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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 033/2020

PREGÃO ELETRÔNICO

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 201909000189748

DO OBJETO

Formação de registro de preço para futura e eventual aquisição de material  de copa,

cozinha  e  limpeza,  conforme  condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas

neste instrumento:

ITE
M

DESCRIÇÃO UND QTD

1 AÇUCAREIRO EM AÇO INOX,  COM COLHER – capacidade:
300 ml.

UN 380

2 ÁGUA SANITÁRIA SOLUÇÃO AQUOSA – base de hipociórico
de sódio ou cálcio, acondicionada em frasco plástico de 1 litro,
composição de cloro ativo de 2% a 2,5% pp. validade mínima de
06 meses.

UN 500

3 ÁLCOOL EM  GEL,  FRASCO  de  500ml  ou  aproximadamente
500g - Álcool gel antisséptico, acompanhado de válvula pump,
contendo  em  sua  constituição  3  tipos  de  hidratantes:  álcool
neutro,  bidestilado,  especialmente  elaborado  como
complemento na higienização das mãos. Gel a base de alcoóis
que evaporam sem deixar odores residuais e com largo espectro
de ação. Validade mínima de 24 meses.

UN 10.00
0

4 ÁLCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO, 92,8º INPM, 1000 ML – validade
mínima 24 meses.

UN 10.00
0

5 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO,  LÍQUIDO,  99,8º  INPM,  1000  ML –
recomendado  para  limpeza  de:  CHIP,  circuitos  eletrônicos,

UN 100
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processadores,  placas  lógicas,  componentes  eletrônicos  em
geral.

6 BANDEJA  METÁLICA,  REDONDA,  GRANDE  –  bandeja
doméstica  em  aço  inox,  redonda,  sem  alça,  lisa.  tamanho
aproximado: 400 mm diâmetro, altura 25 mm. constar no produto
etiqueta autoadesiva contendo identificação do fornecedor e do
material.

UN 520

7 BANDEJA METÁLICA, REDONDA, MÉDIA – bandeja doméstica
em  aço  inox,  sem  alça,  lisa.  Tamanho  aproximado:  350  mm
diâmetro, altura 35 mm. constar no produto etiqueta autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do material.

UN 520

8 BANDEJA  METÁLICA,  REDONDA,  PEQUENA  –  bandeja
doméstica em aço inox,  sem alça,  lisa.  Tamanho aproximado:
300 mm diâmetro, altura 20 mm. Constar no produto etiqueta
autoadesiva contendo identificação do fornecedor e do material.

UN 520

9 BANDEJA  METÁLICA,  RETANGULAR,  GRANDE  –  bandeja
doméstica em aço inox, retangular, dimensões aproximadas 480
X 320 MM. Em embalagem própria constar no produto etiqueta
autoadesiva contendo identificação do fornecedor e do material.

UN 100

10 BANDEJA  METÁLICA,  RETANGULAR,  MÉDIA  –  bandeja
doméstica em aço inox, retangular, dimensões aproximadas: 400
x 300 mm. Em embalagem própria constar no produto etiqueta
autoadesiva contendo identificação do fornecedor e do material.

UN 100

11 BULE EM AÇO INOX, COM BICO LONGO, 1,5 LITROS - bule,
material  aço inoxidável,  com tampa e bico  longo,  capacidade
aproximada  de  1,5  litros,   finalidade  chá/  café/  leite,
características opcional: cabo baquelite ou aço inox. Constar no
produto  etiqueta  autoadesiva  contendo  identificação  do
fornecedor e do material.

UN 300

12 BULE EM AÇO INOX, COM BICO LONGO, 2 LITROS – bule,
material  aço inoxidável,  com tampa e bico  longo,  capacidade
aproximada de 2 litros, finalidade chá/ café/ leite, características
opcional:  cabo  baquelite  ou  aço  inox.  Constar  no  produto
etiqueta autoadesiva contendo identificação do fornecedor e do
material.

UN 200

13 BULE EM AÇO INOX, SEM BICO, 350 ML - bule, material aço
inoxidável, com tampa e sem bico, capacidade aproximada de
350 ml, finalidade chá/ café/ leite, características opcional: cabo
baquelite ou aço inox. Constar no produto etiqueta autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do material.

UN 280

14 BULE EM AÇO INOX, SEM BICO, 600ML  - bule, material aço
inoxidável, com tampa e sem bico, capacidade aproximada de

UN 380
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600 ml, finalidade chá/ café/ leite, características opcional: cabo
baquelite ou aço inox. Constar no produto etiqueta autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do material.

15 BULE EM ALUMÍNIO PARA ESTERILIZADOR ELÉTRICO  1,5
LITROS -  bule  com tampa,  próprio  para  uso em esterilizador
elétrico  tradicional.  Estrutura:  corpo  em  alumínio  polido  com
cabo  em  baquelite,  dimensões  aproximadas  22  x  10  cm.
capacidade aproximada de 1,5 a 1,8 litros, alça em poliuretano
na cor preta. constar no produto etiqueta autoadesiva contendo
identificação do fabricante e do material.

UN 100

16 BULE  HOTEL  EM  ALUMÍNIO  2,5  LITROS  -  bule,  material
alumínio polido, com tampa removível e bico longo, capacidade
aproximada  de  2,5  litros,  finalidade  chá/  café/  leite,
características opcional: cabo baquelite ou madeira. Constar no
produto  etiqueta  autoadesiva  contendo  identificação  do
fornecedor e do material.

UN 200

17 BULE HOTEL EM ALUMÍNIO 3 LITROS - bule, material alumínio
polido,  com  tampa  removível  e  bico  longo,  capacidade
aproximada de 3 litros, finalidade chá/ café/ leite, características
opcional:  cabo  baquelite  ou  madeira.  Constar  no  produto
etiqueta autoadesiva contendo identificação do fornecedor e do
material.

UN 300

18 CALDEIRÃO  HOTEL  DE  ALUMÍNIO  COM  12  LITROS  -
caldeirão linha hotel de alumínio polido. alta durabilidade; tampa
em alumínio  leve;  aproximadamente:  12 litros  de capacidade;
alça em alumínio ou baquelite;  cor única.  Constar no produto
etiqueta autoadesiva contendo identificação do fornecedor e do
material.

UN 100

19 CANECA LEITEIRA FERVEDOR ANTIADERENTE (2,6 LITROS)
-  com  revestimento  antiaderente,  cabo  baquelite.  Capacidade
aproximada  de  2,6  litros.  Marca/modelo  de  referência:
tramontina  ou  melhor  qualidade.  Constar  no  produto  etiqueta
autoadesiva contendo identificação do fornecedor e do material.

UN 100

20 CANECÃO HOTEL Nº  16,  COM 3,5  LITROS -  canecão linha
hotel  até  3,5  litros,  medindo  aproximadamente  16  cm  de
comprimento,  com  cabo  baquelite  reforçado.  Produzida  em
alumínio  fosco.  constar  no  produto  etiqueta  autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do material.

UN 300

21 CANECÃO HOTEL Nº  18,  COM 4,5  LITROS -  canecão linha
hotel  até  4,5  litros,  medindo  aproximadamente  18  cm  de
comprimento,  com  cabo  baquelite  reforçado,  produzida  em
alumínio  fosco.  Constar  no  produto  etiqueta  autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do material.

UN 300
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22 COLHER DE CAFE, EM AÇO INOX, PEQUENO – colher tipo
café;  material  corpo  aço  inoxidável,  tamanho  aproximado:
comprimento 91 mm largura 0,80 m. com qualidade similar ou
superior à marca tramontina. em embalagem própria constar no
produto  etiqueta  autoadesiva  contendo  identificação  do
fornecedor e do material.

UN 2.500

23 COLHER DE CHÁ, EM AÇO INOX, PEQUENO – colher tipo chá;
material  corpo  aço  inoxidável,  tamanho  aproximado:
comprimento 118 mm largura 10mm. Com qualidade similar ou
superior à marca tramontina. em embalagem própria constar no
produto  etiqueta  autoadesiva  contendo  identificação  do
fornecedor e do material.

UN 600

24 COLHER DE MESA (SOPA), GRANDE, AÇO INOX – colher tipo
sopa;  material  corpo  aço  inoxidável,  dimensões  aproximadas
190 mm, produto de 1ª linha. com qualidade similar ou superior
à marca tramontina. em embalagem própria constar no produto
etiqueta autoadesiva contendo identificação do fornecedor e do
material.

UN 1.500

25 COLHER DE SOBREMESA, MÉDIO, EM AÇO INOX – colher
tipo  sobremesa;  material  corpo  aço  inoxidável,  dimensões
aproximadas  160  mm,  produto  de  1ª  linha.  Com  qualidade
similar ou superior à marca tramontina. Em embalagem própria
constar no produto etiqueta autoadesiva contendo identificação
do fornecedor e do material.

UN 1.600

26 COPO  PARA  ÁGUA,  DE  VIDRO,  TIPO  LONG  DRINK,
260/300ML –  copo  long  drink  300ml,  em vidro  liso  e  incolor,
transparente 99,9%,  acabamento  perfeito  e  bordas totalmente
lisas, dimensões aproximadas 12 x 7 cm (a x d). (a x d). marca
de referência:  nadir,  cisper,  superior  ou similar.  Embalado em
caixa de modo a proteger cada copo individualmente. constar no
produto  etiqueta  autoadesiva  contendo  identificação  do
fabricante e do material.

UN 18.82
0

27 COPO TAÇA PARA ÁGUA, DE VIDRO, TIPO PAULISTA 300ML
–  taça  paulista  em vidro  de  alta  resistência,  em  vidro  liso  e
incolor,  transparente  99,9%,  acabamento  perfeito  e  bordas
totalmente  lisas,  dimensões  aproximadas  15 x  6  cm (a  x  d).
embalado  em  caixa  de  modo  a  proteger  cada  copo
individualmente.  constar  no  produto  etiqueta  autoadesiva
contendo identificação do fabricante e do material.

UN 350

28 ESCORREDOR  DE  LOUÇAS  PARA  PIA  EM  PLÁSTICO  -
comporta:  pratos,  copos  e  talheres.  Produzido  em  material
resistente à água, não enferruja e pode ser lavado.

UN 100

29 FACA DE MESA (REFEIÇÃO), GRANDE, EM AÇO INOX – faca UN 1.500
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tipo  mesa  para  refeições;  material  corpo  aço  inoxidável,
dimensões  aproximadas  210  mm,  produto  de  1ª  linha.  com
qualidade  similar  ou  superior  à  marca  tramontina.  em
embalagem  própria  constar  no  produto  etiqueta  autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do material.

30 FACA DE SOBREMESA.  MÉDIA,  EM AÇO INOX –  faca  tipo
sobremesa;  material  corpo  aço  inoxidável,  dimensões
aproximadas  180  mm,  produto  de  1ª  linha.  Com  qualidade
similar ou superior à marca tramontina. Em embalagem própria
constar no produto etiqueta autoadesiva contendo identificação
do fornecedor e do material.

UN 1.300

31 GARFO DE MESA, GRANDE, EM AÇO INOX -  garfo tipo mesa
para  refeições;  material  corpo  aço  inoxidável,  dimensões
aproximadas  190  mm,  produto  de  1ª  linha.  Com  qualidade
similar ou superior à marca tramontina. em embalagem própria
constar no produto etiqueta autoadesiva contendo identificação
do fornecedor e do material.

UN 1.500

32 GARFO DE SOBREMESA, MÉDIA, EM AÇO INOX – garfo tipo
sobremesa;  material  corpo  aço  inoxidável,  dimensões
aproximadas  160  mm,  produto  de  1ª  linha.  Com  qualidade
similar ou superior à marca tramontina. Em embalagem própria
constar no produto etiqueta autoadesiva contendo identificação
do fornecedor e do material.

UN 1.300

33 GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE 1.8 LITROS, EM AÇO INOX
– medindo aproximadamente 196 x 147 x 385 mm, ampola de
vidro, corpo em aço inox, botão de pressão, bico corta pingos e
jato direcionado.

UN 2.000

34 GARRAFA  TÉRMICA  CAPACIDADE  1L,  EM  AÇO  INOX  –
medindo  aproximadamente  107  x  116 x  305  mm,  ampola  de
vidro, corpo em aço inox, botão de pressão, bico corta pingos e
jato direcionado.

UN 2.000

35 JARRA DE INOX PARA ÁGUA,  2  LITROS –  jarra  com bico,
aparador  de  gelo,  tampa  e  alça;  material:  aço  inoxidável;
capacidade: 2 litros. Em embalagem própria constar no produto
etiqueta autoadesiva contendo identificação do fornecedor e do
material

UN 650

36 JARRA DE INOX PARA ÁGUA, 2,7 LITROS – jarra,  tampa e
alça; material: aço inoxidável; capacidade aproximada: 2,5 a 2,7
litros.  Em  embalagem  própria  constar  no  produto  etiqueta
autoadesiva contendo identificação do fornecedor e do material

UN 570

37 PORTA DETERGENTE PLÁSTICO 3X1 – em plástico, suporte
interno  removível  para  maior  limpeza  com  3  espaços  para
organizar da melhor maneira a sua pia, branco.

UN 100
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38 PRATO INFANTIL, EM POLIPROPILENO, COM ABA – paredes
internas  e  externas  lisas;  sem  reentrâncias  ou  ressaltos;
empilhável;  formato arredondado (para não facilitar o acúmulo
de resíduos); atóxico e com pigmentação homogênea em toda a
peça,  conforme normas  da  anvisa  quanto  a  metais  pesados;
acabamento  fosco  ou  microtexturizado;  possibilidade  de
reposição; cor azul; durabilidade mínima de 3 anos; ser passível
de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.

UN 400

39 PRATO  PARA SOBREMESA,  EM  PORCELANA,  BRANCO  -
confeccionado em porcelana; de formato redondo; liso; raso; na
cor branca; sem detalhes; de aproximadamente de 18 a 24 cm
de diâmetro; acondicionado em embalagem apropriada. Constar
no  produto  etiqueta  autoadesiva  contendo  identificação  do
fornecedor e do material.

UN 1.200

40 PRATO  PARA  SOBREMESA,  EM  PORCELANA,  BRANCO,
COM  FRISO  DOURADO  –  confeccionado  em  porcelana;  de
formato redondo; liso; raso; na cor branca; com friso dourado; de
aproximadamente de 18 a 24 cm de diâmetro; acondicionado em
embalagem  apropriada.  Constar  no  produto  etiqueta
autoadesiva contendo identificação do fornecedor e do material.

UN 1.220

41 PRATO RASO PARA REFEIÇÃO, EM PORCELANA, BRANCO -
confeccionado em cerâmica; de formato redondo; liso; raso; na
cor branca; sem detalhes; de aproximadamente entre 25 e 29
cm;  acondicionado  em  embalagem  apropriada.  Constar  no
produto  etiqueta  autoadesiva  contendo  identificação  do
fornecedor e do material.

UN 2.200

42 SABÃO  EM  PÓ  500G  -  composição:  linear  alquibenzeno
sulfonato  de  sódio,  coadjuvante,  alcalinizantes,  sequestrante,
corante, branqueador óptico, carga, enzimas, fragrância e água.
Contendo:  tensoativo  biodegradável.  Embalado  em  caixa  de
papel reciclado e reciclável com 500gr, não testado em animais.
Validade mínima 24 meses.

UN 400

43 TOALHA DE MESA PARA BANQUETE - toalha tipo banquete na
cor branca, retangular, tamanho aproximado: 1,60 x 3,20 metros.
Acondicionado em embalagem apropriada.  constar no produto
etiqueta  autoadesiva  contendo  identificação  do  fornecedor  do
material.

UN 30

44 TOALHA  PARA  BANDEJA  QUADRADA,  COR  BRANCA,
PEQUENO  (30CM)  -  toalha  com forro  de  vinil  para  bandeja.
Medindo aproximadamente 30 cm de diâmetro.  acondicionado
em  embalagem  apropriada.  constar  no  produto  etiqueta
autoadesiva contendo identificação do fornecedor e do material.

UN 300

45 TOALHA  PARA  BANDEJA  REDONDA,  COR  BRANCA, UN 300
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GRANDE  (40CM)  -  toalha  com  forro  de  vinil  para  bandeja.
medindo aproximadamente 40 cm de diâmetro.  acondicionado
em  embalagem  apropriada.  constar  no  produto  etiqueta
autoadesiva contendo identificação do fornecedor e do material.

46 TOALHA PARA BANDEJA REDONDA, COR BRANCA, MÉDIO
(35CM)  –  toalha  com  forro  de  vinil  para  bandeja.  medindo
aproximadamente  35  cm  de  diâmetro.  acondicionado  em
embalagem apropriada. constar no produto etiqueta autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do material.

UN 300

47 TOALHA  PARA  BANDEJA  REDONDA,  COR  BRANCA,
PEQUENO  (30CM)  -  toalha  com forro  de  vinil  para  bandeja.
medindo aproximadamente 30 cm de diâmetro.  acondicionado
em  embalagem  apropriada.  constar  no  produto  etiqueta
autoadesiva contendo identificação do fornecedor e do material.

UN 300

48 XÍCARA DE  PORCELANA (CHAVENA),  COM  PIRES,  PARA
CHÁ, 200 ML,  BRANCO – chavena em porcelana com pires,
sem friso. características técnicas: tem que acompanhar o pires;
capacidade  da  xícara  de 200  ml;  conjunto  confeccionado  em
porcelana fina; ambos na cor branca esmaltado; xícara e pires
resistentes a forno micro-ondas; esmaltação sem falhas, bolhas
ou  riscos  (rachaduras);  conjunto  não  deve  apresentar
deformações  geométricas;  embalado  em  caixa  de  modo  a
proteger cada copo individualmente. constar no produto etiqueta
autoadesiva contendo identificação do fabricante e do material.

UN 3.000

49 XÍCARA DE PORCELANA, COM PIRES, PARA CAFÉ, 80 ML,
BRANCO  –  xícara  em  porcelana  com  pires,  sem  friso.
características  técnicas:  tem  que  acompanhar  o  pires;
capacidade  da  xícara  de  80  ml;  conjunto  confeccionado  em
porcelana fina; ambos na cor branca esmaltado; xícara e pires
resistentes a forno micro-ondas; esmaltação sem falhas, bolhas
ou  riscos  (rachaduras);  conjunto  não  deve  apresentar
deformações  geométricas;  embalado  em  caixa  de  modo  a
proteger cada copo individualmente. constar no produto etiqueta
autoadesiva contendo identificação do fabricante e do material.

UN 8.000

50 XÍCARA DE PORCELANA,  COM PIRES,  PARA CAFÉ,  COM
FRISO DOURADO,  80  ML,  BRANCO –  xícara  em porcelana
com  pires,  com  friso.  características  técnicas:  tem  que
acompanhar o pires; capacidade da xícara de 80 ml; conjunto
confeccionado  em  porcelana  fina;  ambos  na  cor  branca
esmaltado;  xícara  e  pires  resistentes  a  forno  micro-ondas;
esmaltação sem falhas, bolhas ou riscos (rachaduras); conjunto
não  deve  apresentar  deformações  geométricas;  a  borda  da
xícara  e  pires  deverá  ser  contornada  com um friso  dourado;
embalado  em  caixa  de  modo  a  proteger  cada  copo

UN 2.510
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individualmente.  constar  no  produto  etiqueta  autoadesiva
contendo identificação do fabricante e do material.

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da

data  de  sua  assinatura,  improrrogável,  segundo  o  que  dispõe  o  Decreto  nº

7.892/2013.

DA JUSTIFICATIVA

A pretensa formalização de Ata de Registro de Preço justifica-se pela necessidade de

repor e manter o estoque do almoxarifado deste Tribunal de Justiça com materiais de

copa,  cozinha  e  limpeza,  visto  que  sua  utilização  é  essencial  à  manutenção  e

continuidade dos serviços institucionais.

Tais  materiais  deverão  servir  para  suprir  prontamente  às  necessidades  das  diversas

Unidades deste  Tribunal,  com qualidade e  economia para  o desenvolvimento  das

atividades funcionais.

Conforme sabido, em compras desse jaez, por questões de logística estratégica e de

economicidade para o erário, dá-se preferência para pedidos globais de registro de

preços, previstos na Lei de Licitações, pois evita-se a formação de superestoques no

almoxarifado central, pela possibilidade de solicitar produtos apenas na quantidade

necessária  à  demanda,  bem como evita-se a  compra fracionada,  que  movimenta

indevidamente  o  setor  de  licitações  do  órgão,  causando  excesso  de  gastos  com

insumos materiais e recursos humanos.

Os quantitativos foram estimados com base na média anual de consumo e nas últimas

aquisições da mesma natureza.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

Tratam-se  de  bens  comuns,  tendo  em  vista  que  as  suas  características  podem  ser

facilmente aferidas por especificações usuais no mercado, nos termos do parágrafo

único, do artigo 1º, da Lei 10.520/2002.
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DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento da nota

de empenho, em remessa única, a serem entregues no Centro de Distribuição do

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, situado na Avenida PL-3, Quadra G, Lote 4,

Park Lozandes, Goiânia-GO, CEP: 74.884-115, no período compreendido entre 8h e

17h, em dias úteis;

A data e horário de entrega deverá ser combinada com antecedência mínima de 24h

(vinte e quatro horas) com o Diretor  da Divisão  de Material,  pelo telefone (62)

3542-9101, em horário comercial;

O objeto será recebido provisoriamente no prazo de 3 (três) dias úteis, pela Divisão de

Material,  que procederá à  conferência  dos quantitativos  entregues,  para  efeito  de

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste

Termo de Referência e na proposta;

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,  devendo ser

substituídos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às

suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

O  objeto  será  recebido  definitivamente,  em  até  10  (dez)  dias  úteis  contados  do

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e

consequente aceitação mediante “ateste” na nota fiscal;

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida

dentro  do  prazo  fixado,  reputar-se-á  como  realizada,  consumando-se  o

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a  responsabilidade  da

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do Contratante:

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
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Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens  recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para

fins de aceitação e recebimento definitivo;

Comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  Contratada,  através  de

comissão/servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A  Administração  não  responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes

da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo

e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da

respectiva  nota  fiscal,  na  qual  constarão as  indicações referentes  a:  marca,

fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de

1990);

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de

Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

Comunicar  ao Contratante,  no prazo máximo de  24 (vinte  e  quatro)  horas  que

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto, com a devida comprovação;
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Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as

obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação

exigidas na licitação;

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a subcontratação, salvo autorização deste Tribunal.

DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 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.

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

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;

GESTOR DO CONTRATO: Diretor da Divisão de Material

A fiscalização  de  que  trata  este  item  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da

Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não

implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos,

em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

O gestor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários

eventualmente envolvidos,  determinando o que for  necessário à regularização das

falhas  ou  defeitos  observados  e  encaminhando  os  apontamentos  à  autoridade

competente para as providências cabíveis.
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DO PAGAMENTO

O  pagamento  será  realizado  no  prazo  máximo  de  até  30  (trinta)  dias  consecutivos,

contados  a  partir  do  recebimento  da  Nota  Fiscal  ou  Fatura,  através  de  ordem

bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pela contratada;

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;

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;

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal  ou fatura no momento em que o

Tribunal de Justiça atestar a execução do objeto do contrato;

A Nota Fiscal ou Fatura 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;

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;

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 o

Contratante;

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

bancária para pagamento;
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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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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

aplicável;

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
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ficará  condicionado  à  apresentação  de  comprovação,  por  meio  de  documento

oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei

Complementar;

 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 pelo 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 REAJUSTE

Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentação das propostas;

Dentro  do  prazo  de  vigência  do  contrato  e  mediante  solicitação  da contratada,  os

preços  contratados  poderão  sofrer  reajuste  após  o  interregno  de  um  ano,

aplicando-se  o  IPCA/IBGE  exclusivamente  para  as  obrigações  iniciadas  e

concluídas após a ocorrência da anualidade;

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a

partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 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;

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;
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Caso o índice estabelecido para reajustamento 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;

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice

oficial,  para  reajustamento  do  preço  do  valor  remanescente,  por  meio  de  termo

aditivo;

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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:

Advertência;

Multa;

Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  Estados,  Distrito  Federal  e

Municípios;

Descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores.

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

 10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  do  contrato/nota  de  empenho,  em  caso  de

descumprimento total da obrigação;

 Até 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o

valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado;

 Até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o valor da parte do fornecimento e/ou do

serviço não realizado, por dia subsequente ao trigésimo.

 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplente do contrato/saldo remanescente do

contrato/nota de empenho, em caso de descumprimento parcial da obrigação.

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;

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.
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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.

O impedimento de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios será

graduado pelos seguintes prazos:

6 (seis) meses, nos casos de:

Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que a

Contratada tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela

Administração;

Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/materiais fornecidos;

12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do objeto;

24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

Entregar  como  verdadeira  mercadoria  falsificada,  adulterada,  deteriorada  ou

danificada;

Paralisar o serviço ou o fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia

comunicação à Administração;

Praticar  ato  ilícito  visando  frustrar  os  objetivos  da  licitação  no  âmbito  da

administração estadual;

Sofrer  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  doloso,  fraude  fiscal  no

recolhimento de qualquer tributo;

Recusar  a  retirada  da  nota  de  empenho  ou  assinatura  do  contrato  no  prazo

estabelecido, sem justa causa.

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.
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Assessoria de Elaboração de Editais
Diretoria-Geral

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.

Lilian Ferreira Leal de Moraes Couto
Assessora de Padronização de Termos de Referência 

Tatiana Rodrigues Ferreira
Diretora Administrativa

Einstein Brunno Martins Rezende dos Santos
Diretor da Divisão de Material
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Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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