
Diretoria de Obras 
Divisão de Manutenção Predial do Interior 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 045/2020 – PREGÃO
ELETRÔNICO

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1.Aquisição de materiais componentes do barramento blindado (BUSWAY) da
marca Beghim, instalado no Fórum Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento.

Tabela 1 - Especificação dos componentes do Barramento Blindado, marca Beghim.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE.

1
TAMPA PARA BARRAMENTO BLINDADO DE 1000A COM
3000mm DE COMPRIMENTO, MBBA-100/N TAMPA.

Un 7

2
TAMPA PARA BARRAMENTO BLINDADO DE 1000A COM
2500mm DE COMPRIMENTO, MBBA-100/N TAMPA.

Un 4

3
TAMPA PARA BARRAMENTO BLINDADO DE 1000A COM
2000mm DE COMPRIMENTO, MBBA-100/N TAMPA.

Un 1

4

CAIXA  DE  DERIVAÇÃO  "PLUG-IN",  TRIFÁSICA  COM
NEUTRO, SECCIONAMENTO POR DISJUNTOR EM CAIXA
MOLDADA,  100A,  1000V(Ui),  60KA  EM  220V,  MODELO
DJM,  C/  RELÉ  FIXO  DE  ATÉ  100A,  (FABRICAÇÃO
"BEGHIM JNG"), MPIAD-100/N.

Un 2

5
MONOBLOCO  PARA  CALHA  MBBA-1000A,  MBBA-100/N
MON.

Un 2

6
PENTE  ISOLADOR  DE  POLIAMIDA  PARA  MBB/MBBA,
PENTE-MBB/MBBA

Un 10

7 MONOBLOCO PARA CALHA BVA-2000A, BVA-20/N MON Un 2
8 PENTE ISOLADOR DE POLIAMIDA PARA BV/BVA, PENTE- Un 10
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BV/BVA.

9
MONOBLOCO  PARA CALHA BVA-2900A NEUTRO 200%,
BVA-29/N200 MON

Un 2

10
PENTE ISOLADOR DE POLIAMIDA PARA BV/BVA, PENTE-
BV/BVA.

Un 10

11 MONOBLOCO PARA CALHA BVA-3800A, BVA-38/N MON Un 2

12
PENTE ISOLADOR DE POLIAMIDA PARA BV/BVA, PENTE-
BV/BVA.

Un 10

13 MONOBLOCO PARA CALHA BVA-4800A, BVA-48/N MON Un 2

14
PENTE ISOLADOR DE POLIAMIDA PARA BV/BVA, PENTE-
BV/BVA.

Un 10

15 MONOBLOCO PARA CALHA BV-6000A, BV-60/N MON Un 2

16
PENTE ISOLADOR DE POLIAMIDA PARA BV/BVA, PENTE-
BV/BVA.

Un 10

17 PARAFUSOS PARA MONOBLOCO MBBA-1000A Un 10
18 PARAFUSOS PARA MONOBLOCO BVA-2000A Un 10
19 PARAFUSOS PARA MONOBLOCO BVA-2900A Un 10
20 PARAFUSOS PARA MONOBLOCO BVA-3800A Un 10
21 PARAFUSOS PARA MONOBLOCO BVA-4800A Un 10
22 PARAFUSOS PARA MONOBLOCO BV-6000A Un 10

2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

2.1.Menor preço global.   

2.2. Justificativa da escolha: 

2.2.1. Há  necessidade  imediata  de  substituição  dos  componentes  do
barramento  blindado  (BUSWAY)  abarcadas  no  objeto,  uma  vez  que
alguns  equipamentos  do  sistema têm apresentado  sobreaquecimento.
Essa situação, além de danificar os componentes da rede, pode provocar
interrupção  no  fornecimento  de  energia  para  a  rede  derivada  desse
barramento e, em último caso, inclusive incêndios. 

2.2.2. Trata-se de equipamentos correlatos entre si com inviabilidade técnica
de  divisão  do  objeto,  dado  que  a  ausência  de  qualquer  componente
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elencado  na  tabela  01  pode  comprometer  a  solução  integral  do
problema. 

2.2.3. A aquisição  dos  componentes  da  marca  Beghim  é  justificada  pela
necessidade  de  integração  ao  sistema  pertencente  ao  conjunto  do
barramento blindado já  existente no Fórum Cível.  Materiais  de outras
marcas  apresentam  incompatibilidade  com  o  sistema  atualmente
instalado. 

2.2.4. Trata-se de bem comum, para fins de utilização do certame licitatório
na modalidade pregão. 

3. PRAZO DE GARANTIA

3.1.A  garantia mínima  dos bens será de acordo com as condições
disponibilizadas pelo fabricante.

4. JUSTIFICATIVA

4.1.A aquisição dos materiais descritos na tabela 1 visa atender ao solicitado no
Proad nº  201808000125690,  que informa,  através do parecer  do  Técnico
Lindomar (evento 2), a queima da pinça da caixa de derivação Plug-in do
barramento (busway) de 1000 A do Fórum Cível de Goiânia. 

4.2.Foi previsto também, o fornecimento das tampas de todo o percurso vertical
do busway de 1000 A, para correção do problema da fixação dos cofres plug-
in, conforme orientação do fabricante, já que é a segunda vez que estraga
um cofre plug-in.

4.3.Além  disso,  estão  previstos  a  aquisição  de  peças  de  substituição
(monobloco,  pente  isolador  e  parafuso)  do  sistema de busway do Fórum
Cível de Goiânia, para utilização nas manutenções preventivas e corretivas,
quando necessário.
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5. DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA

5.1.Nos  termos  do  art.  40,  inciso  X  da  Lei  Federal  nº.  8.666/1993,  o  custo
máximo aceito pela Administração Pública para o objeto do presente Termo
de Referência será apurado pela Divisão de Compras, mediante pesquisas
de  preços  praticados  no  mercado  com  empresas  do  mesmo  ramo  de
atividade, além de outras metodologias afins, a serem aplicadas por aquele
setor.

5.2.Nos  preços  propostos  deverão  estar  inclusos  todas  as  despesas  para  o
fornecimento, como: transportes, tributos, carregadores etc.

6. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

6.1.A entrega dos materiais  será feita  no seguinte endereço:  Fórum Cível  de
Goiânia, situado Avenida Olinda, esquina com Rua PL-03, Qd. G, Lt. 04, Park
Lozandes, Cep: 74.884-120, Goiânia-GO. 

6.2.O período para a entrega inicia-se às 08:00 e encerra-se às 17:00, nos dias
úteis com sugestão de prévio agendamento.

6.3.Recebimento provisório:

6.3.1. O objeto deverá ser entregue pela Contratada, rigorosamente conforme
descrito na tabela 1 deste Termo de Referência, dentro do prazo de 45
(quarenta  e  cinco)  dias  contatos  a  partir  do  recebimento  da  nota  de
empenho pela empresa vencedora do certame.

6.3.2. A simples assinatura do servidor em canhoto da nota fiscal  e/ou no
conhecimento de transporte implica apenas em recebimento provisório.

6.4.Recebimento Definitivo:

6.4.1. No  prazo  de  até  15  (quinze)  dias  úteis  contados  do  recebimento
provisório,  o  titular  da  Divisão  de  Manutenção  Predial  do  Interior,  ou
servidor  por  ele  designado,  procederá  ao  recebimento  definitivo,
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verificando  a  quantidade  e  a  conformidade  com  as  especificações
exigidas neste Termo de Referência e com o constante da respectiva
proposta de preço da licitante vencedora.

6.4.2. Caso os bens estejam satisfatórios, o servidor atestará a efetivação da
entrega do material na nota fiscal e a encaminhará ao setor financeiro
para fins de pagamento.

6.5.A execução dos serviços de instalação será realizada por equipe técnica do
Fórum Cível de Goiânia. 

7. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

7.1.Os  materiais  a  serem  fornecidos  serão  objeto  de  vistoria  por  parte  dos
servidores  deste  Poder  Judiciário,  sendo  analisados,  no  mínimo,  os
seguintes aspectos:

7.1.1. Conformidade com as especificações e quantitativos previstos no item
1;

7.1.2. Condição física dos materiais (novos e originais);

7.1.3. Atenderem as normas técnicas pertinentes.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1.É vedada a subcontratação, salvo com autorização deste Tribunal.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1.Exercer a fiscalização sobre o recebimento dos materiais por meio do Diretor
da Divisão de Manutenção Predial da Capital ou por servidor especialmente
designado para esse fim,  procedendo ao ateste na respectiva nota fiscal,
com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias.
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9.2.Comunicar à contratada qualquer irregularidade identificada no fornecimento
do material, solicitando a substituição de mercadoria defeituosa ou que não
esteja de acordo com as especificações deste Termo de Referência.

9.3.Proceder ao pagamento na forma e prazo pactuados.

9.4.Atestar as notas fiscais relativas ao efetivo fornecimento, pelos servidores
competentes, conforme Nota de Empenho.

9.5.Notificar,  por  escrito  ou  por  correio  eletrônico,  a  empresa  contratada  da
aplicação  de  eventuais  penalidades,  garantindo  o  contraditório  e  ampla
defesa.

10.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado
e efetuá-lo de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou
instruções deste Termo de Referência,  sendo responsável  pelo transporte
dos materiais, desde o local da embalagem até sua entrega.

10.2. Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle,
obrigando-se  a  fornecer  todos  os  dados,  elementos  e  explicações  que  a
contratante julgar necessárias.

10.3. Assumir  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais,  sociais,
previdenciários e outros decorrentes da contratação.

10.4. Recolher  aos  cofres  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás,
conforme lhe seja instruído na oportunidade, as importâncias referentes às
multas que lhe forem aplicadas ou às indenizações devidas, sob pena de
serem descontadas do pagamento de sua fatura.

10.5. Substituir  os  produtos  que apresentarem defeito,  inclusive  vícios  ou
defeitos ocultos que o tornem impróprios ao uso a que são destinados, sem
nenhuma  despesa  para  a  Administração  e  sem  prejuízo  das  sanções
cabíveis.
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10.6. Manter todas as condições exigidas no certame licitatório.

11. PAGAMENTOS

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;

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal quando 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
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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;

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;
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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;

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;

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

11.7.1. 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;

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

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

12.DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. 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:

12.1.1. Advertência;

12.1.2. Multa;

12.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal e Municípios;

12.1.4. Descredenciamento  do  sistema  de  cadastramento  de
fornecedores.

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

12.2.1. 10% (dez  por  cento)  sobre  o  valor  do  contrato,  em caso  de
descumprimento  total  da  obrigação,  inclusive  no  caso  de  recusa  do
adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da
data de sua convocação;

12.2.2. 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 ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras
não cumprido;

12.2.3. Multa de até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o valor da
parte do fornecimento e/ou do serviço não realizado, ou sobre a parte da
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etapa do cronograma físico de obras não cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

12.2.4. 10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  inadimplente  do
contrato/saldo remanescente do contrato, em caso de descumprimento
parcial da obrigação.

12.3. Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá a Administração, ao seu
interesse, rescindir o contrato em caso de atraso superior ao sexagésimo dia
sobre o fornecimento parcial ou integral do objeto ou etapa do cronograma
físico da obra não cumprido, se for o caso.

12.4. 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.

12.5. 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.

12.6. O impedimento de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios será graduado pelos seguintes prazos:

12.6.1. 6 (seis) meses, nos casos de:

b) 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;

c) Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/materiais
fornecidos;

12.6.2. 12  (doze)  meses,  no  caso  de  retardamento  imotivado  da
execução do objeto, do serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de
bens.
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12.6.3. 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.

12.6.4. 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
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.

12.6.5. 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.
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13.DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

13.1. Considerando a legislação vigente, bem como a Resolução nº 201 do
Conselho Nacional de Justiça e, ainda, considerando a necessidade de que
os efeitos do desenvolvimento sustentável dos processos produtivos supram
as  necessidades  atuais  da  humanidade  sem,  contudo,  comprometer  a
capacidade de as gerações futuras poderem dirimi-los de acordo com o seu
tempo e com as suas carências, conciliando o desenvolvimento econômico
com  a  preservação  ambiental  e  bem-estar  social,  a  CONTRATADA
vencedora  obedecerá  aos  critérios  de  gestão  ambiental  estabelecidos  na
legislação federal, estadual e municipal, normas e regulamentos específicos
aos serviços visando à melhoria e o desempenho dos processos de trabalho
quanto aos aspectos ambientais, sociais e econômicos;

13.2. As  atividades  desempenhadas  pela  CONTRATADA  devem  ser
conduzidas considerando a preservação, conservação e a recuperação dos
ecossistemas, desenvolvendo suas ações de forma a valorizar o bem-estar
dos trabalhadores, promovendo a qualidade de vida;

13.3. A CONTRATADA deverá obedecer às orientações contidas na Portaria
nº 317/2012 do INMETRO quanto aos seguintes INDICADORES:

13.3.1. Identificação e monitoramento da atualização da legislação e de
outros regulamentos aplicáveis;

13.3.2. Registros  de  comprovação  do  atendimento  à  legislação  e  a
outros regulamentos aplicáveis;

13.3.3. Conformidade ambiental, de acordo com a legislação vigente;

13.3.4. Conformidade sanitária, de acordo com a legislação vigente;

13.3.5. Conformidade trabalhista, de acordo com a legislação vigente;

13.3.6. Conformidade  previdenciária,  de  acordo  com  a  legislação
vigente;
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13.3.7. Conformidade tributária, de acordo com a legislação vigente;

13.3.8. Conformidade fiscal, de acordo com a legislação vigente;

13.3.9. Conformidade com a legislação de defesa do consumidor;

13.3.10. Medidas  aditadas  junto  à  cadeia  de  valor,  visando  a  sua
conformidade  com  a  legislação  e  outros  regulamentos  ambientais,
sanitários, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e de defesa do
consumidor, aplicáveis.

13.4. A CONTRATADA deve realizar suas atividades de modo a minimizar os
impactos negativos e potencializar os impactos positivos sobre a flora e a
fauna, preservando, conservando e recuperando ecossistemas locais.

13.5. A CONTRATADA deve adotar o plano de gestão de resíduos sólidos,
visando:

13.5.1. A coleta seletiva de resíduos sólidos, aproveitando os resíduos
gerados;

13.5.2. Controle,  tratamento  e  destinação  adequados  dos  resíduos  e
rejeitos sólidos;

13.5.3. Práticas de logística reversa dos resíduos sólidos

14.DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1. 12.1  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;

14.1.1. GESTOR DO CONTRATO: Assessor Auxiliar II – José Eduardo
Stort Fernandes, ou servidor por ele designado;
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14.1.2. FISCAL TÉCNICO: Diretor da Divisão de Manutenção Predial do
Interior (DMPI), ou servidor por ele designado;

14.1.3. FISCAL  ADMINISTRATIVO:  Diretor  do  Departamento  de
Infraestrutura  e  Manutenção  Predial  (DIMP),  ou  servidor  por  ele
designado.

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

14.3. 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.

Goiânia, 12 de junho de 2020.

Eng.º José Eduardo Stort Fernandes
Divisão de Manutenção Predial do Interior (DMPI) 

De acordo:

Eng.º Roberto Dutra Alves 
Divisão de Manutenção Predial do Interior (DMPI) 

Eng.º Dalton Foltran de Souza 
Diretor do Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial 

Eng.º Luiz Cláudio Dias Ferreira 
Diretor de Obras  
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