do tecido. 

Acionamento Corrente: Mecanismo de fácil operação, que suaviza o movimento. 

Dispositivo de acionamento (“Clutch”) em plástico injetado na cor cinza, coordenado com a 

cor do tecido, medindo 48mm x 55mm, com trava retrátil de segurança junto ao suporte de 

fixação. Ponteira retrátil com trava de segurança, impedindo o desencaixe mesmo com 

movimentos abruptos. Corrente com esferas metálicas em aço inoxido. 

Trilho inferior em formato retangular com 30 mm em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6, 

acabamento 2A, com pintura eletrostática em cor coordenada, com canal para fixação do 

insert plástico colocado no final do tecido e tampas laterais em plástico injetado na cor cinza 

coordenado com o produto. 

. 3.2 – LOTE 2 

Cortina tipo Q31, tela solar Vita-Screen cor Mai Tai, fator de abertura 3%- Cód P03, marca 

Luxaflex, ou equivalente. Acabamento Standart, acionamento através de corrente metálica. 
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Sistema tipo Roller, com tubo em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6A2, diâmetro interno 

de 31 mm e externo de 34 mm, peso de 426 g/m. Dispositivo de acionamento em plástico 

injetado na cor cinza, medindo 65mm x 79mm, com relação de acionamento mínima de 1:1 

que proporciona redução da força mecânica, corrente metálica que proporciona maior 

durabilidade ao acionamento, trava retrátil de segurança junto ao suporte de fixação, 

impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos. Ponteira retrátil com trava de 

segurança ajustável por rosca, impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos. 

Suporte de fixação em aço galvanizado na cor alumínio, medindo 50mm x 62mm x 31mm 

que permite o encaixe do dispositivo de acionamento em 3 diferentes posições, de 45º em 45º, 

permitindo adequar sua posição conforme o local de instalação de forma a melhorar a 

ergonomia no manuseio da cortina, acabamento com tampas plásticas injetadas na cor cinza. 

Trilho inferior em formato retangular com 30 mm em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6A2, 

com pintura eletrostática na cor alumínio, com canal para fixação do inserte plástico soldado 

no final do tecido e tampas laterais em plástico injetado na cor cinza. 
Tecido Tela Solar Vita-Screen 3 cor Mai Tai cód. VTS-267 - fator de abertura 3% 

 

• Composição: 64% PVC e 36% de Fibra de Vidro, cor Marron lado externo-

voltado para a fachada e Marron claro lado interno (ambiente). 
 

Tecido Tela Solar com duas cores, trama de três fios e desenho em diagonal - fator de abertura 

3%. Esta combinação de duas cores permite que a tela seja marron escuro no lado voltado 

para a fachada, e internamente na cor marron claro, proporcionando maior absorção de luz 

e melhor conforto térmico no ambiente facilitando uma visão melhor do exterior, reduzindo 

o ofuscamento ou desconforto visual. Este design de combinação de cores, com maior 

quantidade de fios no tecido (1 urdume / 2 tramas) do que as telas convencionais e trama em 

diagonal maximizam os benefícios de um tecido de tela, oferecendo maior proteção solar e 

conforto visual, com maior difusão de luz internamente. 
Composição: de 36% Fibra de Vidro e 64% PVC que não propagam chama, garantem a 

estabilidade dimensional (não estica, encolhe ou deforma e não é afetada por extremas 

mudanças de temperatura). Estas características garantem a homogeneidade do tecido mesmo 

após vários anos de uso. Os fios em fibra de vidro são fabricados de minerais naturais 

(quartzo, areia, soda, cal) que são atóxicos e não promovem o desenvolvimento de bactérias. 

O fator de abertura de 3% que permite visibilidade do exterior e privacidade ao ambiente ao 

mesmo tempo, proporcionam conforto visual e térmico (alta performance na reflexão solar, 

alta capacidade de absorção solar e baixa transmissão solar para o ambiente) o resultado da 

combinação destas propriedades contribuem para a redução dos investimentos de ar-

condicionado e energia elétrica. 

Não Propaga Chamas: 

A Tela Solar em fibra de vidro não propaga chamas em função de sua composição. 

Largura da Tela Solar: 250 cm 

Espessura da Tela Solar T-Screen: 0,64 mm (+ ou  - 5%) 

Peso: 395 g/m2 (+ ou  - 5%) 

Quantidade de fios: urdume/66 - trama/38 (por polegada) 

Resistência à ruptura: urdume > 290 - trama > 280 (lbs) 
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• Coeficiente de Sombreamento: Frente 0.46 Verso 0.40 
É o coeficiente que indica o quanto a tela solar em conjunto com o vidro da janela é eficiente 

na absorção da radiação solar. Quanto mais próximo de zero, melhor o conforto térmico. 

• Transmissão Solar: Frente 14 Verso 14 
Percentual que indica a quantidade de radiação solar que passa pela tela, responsável pela 

sensação de calor no ambiente. Quanto maior a TS, maior a radiação solar transmitida ao 

ambiente. Fator que é variável segundo a composição, fator de abertura e cor da tela. 

•  Absorção Solar: Frente 41 Verso 31 
Percentual que indica a quantidade de radiação solar que a tela absorve, retendo o calor. 

Quanto maior o índice, maior a absorção do calor na própria tela. Fator variável segundo a 

composição, fator de abertura e cor da tela. 

• Transmissão Visual: Frente 14 Verso 14 
É medido pela quantidade de luz que passa pela tela. Quanto menor o índice, menos luz entra 

no ambiente e maior o conforto visual. Fator variável segundo a cor e o fator de abertura da 

tela. 

• Reflexão Solar: Frente 45 Verso 55 
Percentual que indica a quantidade de radiação solar que a tela reflete. Quanto maior o índice, 

maior a reflexão, portanto menor radiação solar transmitida ao ambiente. Fator variável 

segundo a composição, fator de abertura e cor da tela. 

● Fator de abertura: 3% 
Índice que indica o percentual de área não coberto com tela. Quanto menor o fator de abertura, 

maior o conforto térmico e visual. 

• Bloqueio de Raios UV: Entre 97% 
Percentual que indica a quantidade de raios ultra-violeta que a tela bloqueia. Quanto maior o 

índice, melhor o bloqueio, evitando danificar ou queimar o mobiliário. 

Acionamento Corrente - Acionamento manual, sistema exclusivo Hunter Douglas com 

corrente contínua com esferas metálicas em aço inox. 
Enrolamento - Padrão – o tecido é recolhido por trás 
                        Invertido – o tecido é recolhido pela frente 

Frestas Laterais - Lado Comando 22 mm 
                             Lado Oposto 15 mm 

Dimensões Máximas 

Largura Máxima/Mínima: 200 cm/50 cm 

Altura Máxima: 300 cm 

Área Máxima: 5,4 m2 

Garantia de Cinco (5) anos a partir da data da instalação em caso de material defeituoso, vício 

oculto, erro de fabricação ou defeito nos componentes eletrônicos. Não cobre danos 

resultantes de acidentes, uso abusivo, mau uso ou desgaste natural, além de danos decorrentes 

de exposição a ambientes que ocasionem a corrosão dos componentes da cortina. 

 

 

. 4 DAS QUANTIDADES E DOS SERVIÇOS 
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. 4.1 - DOS QUANTITATIVOS 

Item Descrição Und Quantidade 

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLÔ 

1 Cortina Rolô LOTE 1 M² 20.000,00 

2 Cortina Rolô LOTE 2 M² 10.000,00 

OBS: 

. 1 - Uma vez observada a prática comum no mercado das empresas que atuam no ramo 

de cortinas, que é pelo fornecimento de ampla gama de produtos e serviços com a finalidade 

de ampliar as opções de escolha para o consumidor final, conclui-se que todos os itens 

previstos no lote a ser licitado podem ser facilmente adquiridos conjuntamente de um único 

fornecedor. Isso posto, visando afastar os riscos de prejuízo para o conjunto da contratação, 

que poderia ocorrer, por exemplo, com a divisão do lote em itens de pouca atratividade ou, 

ainda, pela perda de economia de escala ou pelos riscos à padronização, optou-se pelo 

agrupamento sem que isso represente prejuízo à ampla participação de licitantes. 

 

. 2 - As quantidades estimadas são meramente referenciais, não se configurando, de 

nenhum modo, em obrigação de contratação por este Tribunal de Justiça, que emitirá as 

Autorizações de Serviço de acordo com suas necessidades, não havendo limitação quanto 

à quantidade mínima demandada por Autorização de Serviço. 

 

. 4.2 - DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA, INSTALAÇÃO E 

RECEBIMENTO 

 

. 4.2.1 - Os materiais serão entregues/instalados e os serviços serão realizados mediante 

a emissão prévia de Autorização de Serviço, conforme Anexo III pelo Gestor da Ata. 

 

. 4.2.1.1 - O Gestor da Ata, deverá, além de emitir a Autorização de Serviço, apresentar 

o respectivo projeto de layout, como condição sine qua non para o pagamento das obrigações 

assumidas, por parte do Tribunal de Justiça. 

 

. 4.2.2 - Será emitida uma Autorização de Serviço para cada unidade administrativa 

requisitante para sala ou conjunto de salas, de acordo com a solicitação. 
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. 4.2.3 - A CONTRATADA deverá observar os seguintes prazos para a conclusão dos 

serviços previstos na correspondente Autorização de Serviço, contados a partir da data do 

recebimento da mesma. 

 

. 4.2.3.1 - Para instalação das cortinas: 

ITENS PRAZO 

1 

Até 50 metros quadrados – Até 10 (dez) dias corridos 

De 50 a 100 metros quadrados - Até 15 (quinze) dias corridos 

Acima de 100 metros quadrados – Até 20 (vinte) dias corridos 

 

. 4.2.4 - O recebimento e a aceitação dos produtos/serviços objeto do presente Termo 

de Referência dar-se-ão da seguinte forma: 

. 4.2.4.1 O recebimento dos produtos e serviços relativos a cada Autorização de 

Serviço e respectivo layout será provisório, após a verificação das especificações técnicas e 

posteriormente no momento da entrega e/ou instalação com a assinatura e carimbo da 

autoridade competente da unidade administrativa que receber o fornecimento/serviço (Fiscal 

do Contrato), em local próprio na Autorização de Serviço. 

 

. 4.2.5 O recebimento provisório se dará em até 5 (cinco) dias úteis, contados da 

data da comunicação, por escrito, da entrega e da instalação dos produtos e/ou da conclusão 

dos serviços pela CONTRATADA. 

. 4.2.5.1 A entrega e/ou instalação dos produtos se dará apenas após a verificação das 

especificações técnicas do Termo de Referência e da Proposta Comercial, será efetivado pelo 

responsável pela fiscalização dos serviços, previamente à entrega e instalação mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes. 

 

. 4.2.6 Definitivamente: em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento 

provisório, quando da expiração do prazo de 5 (cinco) dias, não houver manifestação da 

unidade administrativa que recebeu o fornecimento/serviço, quanto à existência de vícios 

ocultos. 

 

. 4.2.7 O item será recusado se entregue com as especificações técnicas diferentes 

das contidas neste Termo de Referência e na proposta da empresa vencedora da licitação. 
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. 4.2.8 A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para providenciar 

a substituição/refazimento do item recusado. Neste caso, a CONTRATANTE terá novo prazo 

para atestar a conformidade do produto. 

 

. 4.2.9 O Juiz Diretor do Fórum ou pessoa por ele designada formalmente, atuará 

como Fiscal de Execução do Contrato nas Comarcas do Interior, e, observando o prazo 

estipulado no item 4.2.5 se manifestar junto ao gestor do contrato, quanto à observância de 

inadequações dos serviços prestados/fornecimento. 

 

. 5 DAS AMOSTRAS 

 

. 5.1 - Após a etapa de lances, a licitante detentora da melhor proposta e 

provisoriamente classificada em primeiro lugar, deverá apresentar sem ônus para este 

Tribunal amostras seguindo o mesmo padrão do especificado neste Termo de Referência. 

 

. 5.2 - As amostras deverão ser entregues em até 5 (cinco) dias uteis, contados da 

solicitação formal, na Divisão de Arquitetura da Diretoria de Obras do Tribunal de Justiça, 

localizado na Rua 18 Qd. A-9 Lt. 01 nº 508 Setor Oeste – Goiânia – Goiás, CEP 74120-080, 

no período compreendido entre 08h30min e 16h30min, nos dias úteis; 

 

. 5.3 - As amostras deverão estar em conformidade com as especificações técnicas 

constantes neste Termo de Referência e devidamente identificada com o número do Pregão e 

nome da licitante, conter os respectivos prospectos, documentação técnica e manuais, se for 

o caso, e dispor na embalagem informações quanto às suas características, tais como data de 

fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca, número de referência, código 

do produto e modelo; 

 

. 5.4 - A solicitação de que trata o subitem anterior informará a data e horário em que 

serão realizadas a avaliação e julgamento técnico das amostras, que será público e aberto aos 

demais concorrentes; 

 

. 5.5 - As amostras apresentadas não serão computadas como parte de quaisquer 

entregas futuras. 

 

. 5.6 - As amostras apresentadas pelos Licitantes vencedores do certame deverão ser 

retiradas em até 30 (trinta) dias, no estado em que se encontrarem, após o recebimento 
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definitivo, época que se verificará a identidade entre a amostra e o produto entregue. 

Decorrido o prazo, não mais poderão ser reclamadas. 

 

. 5.7 - As amostras apresentadas serão avaliadas segundo critérios objetivos de 

conformidade com as especificações e qualidade do produto. 

 

. 5.8 - A Comissão de Avaliação e Recebimento emitirá laudo, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, em que constará aprovado sem restrições, aprovado com restrições ou reprovado; 

 

. 5.9 - A hipótese de aprovação com restrições somente ocorrerá caso as citadas 

restrições refiram-se a itens de mera aparência (pormenores de incerteza quanto à qualidade, 

funcionalidade e resistência). 

 

. 5.10 - Na hipótese do subitem anterior, será concedido novo prazo de 05 (cinco) dias 

úteis para correção de ressalvas, mediante os ajustes necessários ou apresentação de novas 

amostras, conforme o caso. 

 

. 5.11 - Após as correções ou apresentação de novas amostras, a Comissão de Avaliação 

de Recebimento emitirá novo laudo, em que constará aprovado ou reprovado. 

 

. 5.12 - Não será aceita a proposta da licitante que não enviar amostra, ou não apresentá-

las no prazo estabelecido, ou, ainda, que tiver a amostra reprovada, sendo a licitante, neste 

caso, desclassificada do certame. 

 

. 5.13 - Ocorrendo qualquer uma destas hipóteses passar-se-á para a licitante seguinte, 

na ordem de classificação, para apresentar suas amostras nas mesmas condições. 

 

. 5.14 - Uma vez aprovada a amostra de determinada licitante, será efetivada a aceitação 

de sua proposta no sistema, passando-se então para a sua habilitação. 

 

 

. 6 DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS PRODUTOS 

 

. 6.1 - Os materiais fornecidos deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos, pelo 

prazo mínimo de 05 (cinco) anos, ou o indicado na proposta, se superior, contados do 

recebimento definitivo, devendo a CONTRATADA substituir, no local de entrega, e no 
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prazo de 10 (dez) dias corridos, os que forem considerados inadequados às especificações, 

ou que apresentarem vício oculto. 

 

. 6.2 - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA fica obrigada a reparar qualquer 

defeito relacionado à má qualidade do material ou à má execução dos serviços objeto deste 

Termo de Referência, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

. 6.3 - O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da 

CONTRATADA pela solidez e segurança dos materiais e serviços, durante o período de 

garantia previsto no subitem 6.1. 

 

. 6.4 - No caso de substituição dos materiais, as novas unidades terão os mesmos prazos 

de garantia originalmente dados aos substituídos, a contar da data do recebimento 

definitivo dos materiais substituídos. 

 

. 7 DA PLANILHA DE CUSTOS 

 

Item Descrição Und Quantidade Valor 

unitário 

Valor 

Total 

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE CORTINAS 

1 Cortina Rolô LOTE 1 M² 20.000,00   

2 Cortina Rolô LOTE 2 M² 10.000,00   

 

. 7.1 - Nos termos do art. 40, inciso X da Lei n.º 8.666/1993, o custo máximo aceito 

pela Administração Pública para a prestação dos serviços, será apurado pela Divisão de 

Compras, e, que serão apurados mediante pesquisas de preços praticados no mercado com 

empresas do ramo de atividade, bem como em contratações similares de outros órgãos 

públicos, conforme mapa de preços constante dos autos do processo administrativo. 

 

. 7.2 - Destaque-se que os valores estimados serão utilizados na análise dos valores 

ofertados pela LICITANTE, para fins de aceitação ou não da proposta comercial. 

 

. 8 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
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. 8.1 - Os materiais e serviços objeto deste Termo de Referência enquadram-se no 

conceito de bens/ serviços comuns, para fins do disposto no art. 4º, do Decreto 5.450, de 31 

de maio de 2005. 

 

. 9 DA VISTORIA 

 

. 9.1 – É facultado, às empresas interessadas, realizar vistoria  nos locais e instalações 

do fornecimento e da prestação dos serviços, de forma a obterem pleno conhecimento das 

condições e eventuais dificuldades para a execução dos mesmos, bem como de todas as 

informações necessárias à formulação da sua proposta de preços, devendo tal vistoria ser 

realizada até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública, não sendo 

admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento dos serviços e de 

dificuldades técnicas não previstas. 

 

. 10 DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO 

 

. 10.1 - Fica designado(a) o(a) titular da Divisão de Arquitetura da Diretoria de Obras 

do Tribunal de Justiça, como Gestor do Contrato, e, como fiscal, servidores da mesma 

Divisão, para fiscalizar e acompanhar o contrato a ser firmado, conforme termos do art. 67 

Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 51, da Lei Estadual nº 17.928/2012.   

 

. 10.1 – O servidor designado para a fiscalização deverá ser habilitado e registrado no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, ou no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU, e deverá anotar em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinar o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

 

 10.2 – O(s) fiscal(ais) do contrato deverá(ão) ser designados pelo Diretor(a) da 

Divisão de Arquitetura da Diretoria de Obras do Tribunal de Justiça, no início da vigência do 

contrato; 

 

. 10.3 - Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado 

quaisquer exigências do Gestor do Ata ou do Fiscal ou seus substitutos legais, inerentes ao 

objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE. E, 

sobretudo, não implica essa atividade de acompanhamento e FISCALIZAÇÃO qualquer 

exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita com 
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relação aos produtos fornecidos/serviços contratados, inclusive perante terceiros, 

respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou 

desconformidade observada na execução do Contrato. 

 

. 10.4 - Não se configurará, tampouco, e em nenhuma hipótese, a corresponsabilidade 

da CONTRATANTE ou de seus agentes. 

 

. 10.5 - À FISCALIZAÇÃO caberá o direito de rejeitar quaisquer peças, partes, 

componentes, acessórios ou materiais que não satisfaçam os padrões especificados ou os 

critérios de qualidade exigidos, bem como de exigir sua pronta e imediata substituição por 

outros que os atendam, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou 

indenização, prioritariamente à autorização para a entrega/serviços na unidade administrativa 

requisitante. 

 

. 10.6 - Ao Gestor do Contrato caberá o acompanhamento do disposto neste Termo de 

Referência e o ATESTE nas Notas Fiscais/Faturas, para pagamento. 

 

. 11   DO PAGAMENTO 

 

. 11.1 - 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 pelo contratado; 

 

. 11.1.1 - Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar da nota fiscal 

correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do Fundo de 

Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário, CNPJ nº 02.050.330/0001-17, o nome 

do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência; 

 

. 11.1.2 - A Nota Fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de 

habilitação e das propostas, não se admitindo Notas Fiscais emitidas com outros CNPJ, 

mesmo aqueles de filiais ou da matriz; 
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. 11.2 - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o 

Tribunal de Justiça atestar a execução do objeto do contrato; 

 

. 11.3 - A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio das certidões previstas no art. 29 da Lei nº 8.666, de 

1993; 

. 11.3.1 - Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade 

de CNPJ, ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no 

referido documento que ele é válido para todos os estabelecimentos sede e filiais da 

contratada; 

 

. 11.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, 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; 

 

. 11.5 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento; 

 

. 11.6 - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta às certidões de 

regularidade fiscal para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no 

edital; 

 

. 11.6.1 - 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; 
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. 11.6.2 - 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; 

 

. 11.6.3 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

Tribunal de Justiça comunicará 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; 

 

. 11.6.4 - Persistindo a irregularidade, serão adotadas as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 

ampla defesa e o contraditório; 

 

. 11.6.5 - 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 junto ao órgão correspondente; 

 

. 11.6.6 - Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo 

por motivo de economicidade ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Tribunal de Justiça; 

 

. 11.7 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável; 

 

. 11.7.1 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
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apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar; 

 

. 11.8 - 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% 

 

 

 

 12  DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO 

 

. 12.1 - Buscando o perfeito equilíbrio financeiro entre a prestação do serviço previsto 

e o cumprimento das obrigações contratuais, o Poder Judiciário procederá o ressarcimento 

das despesas com deslocamentos rodoviários necessários pela Contratada, quando do atendi-

mento nas Comarcas do Interior conforme Anexo I - REEMBOLSO POR QUILÔMETRO 

RODADO. 

 

. 12.1.1 - Para efeito do cálculo do ressarcimento, serão consideradas as distâncias (em 

relação à Capital) que constam do ANEXO II deste Termo de Referência. Ainda mais, o cál-

culo considerará o atendimento em 02 (duas) etapas, a saber: 
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1. 1ª Etapa – o deslocamento para a Comarca do Interior que pretende ser aten-

dida visando o fornecimento/serviço; 

2. 2ª Etapa - o deslocamento de volta à Capital; 

. 12.2 - O ressarcimento por deslocamento, obedecerá aos termos do item 11 deste 

Termo de Referência e constará da mesma fatura/nota fiscal referente à prestação do(s) ser-

viço(s)/fornecimento solicitado, via Ordem de Serviço; 

. 12.3 - Será considerada como despesa de deslocamento, passível de ressarcimento, 

aquela, que atendeu com sucesso o atendimento na(s) localidade(s), excluindo-se, aquelas 

que foram realizadas em atendimento de serviços já executados e que necessitaram de reparos 

dentro dos prazos de garantias, prestação de serviços sem a autorização prévia do Gestor do 

Contrato, bem como autorizações de serviços desacompanhados dos termos circunstanciados 

emitidos pelos fiscais do contrato, ou ainda, autorizações de serviços sem o ateste dos fiscais 

do contrato nas Comarcas, do recebimento do fornecimento/serviços.  

. 12.4 - Os recursos destinados ao ressarcimento de despesas com deslocamento, obe-

decerão ao limite anual máximo de 110.000 (cento e dez  mil) quilômetros rodados. 

. 12.5 - Não caberá, em hipótese nenhuma, ressarcimento com deslocamentos, que 

ocorrerem na Região Metropolitana de Goiânia, de acordo com a Lei complementar nº 27, 

de 30 de dezembro de 1999, ou seja, Municípios de Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de 

Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, 

Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo 

Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade. 

 

.  13  DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS  

 

.  13 .1  -  O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados 

da data de assinatura da ata. 

 

.  14  DA ATA DE REG ISTRO DE PREÇOS  

 

.  14 .1  -  Após a homologação do resultado desta licitação, o TJGO convocará o 

proponente vencedor para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 

.  14 .2  -  Após convocação, a ata deverá ser devolvida, devidamente assinada, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável uma única vez, a critério do TJGO, sob pena de 
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decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 28 do Decreto nº 

5.450/05 e das penalidades contidas no item DAS SANÇÕES deste Termo de Referência. 

.  14 .3– Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa beneficiária obriga-se, 

mediante recebimento de nota de empenho, a fornecer os bens a ela adjudicados, conforme 

especificações e condições contidas neste Termo, em seus anexos e também na proposta 

apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do Termo 

de Referência. 

.  14 .4– A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador da ata. 

.  14 .5  -  Caberá ao fornecedor, beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 

adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes. 

.  14 .6  -  As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados 

na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

.  14 .7 – O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preço  não poderá 

exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 

de preços para o órgão gerenciador e os órgãos participantes, independente do número de 

órgãos não participantes que aderirem. 

.  14 .8 – A estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes 

deverá observar os mesmos quantitativos previstos para o órgão gerenciador conforme a 

especificação de quantidades. 

.  14 .x – Após autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de 

vigência da ata. 

.  14 .10 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, 

facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 

assegurada a preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

.  14 .11 – Se o licitante vencedor recusar-se a assinar Ata de Registro de Preços ou a 

contratar com a Administração quando da efetiva aquisição e, consequentemente, não 

cumprir as obrigações contraídas, serão convocados os licitantes remanescentes, na ordem 
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de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, conforme previsto neste 

Termo de Referência. 

.  14 .12 – Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 

preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

.  14 .13 – A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame 

em relação ao licitante mais bem classificado. 

.  14 .14 – Após a homologação da licitação será incluído na Ata de Registro de Preços, 

o registro dos licitantes que aceitarem o fornecimento com o preço igual ao do licitante 

vencedor, na sequência da classificação do certame. 

.  14 .15 – O referido registro tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no 

caso de exclusão do primeiro colocado da Ata, nas hipóteses previstas no item do 

Cancelamento do Registro de Preços. 

.  14 .16 – A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser 

respeitada nas contratações. 

.  14 .17 – Serão registrados na Ata de Registro de Preços, nesta ordem: 

.  14 .17.1 - Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa 

competitiva. 

.  14 .17.2 - Os preços e quantitativos dos licitantes que aceitaram cotar o valor igual 

ao do licitante mais bem classificado. 

.  14 .18 – Se houver mais de um licitante na situação que trata o subitem acima, serão 

classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

 

.  15  DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

.  15 .1  –  O Fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

   a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços. 

   b) não retirar a respectiva ordem de fornecimento, nota de empenho ou 

instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável. 

   c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se 

tornar superior àqueles praticados no mercado. 

                                    d) tiver presentes razões de interesse público. 
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.  15 .2 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por meio de despacho da autoridade 

competente do Órgão Gerenciador. 

.  15 .3  –  O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na 

ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual 

decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado 

 

.  16  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

. 16.1 - Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a ata. 

 

. 16.2 - Processar e liquidar a fatura correspondente ao valor apresentado, através de 

Ordem Bancária. 

 

. 16.3 - Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do 

Poder Judiciário, para o fornecimento do material/a prestação do serviço. 

 

. 16.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos. 

. 16.5 - Suspender o pagamento da nota fiscal/fatura sempre que houver obrigação 

pendente por parte da empresa contratada, até a completa regularização. 

 

. 16.6 - Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do material/a prestação do serviço, 

por meio de servidores especialmente designados, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93. 

. 16.7 - Comunicar oficialmente à CONTRATADA, quaisquer falhas verificadas no 

curso do fornecimento do material/da prestação do serviço, determinando o que for 

necessário à sua regularização. 

 

. 16.8 - Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares 

cabíveis. 

 

. 17   DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

.        17.1 - Indicar o Representante da empresa encarregado pelas tarefas, com a missão de, 

entre outras coisas, prestar as necessárias orientações aos executores, garantindo assim o 
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perfeito andamento dos serviços. O Representante será o contato com o Gestor da Ata e 

responderá pela execução de todos os serviços e fornecimento dos produtos contratados e 

deverá ser capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. 

 

. 17.2 - O Representante reportar-se-á, sempre que houver necessidade, diretamente à 

FISCALIZAÇÃO do Contrato e deverá tomar todas as providências pertinentes para que 

sejam corrigidas quaisquer imperfeições, defeitos e/ou falhas detectadas na execução dos 

serviços contratados. 

 

. 17.3 - Responder por e corrigir prontamente todos os problemas, vícios, falhas e 

defeitos percebidos na execução dos serviços e/ou no fornecimento dos produtos contratados, 

bem como refazer ou adequar quaisquer serviços impugnados pela FISCALIZAÇÃO, sem 

qualquer ônus adicional para o Tribunal de Justiça de Goiás. 

 

. 17.4 - Comunicar ao Fiscal, por escrito, sempre que verificar condições inadequadas 

ou a iminência de ocorrências que possam vir a prejudicar o escorreito fornecimento dos 

produtos/cumprimento dos serviços. 

 

. 17.5 - Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de toda a mão-

de-obra, peças, equipamentos, materiais, acessórios, ferramentas, utensílios, componentes, 

suprimentos e insumos necessários ao perfeito cumprimento dos serviços. 

 

. 17.6 – Manter seus técnicos e empregados sempre, durante todo o tempo, devidamente 

uniformizados e identificados por meio de crachás, com fotografia recente, e em completas 

condições de higiene e segurança, bem como provê-los, às suas exclusivas expensas, de todos 

os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de Segurança necessários. 

 

. 17.7 - Fazer cumprir e assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento, por parte 

de seus técnicos e empregados, de todas as normas internas e disciplinares determinadas pela 

CONTRATANTE, em especial das normas relativas à segurança do edifício onde serão 

executados os serviços e das Normas de Higiene e Segurança no Trabalho. 

 

. 17.8 - Manter sempre a disciplina nos locais de realização dos serviços, bem como 

substituir, sempre que demandado pela CONTRATANTE e independentemente de 

justificativa por parte desta, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, 

qualquer técnico ou empregado cuja conduta, atuação, permanência e/ou comportamento 
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sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao 

interesse do Serviço Público, além de impedir, também, qualquer futuro retorno dessa pessoa 

às dependências do Poder Judiciário. 

 

. 17.9 - Executar os serviços sempre de acordo com as recomendações dos fabricantes 

e em obediência às normas técnicas e regulamentares expedidas pelos órgãos competentes, 

bem como às normas da ABNT atinentes ao assunto. 

 

. 17.10 - Cumprir os postulados legais e normas, nos âmbitos Federal, Estadual e 

Municipal, relativos à segurança tanto dos seus técnicos e empregados quanto dos usuários 

finais dos serviços e produtos contratados. 

 

. 17.11 - Instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

CONTRATANTE. 

 

. 17.12 - Apresentar obrigatoriamente, sempre que solicitado, amostras das peças, 

componentes, acessórios e materiais utilizados na execução dos serviços, que estarão sujeitos 

à aprovação e aceite por parte da CONTRATANTE. 

 

. 17.13 - Mesmo na ocorrência de estado de greve da categoria, a CONTRATADA fica 

obrigada à prestação do serviço, através de esquema de emergência. 

 

. 17.14 - A ação ou omissão, total ou parcial, por parte da FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pela 

execução de quaisquer serviços. 

 

. 17.15 - Executar os serviços e fornecer os produtos contratados estritamente dentro 

dos prazos estabelecidos. 

 

 

. 18 DA SUBCONTRATAÇÃO 

. 18.1 - – É vedada a subcontratação, salvo autorização deste Tribunal. 

 

. 19 DA HABILITAÇÃO TÉCNICA – COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE 

TÉCNICO OPERACIONAL 
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. 19.1 - Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão da 

LICITANTE para o fornecimento dos materiais e a prestação dos serviços pertinentes e 

compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de 

Referência, contemplando, ao menos, os seguintes dados: 

 

 . 19.1.1 - Que comprove que a LICITANTE tenha prestado, a contento, serviços de 

natureza e vulto compatíveis com o objeto ora licitado, ou que seja possível estabelecer, 

por proximidade de características funcionais, técnicas, dimensionais e qualitativas, 

comparação entre o objeto deste Termo de Referência e o fornecimento de materiais com 

prestação de serviço em edificações não residenciais, com fornecimento de mão-de-obra e 

de todo o material, peças e ferramentas necessários. 

 

. 19.2 - Consideram-se serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto 

licitado, o fornecimento e instalação de persianas e cortinas, totalizando, no mínimo, 1000 

(mil) metros quadrados de área de persianas e cortinas instaladas. 

 

. 19.3 - Será aceito o somatório de atestados para comprovação da capacidade 

técnico-operacional da LICITANTE. 

 

. 19.4 - As informações mínimas que não estejam expressamente indicadas no atestado 

apresentado pela LICITANTE deverão ser comprovadas por meio de documentação 

complementar anexada ao atestado. 

 

 

 

 

 

. 20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

. 20.1 - Serão aplicadas as penalidades previstas na legislação vigente, caso ocorra 

descumprimento das obrigações constantes deste Termo de Referência, assegurada prévia e 

ampla defesa. 

 

. 21 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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.  21 .1  -  Dos  a tos  p ra t icados  pe la  CONTRATANTE cabem recursos  na  

fo rma previs ta  no ar t .109,  da  Lei  n º  8 .666/1993 .  

 

. 22 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

. 22.1 -  Todas as despesas com a presente licitação correrão por conta dos recursos 

consignados para este Tribunal de Justiça. 

 

 

        

 Goiânia, 22 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

Elaboração:  Ângela Machado Nogueira 

  Arquiteta - Divisão de Arquitetura 

 

Interessada: Cybelle Saad Sabino de Freitas Faria 

  Diretora - Divisão de Arquitetura 

 

De Acordo: Luiz Cláudio Dias Ferreira 

  Diretor - Diretoria de Obras 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

REEMBOLSO POR QUILÔMETRO RODADO 

Itens 
considerados 

p/ cálculo 

Base Valor por Km Base Valor p/ Km 
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Valor do veículo R$ 25.000,00 R$ 35.000,00 

Reposição após 
2 anos – 20% 
depreciação 

R$ 5.000,00 R$ 0,09 R$ 7.000,00 R$ 0,13 

Manutenção – 
4,5% ao ano 

R$ 1.125,00 R$ 0,04 R$ 1.575,00 R$ 0,06 

Troca de pneus 
a cada 50.000 

Km 

R$ 782,00 R$ 0,02 R$ 1.096,00 R$ 0,06 

Seguro de 
veículo – 5% ao 

ano 

R$ 1.250,00 R$ 0,05 R$ 1.750,00 R$ 0,06 

IPVA, DPVAT e 
Licenciamento – 

3% ao ano 

R$ 750,00 R$ 0,03 R$ 1.050,00 R$ 0,04 

Consumo médio 
de combustível 

por litro 

R$ 2,60 R$ 0,25 R$ 2,60 R$ 0,25 

Valor de 
reembolso p/ Km 

rodado 

R$ 0,47 R$ 0,56 

Média de Reembolso por Quilômetro Rodado R$ 0,51 

Total de km rodados no ano : 110.000 (cento e dez mil) quilômetros R$ 56.100,00 

 
Parâmetros: 

1 - veículos médios cujos valores estão na faixa de R$ 25.000,00 a R$ 35.000,00 

2 – valor (média de mercado) do litro de combustível (gasolina), considerando um 

rendimento médio de 10 km por litro 

3 – despesas com manutenção equivalentes a 4,5% ao ano do valor do veículo 

(considerando revisões, troca de óleo, troca de pneus, etc) 

4 – troca de pneus a cada 50.000 km 

5 – despesas com IPVA, DPVAT e Licenciamento que equivalem a 3% ao ano
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ANEXO II 
 

RELAÇÃO DAS COMARCAS E DISTÂNCIA INDIVIDUAL 

 

EM RELAÇÃO À COMARCA DE GOIÂNIA 
 

   

COMARCA km 

Abadiânia de Goiás 88 

Acreúna 157 

Águas Lindas de Goiás 193 

Alexânia 114 

Alto Paraiso de Goiás 418 

Alvorada do Norte 456 

Anápolis - 1º e 2º J. Cível 

57 

Anápolis - 3º J. Cível 

Anápolis - 4º J. Cível 

Anápolis - Depósito Público 

Anápolis - Fórum / 1º J. Criminal 

Anápolis - Juizado I. Juventude 

Anicuns 84 

Aparecida de Goiânia - Fórum 
0 

Aparecida de Goiânia - Garavelo 

Araçu 69 

Aragarças 412 

Aruanã 315 

Aurilândia 156 

Barro Alto 249 

Bela Vista de Goiás 51 

Bom Jesus 207 

Buriti Alegre 180 

Cachoeira Alta 362 

Cachoeira Dourada 237 
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Caçu 339 

Caiapônia 344 

Caldas Novas 165 

Campinorte 325 

Campos Belos 606 

Carmo do Rio Verde 175 

Catalão 249 

Cavalcante 506 

Ceres 183 

Cidade de Goiás 141 

Cidade Ocidental 192 

Cocalzinho de Goiás 129 

Corumbá de Goiás 111 

Corumbaíba 222 

Cristalina 268 

Crixás 328 

Cromínia 88 

Cumarí 258 

Edeia 130 

Estrela do Norte 374 

Fazenda Nova 223 

Firminópolis 126 

Flores de Goiás 437 

Formosa 282 

Formoso 418 

Goianápolis 48 

Goiandira 250 

Goianésia 198 

Goiânia - 1º J. Cível/5º J. Criminal 

0 Goiânia - 2º J. Cível 

Goiânia - 3º J. Cível/6º J. Criminal 
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Goiânia - 4º J. Cível 

Goiânia - 5º J. Cível 

Goiânia - 6º J. Cível/1º J. Criminal 

Goiânia - 7º J. Cível/2º J. Criminal 

Goiânia - 8º J. Cível/3º J. Criminal 

Goiânia - 9º J. Cível/4º J. Criminal 

Goiânia - Anexo - Rua 18 - Engenharia 

Goiânia - Anexo - Rua 18 - Varas Cíveis 

Goiânia - Anexo - Rua 19 

Goiânia - Arquivo Judicial 

Goiânia - Centro de Distribuição 

Goiânia - Centro de Saúde 

Goiânia - Creche 

Goiânia - Depósito Público 

Goiânia - Edifício Gold Center 

Goiânia - Estacionamento Z. Sul 

Goiânia - Fórum Fenelon 

Goiânia - Fórum Heitor Fleury 

Goiânia - Gráfica 

Goiânia - Juizado Inf. Juventude 

Goiânia - Tribunal de Justiça 

Goianira 28 

Goiatuba 176 

Guapó 38 

Hidrolândia 35 

Iaciara 513 

Inhumas 49 

Ipameri 202 

Iporá 234 

Israelândia 207 

Itaberaí 102 
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Itaguaru 125 

Itajá 420 

Itapaci 235 

Itapirapuã 202 

Itapuranga 166 

Itauçu 70 

Itumbiara 211 

Ivolândia 190 

Jandaia 125 

Jaraguá 143 

Jataí 322 

Joviânia 166 

Jussara 232 

Leopoldo de Bulhões 61 

Luziânia 196 

Mara Rosa 367 

Maurilândia 255 

Minaçu 536 

Mineiros 433 

Montes Claros de Goiás 297 

Montividiu 283 

Morrinhos 125 

Mossâmedes 156 

Mozarlândia 309 

Nazário 76 

Nerópolis 35 

Niquelândia 377 

Nova Crixás 252 

Novo Gama 177 

Orizona 139 

Padre Bernardo 246 
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Palmeiras de Goiás 303 

Panamá 190 

Paranaiguara 362 

Paraúna 160 

Petrolina de Goiás 73 

Piracanjuba 85 

Piranhas 325 

Pirenópolis 121 

Pires do Rio 142 

Planaltina de Goiás 258 

Pontalina 114 

Porangatu 407 

Posse 507 

Quirinópolis 293 

Rialma 185 

Rio Verde 231 

Rubiata 231 

Sanclerlândia 140 

Santa Cruz de Goiás 112 

Santa Helena de Goiás 219 

Santa Terezinha de Goiás 392 

Santo Antônio do Descoberto 175 

São Domingos 658 

São Luiz de Montes Belos 135 

São Miguel do Araguaia 476 

São Simão 377 

Senador Canedo 19 

Serranópolis 398 

Silvânia 83 

Taquaral de Goiás 91 

Trindade 26 
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Turvânia 103 

Uruaçu 307 

Uruana 157 

Urutaí 167 

Valparaíso de Goiás 184 

Varjão 73 

Vianópolis 92 

Bom Jardim de Goiás (*) 373 

Britânia (*) 337 

 28512 

    

Quantidade de Comarcas 129 
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ANEXO III 

 

ORDEM DE SERVIÇO CORTINAS 
REQUISIÇÃO Nº___________/20XX 
 

CONTRATANTE:                                   TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
                                                                 DIVISÃO DE ARQUITETURA 
                                                                 FONE/FAX: (62) 3236-3430 3236-3404 3236-3405 
                                                                 E-mail: arquitetura@tjgo.jus.br 

 

CONTRATADA:                                      Razão Social 
                                                                  Endereço 
                                                                  Telefone 
                                                                  E-mail: 
                                                                  Responsável pelo Contato 

 

CONTRATO:________/20XX                                                                             EDITAL DE LICITAÇÃO Nº______/20XX 

 

DO ATENDIMENTO: 

Local:______________________________________________________________ 
Endereço:____________________________________________________________ 
Cidade:____________________________________ 
Telefone:____________________________________________________________ 

 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor 

unitário 

Valor 

Total 

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE CORTINAS E PERSIANAS 

1 Cortina conforme descrição no item 3.1 

(Lote  X) 

M²    

 
 

 
 

PROJETO 
DE LAYOUT 

ANEXO 

 
Goiânia,________de_____________de 20XX. 
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Nome do Gestor do Contrato 
Gestor do Contrato 

 
 
 

A T E S T E 
(A SER PREENCHIDO PELA UNIDADE REQUISITANTE DA ENTREGA DO OBJETO) 

 
 
 
 
   ATESTO que o fornecimento de cortinas (      ) persianas (     ) ou prestação de 
serviços (     ), acima discriminados  foram realizados a contento e estão em conformidade com os padrões de 
qualidade exigidos. 
 
 
Goiânia_____/_____/20XX. 
 
 
 
     ______________________________________ 
      Carimbo e assinatura do Fiscal do Contrato* 
 
 
 
*F is c a l  d o  C o n t r a t o  –  N a s  C o ma rc a s  d o  In te r io r  o  J u iz  D i re to r  d o  F o r o  o u  s e rv id o r  

p o r  e l e  d e s i g n a d o  f o r m a l m e n t e  o u  n a  C a p i t a l  a  a u t o r i d a d e  c o m p e t e n t e  n a  u n i d a d e  

a d m i n i s t r a t i v a  r e q u i s i t a n t e .  
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