
Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 202001000207528

 1. DO OBJETO

 1.1. Registro  de  preços  para  eventual  locação  de  Contêineres

fechados, tipo Dry, de 20 e de 40 pés, que serão utilizados como

escritório, arquivo e depósito de bens apreendidos;

 1.2. A  contratação  englobará  as  despesas  de  mobilização  e

desmobilização,  bem  como  as  respectivas  instalações,

ativações,  instruções  técnicas/operacionais  e  assistências

técnicas,  a  serem utilizados  em Comarcas  com as  seguintes

distâncias:

Lote Descrição
Distância da empresa

até o local de instalação
do contêiner em km

Quantidade a
registrar

1 Contêiner fechado Dry de 20 pés escritório De 0 até 50 km 3

2 Contêiner fechado Dry de 20 pés arquivo/depósito De 0 até 50 km 3

3 Contêiner fechado Dry de 40 pés escritório De 0 até 50 km 3

4 Contêiner fechado Dry de 40 pés arquivo/depósito De 0 até 50 km 3

5 Contêiner fechado Dry de 20 pés escritório De 51 até 150 km 3

6 Contêiner fechado Dry de 20 pés arquivo/depósito De 51 até 150 km 3

7 Contêiner fechado Dry de 40 pés escritório De 51 até 150 km 3

8 Contêiner fechado Dry de 40 pés arquivo/depósito De 51 até 150 km 3

9 Contêiner fechado Dry de 20 pés escritório De 151 até 300 km 3

10 Contêiner fechado Dry de 20 pés arquivo/depósito De 151 até 300 km 3

11 Contêiner fechado Dry de 40 pés escritório De 151 até 300 km 3

12 Contêiner fechado Dry de 40 pés arquivo/depósito De 151 até 300 km 3

13 Contêiner fechado Dry de 20 pés escritório De 301 até 450 km 3

14 Contêiner fechado Dry de 20 pés arquivo/depósito De 301 até 450 km 3

15 Contêiner fechado Dry de 40 pés escritório De 301 até 450 km 3

16 Contêiner fechado Dry de 40 pés arquivo/depósito De 301 até 450 km 3

17 Contêiner fechado Dry de 20 pés escritório De 451 até 700 km 3
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18 Contêiner fechado Dry de 20 pés arquivo/depósito De 451 até 700 km 3

19 Contêiner fechado Dry de 40 pés escritório De 451 até 700 km 3

20 Contêiner fechado Dry de 40 pés arquivo/depósito De 451 até 700 km 3

 1.2.1. Caso a empresa ganhadora não tenha sede no Estado

de Goiás a distância para entrega será contada a partir da

sede do Tribunal de Justiça, Av. Assis Chateaubriand, n° 195,

Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP: 74.130-011;

 1.2.2. Quando for necessário o desligamento das instalações

elétricas, a Contratada deverá solicitar previamente à admi-

nistração local com antecedência mínima de 1 (um) dia útil;

 1.3. O prazo de vigência da  ata de registro  de preços é de 12

(doze) meses, contados da data de sua assinatura, improrrogá-

vel na forma do decreto 7.892/2013.

 2. DA JUSTIFICATIVA

 2.1. A contratação em tela  se justifica tendo em vista  que,  em

algumas  comarcas,  os  espaços  disponíveis  nos  prédios

funcionais  não  são  suficientes  para  guarda  de  processos

arquivados, bem como bens materiais e armas judiciais;

 2.2. Tendo  em  vista  a  digitalização  do  acervo  dos  processos

físicos para o eletrônico, torna-se necessário a disponibilidade

de espaço para a guarda desses processos que são arquivados;

 2.3. No entanto, poucas comarcas possuem estrutura capaz de

abrigar  a  quantidade  de  processos  advindos  da  digitalização,

sendo  necessária  a  locação  de  imóveis,  onerando,  assim,  a

Administração;

Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Setor Oeste, Anexo I Tribunal de Justiça, 2º Andar, Goiânia – Goiás
Contato: (62) 3236-2417 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 202001000207528

Assinado digitalmente por: ROGERIO CASTRO DE PINA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 09/06/2020 às 11:26.
Para validar este documento informe o código 317269634694 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

 2.4. Nesse  sentido,  a  locação  de  containers  torna-se  uma

alternativa menos onerosa e mais viável; 

 2.5. Ainda, diante da escalada da violência, e, tendo em vista as

milhares de armas que se encontram em depósitos vulneráveis,

nas dependências do Poder Judiciário Goiano, amparado pelos

dispositivos  legais  (Lei  n°  10.826/2003,  Resolução  n°  134  do

CNJ,  Provimento  n°  27/2017  e  Decreto  Judiciário  n°

2.515/2017), através de iniciativas pungentes da administração

desta  casa é necessário a tomada de medidas para obter-se

lugares seguros à guarda de armas judiciais  depositadas,  em

decorrência de processos judiciais;

 2.6. Necessário se faz a locação em tela de forma a subsidiar os

trabalhos de recolhimento, guarda e encaminhamento de bens e

armas judiciais, mantidas em depósito, a serem instalados nas

regiões  denominadas  Depósitos  Regionais,  funcionando  nas

Unidades  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Goiás;  que  ficarão

como  depositários  dos  materiais  bélicos,  até  que  sejam

encaminhados ao Exército Brasileiro, para serem inutilizados e

destruídos;

 2.7. Tal providência também visa um fluxo rápido, para que não

haja mais armas nos prédios do Poder Judiciário, nos termos do

Parecer  n°  317/2018,  constante  do  Processo  Administrativo

Digital n° 201803000081516.

 3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 3.1. Para  fins  de  qualificação  técnica  a  empresa  licitante

vencedora deverá apresentar  pelo menos 1 (um) Atestado de
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Capacidade  Técnica  (declaração  ou  certidão),  fornecido  por

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que

a  empresa  Licitante  executou  de  forma  satisfatória  o

fornecimento  de  materiais  com  características  pertinentes  e

compatíveis  com  as  descritas  no  item  arrematado  do  objeto

deste Termo.

 4. DA GARANTIA

 4.1. Os  equipamentos  deverão  apresentar  comprovação  da

origem  e  que  possuem  garantia  do  fabricante,  no  território

nacional,  independente  da  garantia  ofertada  pela  própria

contratada,  com prazo mínimo de 36 (trinta  e seis)  meses,  a

contar da instalação e emissão de Termo de Aceitação Definitivo;

 4.2. Os  serviços  de  instalação,  dos  equipamentos  deverão

possuir garantia, mínima, de 36 (trinta e seis) meses;

 4.3. No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos

equipamentos  fornecidos  deverão  ser  prontamente  corrigidos

pela Contratada. Nesses casos, o equipamento componente ou

peças deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus

para a Contratante;

 4.3.1. No decorrer da garantia, será de responsabilidade da

Contratada  o  custeio  com  transporte  e  guarda  do

equipamento,  assim  como  sua  substituição  provisória  (se

necessário),  quando  retirado  para  conserto,  em  oficina

especializada;

 4.3.2. A  Contratada  deverá  realizar  assistência  técnica

gratuita no equipamento até o final da garantia;
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 4.3.3. O prazo de garantia só começará a transcorrer com a

emissão do Termo de Aceitação Definitivo;

 4.3.4. Todos  os  materiais  empregados  na  execução  do

serviço  deverão  ser  novos,  comprovadamente  de  primeira

qualidade  e  satisfazer  rigorosamente  as  condições

estipuladas pelas  normas da ABNT e pelas especificações

técnicas exigidas, se for o caso;

 4.4. Sempre  que  realizado  o  Suporte  de  Garantia  Técnica,

deverão ser apresentados relatórios com informações sobre os

serviços executados, assim como sobre anormalidades e falhas

eventualmente observadas no equipamento;

 4.5. O prazo de garantia contra defeitos de fabricação deverá ser

de,  no  mínimo,  5  (cinco)  anos,  a  contar  do  recebimento

definitivo;

 4.6. O prazo de atendimento,  para  acionamento e  resposta  da

garantia,  será  de  até  24  (vinte  e  quatro)  horas,  contados  da

abertura  do  chamado,  via  telefone  ou  e-mail.  Já  o  conserto

deverá  ser  efetuado  em  48  (quarenta  e  oito)  horas,  salvo

comprovação de impossibilidade, reconhecida pela Contratante; 

 4.6.1. A assistência  técnica  deverá  ocorrer  no  local  onde

estiver instalado o equipamento.

 4.6.2. Caso não seja possível, a remoção do equipamento se

dará  sem  qualquer  ônus  para  Contratante,  mediante

substituição  do  equipamento,  por  outro  equivalente,  ou  de

melhor  qualidade,  durante  o  período  de  conserto  do

equipamento substituído.
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 5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS 

 5.1. Trata-se  de  bem  comum,  tendo  em  vista  que  as  suas

características  podem  ser  facilmente  aferidas  por  parâmetros

disponíveis no mercado.

 6. DA ENTREGA 

 6.1. O  prazo  de  entrega  do  objeto  é  de  até  30  (trinta)  dias

corridos, após o recebimento da Ordem de Serviço ou Nota de

Empenho no endereço informado pelo Gestor do contrato;

 6.2. A  data  e  horário  de  entrega  deverá  ser  combinada,

com  antecedência  mínima  de  24hs  (vinte  e  quatro  horas),

diretamente com a Diretoria Administrativa por meio do telefone

(62) 3236-2464.

 7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 7.1. São obrigações do Contratante:

 7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas

neste Termo de Referência no Edital e seus anexos;

 7.1.2. 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;

 7.1.3. Comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre

imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
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 7.1.4. Solicitar  a  substituição  do  material  que  apresentar

defeitos de fabricação, durante a verificação de praxe e ou no

decorrer de sua utilização;

 7.1.5. Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das

obrigações  da  Contratada,  através  de  comissão/servidor

especialmente designado;

 7.1.6. Atestar  a(s)  Nota(s)  Fiscal(is)  correspondente(s),  por

intermédio do gestor do contrato.

 7.1.7. Efetuar  o  pagamento  à  Contratada  no  valor

correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma

estabelecidos no Edital e seus anexos;

 7.2. Este  Tribunal  de  Justiça  não  responderá  por  quaisquer

compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda

que vinculados à execução da presente aquisição, bem como

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 8.1. 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:

 8.1.1. Efetuar  a  entrega  do objeto  em perfeitas  condições,

conforme  especificações,  prazo  e  local  constantes  neste

Termo, acompanhado da respectiva nota fiscal;
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 8.1.2. 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;

 8.1.3. Comunicar  à  Contratante,  no  prazo  máximo  de

48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega,

os  motivos  que  impossibilitem  o  cumprimento  do  prazo

previsto, com a devida comprovação;

 8.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes o

objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código

de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

 8.1.5. Substituir,  reparar  ou  corrigir,  às  suas  expensas,  no

prazo  fixado  neste  Termo  de  Referência,  o  objeto  com

avarias ou defeitos;

 8.1.6. Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em

compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

 8.1.7. Aceitar  nas  mesmas  condições  do  ajuste,  os

acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem  necessários  e

forem solicitados, dentro do permissivo legal;

 8.1.8. Arcar  com  todas  as  despesas  e  providências

necessárias  à  confecção  e  entrega  decorrentes  do

transporte, assim como quaisquer outras afetas à entrega do

objeto;
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 8.1.9. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos

básicos dos serviços a serem executados, em conformidade

com as normas e determinações em vigor;

 8.1.10. 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 dos artigos 2º e 3º da Resolução nº

7/2005 do Conselho Nacional de Justiça;

 8.1.11. Quando não for possível a verificação da regularidade

fiscal,  a  empresa  contratada  deverá  entregar  ao  setor

responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do

mês  seguinte  ao  da  prestação  dos  serviços,  os  seguintes

documentos:

 a. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida

Ativa da União;

 b. Certidões  que  comprovem  a  regularidade  perante  a

Fazenda Municipal  ou Distrital  do domicílio  ou sede do

contratado;

 c. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

 d. Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  –  CNDT,

conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN

SEGES/MP n. 5/2017;

 8.1.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte

e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que

se verifique no local da entrega e instalação dos contêiners;

 8.1.13. Promover a organização técnica e administrativa dos

serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
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acordo com os documentos e especificações que integram

este Termo de Referência, no prazo determinado;

 8.1.14. Conduzir  os  trabalhos  com  estrita  observância  às

normas  da  legislação  pertinente,  cumprindo  as

determinações dos Poderes Públicos;

 8.1.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para

análise  e  aprovação,  quaisquer  mudanças  nos  métodos

executivos que fujam às especificações deste Termo;

 8.1.16. 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;

 8.1.17. Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em

compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

 8.1.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em

decorrência do cumprimento do contrato;

 8.1.19. Cumprir,  além  dos  postulados  legais  vigentes  de

âmbito  federal,  estadual  ou  municipal,  as  normas  de

segurança da Contratante;

 8.1.20. Indicar  preposto  para  representá-la  durante  a

execução do contrato.

 9. DA SUBCONTRATAÇÃO

 9.1. É vedada a subcontratação, salvo autorização deste Tribunal.
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 10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 10.1. 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.

 11. DA GESTÃO DO CONTRATO

 11.1. 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;

 11.1.1. GESTOR  DO  CONTRATO  E  FISCAL

ADMINISTRATIVO: Diretor(a) Administrativo(a);

 11.1.2. FISCAL  TÉCNICO:  Assessor  Militar  do  Tribunal  de

Justiça do Estado de Goiás e Diretor do Foro da Comarca,

local de instalação do objeto;

 11.1.3. FISCAL SETORIAL: Diretor do Foro da Comarca onde

será instalado;

 11.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato

consistem  na  verificação  da  conformidade  da  prestação  dos

serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,

de  forma  a  assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  que

serão  exercidos  por  um  ou  mais  representantes  da
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CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts.

67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993;

 11.3. O representante da CONTRATANTE deverá ter a qualificação

necessária para o acompanhamento e controle da execução dos

serviços e do contrato;

 11.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá

ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de

Referência;

 11.5. 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.

 11.6. O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  e

responsabilidades  assumidas  pela  Contratada,  ensejará  a

aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de

Referência  e  na  legislação  vigente,  podendo  culminar  em

rescisão contratual,  conforme disposto nos artigos 77 e 87 da

Lei nº 8.666, de 1993.

 11.7. O  fiscal  técnico  deverá  apresentar  ao  responsável  da

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

caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos

serviços realizada.

 11.8. Em  hipótese  alguma,  será  admitido  que  a  própria

CONTRATADA  materialize  a  avaliação  de  desempenho  e

qualidade da prestação dos serviços realizada.
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 11.9. A  CONTRATADA  poderá  apresentar  justificativa  para  a

prestação  do  serviço  com menor  nível  de  conformidade,  que

poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a

excepcionalidade  da  ocorrência,  resultante  exclusivamente  de

fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

 11.10. Na  hipótese  de  comportamento  contínuo  de

desconformidade  da  prestação  do  serviço  em  relação  à

qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis

mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores

redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de

acordo com as regras previstas no ato convocatório.

 11.11. A conformidade do material a ser utilizado na execução

dos serviços deverá ser verificada juntamente o documento da

CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo

com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta,

informando  as  respectivas  quantidades  e  especificações

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

 11.12. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o

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

2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

 11.13. A fiscalização  de  que  trata  esta  cláusula  não  exclui

nem  reduz  a  responsabilidade  da  CONTRATADA,  inclusive

perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que

resultante  de  imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na

ocorrência  desta,  não  implica  corresponsabilidade  da
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CONTRATANTE  ou  de  seus  agentes,  gestores  e  fiscais,  de

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

 12. DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA

 12.1. Nos termos do art. 40, inciso X da Lei n.º 8.666/1993, o custo

máximo aceito pela Administração Pública será apurado pela

Divisão de Compras, por meio de pesquisa dos  preços

praticados  no  mercado com empresas  do  ramo de  atividade,

bem como em contratações similares de outros órgãos públicos

ou  ainda  por  meio  da  adoção  de  valores  constantes  de

indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de

referência ou outros equivalentes;

 12.2. A empresa deverá elaborar a proposta conforme o modelo:

Lote Descrição
Quantidade
a registrar

Distância da empresa
até o local de
instalação do

contêiner em km

Valor da
locação
mensal

Valor da
locação

anual

Valor da
mobilização

Valor da
desmobilização

1
Contêiner fechado Dry 
de 20 pés escritório

5 De 0 até 50 km

2
Contêiner fechado Dry 
de 20 pés 
arquivo/depósito

5 De 0 até 50 km

3
Contêiner fechado Dry 
de 40 pés escritório

5 De 0 até 50 km

4
Contêiner fechado Dry 
de 40 pés 
arquivo/depósito

5 De 0 até 50 km

5
Contêiner fechado Dry 
de 20 pés escritório

5 De 51 até 150 km

6
Contêiner fechado Dry 
de 20 pés 
arquivo/depósito

5 De 51 até 150 km

7
Contêiner fechado Dry 
de 40 pés escritório

5 De 51 até 150 km

8
Contêiner fechado Dry 
de 40 pés 
arquivo/depósito

5 De 51 até 150 km

9
Contêiner fechado Dry 
de 20 pés escritório

5 De 151 até 300 km
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10
Contêiner fechado Dry 
de 20 pés 
arquivo/depósito

5 De 151 até 300 km

11
Contêiner fechado Dry 
de 40 pés escritório

5 De 151 até 300 km

12
Contêiner fechado Dry 
de 40 pés 
arquivo/depósito

5 De 151 até 300 km

13
Contêiner fechado Dry 
de 20 pés escritório

5 De 301 até 450 km

14
Contêiner fechado Dry 
de 20 pés 
arquivo/depósito

5 De 301 até 450 km

15
Contêiner fechado Dry 
de 40 pés escritório

5 De 301 até 450 km

16
Contêiner fechado Dry 
de 40 pés 
arquivo/depósito

5 De 301 até 450 km

17
Contêiner fechado Dry 
de 20 pés escritório

5 De 451 até 700 km

18
Contêiner fechado Dry 
de 20 pés 
arquivo/depósito

5 De 451 até 700 km

19
Contêiner fechado Dry 
de 40 pés escritório

5 De 451 até 700 km

20
Contêiner fechado Dry 
de 40 pés 
arquivo/depósito

5 De 451 até 700 km

 12.3. Na proposta deverão estar previstas todas as despesas tais

como: impostos,  taxas,  tributos, transportes  e pagamentos de

funcionários, ferramentas, equipamentos e todos os acessórios e

meios necessários para pronta entrega do objeto contratado.

 13. DO PAGAMENTO

 13.1. 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;
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 13.1.1. 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;

 13.1.2. 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;

 13.2. 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;

 13.3. 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;

 13.3.1. 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;

 13.4. 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
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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;

 13.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar

como emitida a ordem bancária para pagamento;

 13.6. 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;

 13.6.1. 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;

 13.6.2. 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;

 13.6.3. 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
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sejam acionados  os  meios  pertinentes  e  necessários  para

garantir o recebimento de seus créditos;

 13.6.4. 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;

 13.6.5. 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;

 a. 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;

 13.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária

prevista na legislação aplicável;

 13.7.1. 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  apresentação  de

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus

ao  tratamento  tributário  favorecido  previsto  na  referida  Lei

Complementar;

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

Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto,
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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%

 14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 14.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração

poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada, segundo

a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades:

 14.1.1. Advertência;

 14.1.2. Multa;

 14.1.3. Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,

Estados, Distrito Federal e Municípios;

 14.1.4. Descredenciamento do sistema de cadastramento de

fornecedores.

 14.2. O Tribunal  de Justiça,  na quantificação da pena de multa,

observará o seguinte:

 14.2.1. Multa  de até  10% (dez  por  cento)  sobre  o  valor  do

contrato,  em caso  de  descumprimento  total  da  obrigação,
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inclusive  no  caso  de  recusa  do  adjudicatário  em firmar  o

contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua

convocação;

 14.2.2. Multa de 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;

 14.2.3. Multa de até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o

valor da parte do fornecimento e/ou do serviço não realizado;

 14.2.4. Multa  de  até  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor

inadimplente do contrato/saldo remanescente do contrato, em

caso de descumprimento parcial da obrigação;

 14.3. Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá a Administração,

ao seu interesse, rescindir o contrato em caso de atraso superior

ao sexagésimo dia sobre o fornecimento parcial ou integral do

objeto;

 14.4. As  multas  serão  descontadas  de  qualquer  crédito  da

empresa contratada. Na inexistência de créditos que respondam

pelas multas, a contratada deverá recolhê-las nos prazos que o

Tribunal de Justiça determinar ou, quando for o caso, cobrada

judicialmente;

 14.5. A  penalidade  de  multa,  que  poderá  ser  aplicada

cumulativamente com as demais  sanções,  e a  sua cobrança,

não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

 14.6. O impedimento de contratar com a União, Estados, Distrito

Federal e Municípios será graduado pelos seguintes prazos:

 14.6.1. 6 (seis) meses, nos casos de:
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 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;

 14.6.2. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado

da execução do objeto, do serviço, de suas parcelas ou do

fornecimento de bens.

 14.6.3. 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.

 14.6.4. 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
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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.

 14.7. 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.

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

Tatiana Rodrigues Ferreira
Diretora Administrativa
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ANEXO I

1. ESPECIFICAÇÃO CONTÊINER ESCRITÓRIO:

1.1. CONTÊINER, DRY, 20 PÉS: 6,00M X 2,59M X 2,44M

1.1.1. Estrutura metálica em aço corten;

1.1.2. Piso em compensado naval 15 mm de espessura;

1.1.3. Pintura sintética externa térmica (reduz até 6° do calor

externo) lixado, banhado a água fosfatada, aplicado;

1.1.4. Pintura interna naval  na cor branca, lixado, banhado a

água  fosfatada,  aplicado  zarcão  e  por  último,  pintura  naval

específica ao contêiner;

1.1.5. Com 1 (uma) porta externa, abrindo para fora medindo

0,80  x  2,10M  (dimensões  mínimas)  com próprio  material  do

contêiner; 

1.1.6. 2 (duas) janelas, tipo corrediça, do mesmo material  do

contêiner medindo 1,0m x 1,20m, instaladas do mesmo lado,

em  apenas  uma  das  laterais  de  maior  comprimento  do

Contêiner,  com grades de proteção externa e vidro liso de 3

mm, com fecho, com película de proteção solar;

1.1.7. 1 (um) aparelho de ar condicionado instalado com, no

mínimo, de 9.000 BTU’S, Split;

1.1.8. Teto  e  paredes  (internos)  com revestimento/isolamento

termo  acústico  em  poliestireno  expandido  prensado  entre

chapas de metal;

1.1.9. Instalação elétrica com utilização de lâmpadas, tipo LED,

tubular, com potência de no mínimo 20 w/220v, cor branca;

1.1.10. Caixa  com  disjuntores  e  “DR”,  com  circuitos

independentes, instalada em local visível;
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1.1.11. 1 (um) interruptor simples com 02 (duas) teclas ao lado

da porta;

1.1.12. 4 (quatro) pontos de energia para tomadas de uso geral

(TUG), 2p+t (mínimo);

1.1.13. 1 (um) ponto para passagem de cabo de rede, CFTV e

de telefone;

1.1.14. 2 (duas) luminárias de sobrepor com interruptor simples

de duas teclas;

1.1.15. 5 (cinco) tomadas 2p+t (mínimo);

1.1.16. 1  (um) ponto de energia  (tomada de uso específico  –

TUE)  para  instalação  de  aparelho  de  ar  condicionado  Split,

2p+t(mínimo)  de  220V  de,  no  mínimo  9.000  btus,  incluso

interruptor e caixa de proteção externa fabricada com material

metalon;

1.1.17. Base  de  sustentação  para  instalação  do  contêiner  em

concreto armado ou similar, com, pelo menos, 4 (quatro) pontos

estruturais,  coincidentes  com  as  estruturas  do  contêiner

(sapatas).

1.2. CONTÊINER, DRY, 40 PÉS: 12,00M X 2,35M X 2,89M

1.2.1. Estrutura metálica em aço corten;

1.2.2. Piso em compensado naval, com espessura mínima de

15 mm;

1.2.3. Pintura sintética externa térmica (reduz até 6° do calor

externo) lixado, banhado a água fosfatada, aplicado;

1.2.4. Pinturas internas naval na cor branca, lixado, banhado a

água  fosfatada,  aplicado  zarcão  e  por  último,  pintura  naval

específica ao contêiner;
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1.2.5. Com 1 (uma) porta externa, abrindo para fora medindo

0,80  x  2,10M  (dimensões  mínimas)  com próprio  material  do

contêiner; 

1.2.6. 2 (duas) janelas, tipo corrediça, do mesmo material  do

contêiner medindo 1,0m x 1,20m, instaladas do mesmo lado,

em  apenas  uma  das  laterais  de  maior  comprimento  do

Contêiner,  com grades de proteção externa e vidro liso de 3

mm, com fecho, com película de proteção solar;

1.2.7. 1 (um) aparelho de ar condicionado instalado com, no

mínimo, de 9.000 BTU’S, Split;

1.2.8. Teto  e  paredes  (internos)  com revestimento/isolamento

termoacústico  em  poliestireno  expandido  prensado  entre

chapas de metal;

1.2.9. Instalação elétrica com utilização de lâmpadas, tipo LED,

tubular, com potência de no mínimo 20 w/220v, cor branca;

1.2.10. Caixa  com  disjuntores  e  “DR”,  com  circuitos

independentes, instalada em local  visível,  próximo à porta de

entrada;

1.2.11. 1 (um) interruptor simples com 04 (quatro) teclas ao lado

da porta;

1.2.12. 4 (quatro) pontos de energia para tomadas de uso geral

(TUG), 2p+t (mínimo);

1.2.13. 1 (um) ponto para passagem de cabo de rede, CFTV e

de telefone;

1.2.14. 4 (quatro) luminárias de sobrepor com interruptor simples

de duas teclas;

1.2.15. 5 (cinco) tomadas 2p+t (mínimo);
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1.2.16. 1  (um) ponto de energia  (tomada de uso específico  –

TUE)  para  instalação  de  aparelho  de  ar  condicionado  Split,

2p+t(mínimo)  de  220V  de,  no  mínimo  9.000  btus,  incluso

interruptor e caixa de proteção externa fabricada com material

metalon;

1.2.17. Base  de  sustentação  para  instalação  do  contêiner  em

concreto armado ou similar, com, pelo menos, 6 (seis) pontos

estruturais,  coincidentes  com  as  estruturas  do  contêiner

(sapatas) e complementando uma base central.

2. ESPECIFICAÇÃO CONTÊINER ARQUIVO/DEPÓSITO:

2.1. CONTÊINER, DRY, 20 PÉS: 6,00M X 2,59M X 2,44M

2.1.1. Vão livre;

2.1.2. Depósito sem revestimento térmico e forro;

2.1.3. Instalação elétrica interna 220v;

2.1.4. Piso em compensado naval;

2.1.5. Pintura interna na cor branca;

2.1.6. 1 janela basculante;

2.1.7. 1 porta frontal 1m com fechadura;

2.1.8. Portas no fundo;

2.1.9. Base  de  sustentação  para  instalação  do  contêiner  em

concreto armado ou similar, com, pelo menos, 4 (quatro) pontos

estruturais,  coincidentes  com  as  estruturas  do  contêiner

(sapatas).

2.2. CONTÊINER, DRY, 40 PÉS: 12,00M X 2,35M X 2,89M

2.2.1. Vão livre;

2.2.2. Depósito sem revestimento térmico e forro;
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2.2.3. Instalação elétrica interna 220v;

2.2.4. Piso em compensado naval;

2.2.5. Pintura interna na cor branca;

2.2.6. 1 janela basculante;

2.2.7. 1 porta frontal 1m com fechadura;

2.2.8. Portas no fundo;

2.2.9. Base  de  sustentação  para  instalação  do  contêiner  em

concreto armado ou similar, com, pelo menos, 6 (seis) pontos

estruturais,  coincidentes  com  as  estruturas  do  contêiner

(sapatas) e complementando uma base central.
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