
Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 202003000220653

 1. DO OBJETO

 1.1. Contratação  de  empresa  que  tenha  como  objeto  social  o

desenvolvimento  de atividades que  promovam a interação entre

escolas  e  empresas,  para  o  gerenciamento  de  programas  de

estágio,  realizando  recrutamento,  seleção,  treinamento,

acompanhamento  e  administração  das  atividades  de  estágio

remunerado, para atender às necessidades do Poder Judiciário do

Estado de Goiás:

Lote 1 - Graduação
Bolsa

Quantidade

(A)

Valor unitário

(B)

Valor mensal

(C)

Valor anual

(D)
 1.850  R$ 1.050,00  R$ 1.942.500,00  R$ 23.310.000,00 

Taxa de administração
Percentual

(E)

Valor unitário

(F)

Valor mensal

(G)

Valor anual

(H)
% (E) * (B) (F) * (A) (G) * 12

Vale transporte
Quantidade

(I)

Valor unitário

(J)

Valor mensal

(K)

Valor anual

(L)
 1.850  R$ 189,20  R$ 350.020,00  R$ 4.200.240,00 

Total Estimado do Lote (C) + (G) + (K) (D) + (H) + (L)
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Lote 2 – Pós-Graduação, lato ou stricto sensu
Bolsa

Quantidade

(A)

Valor unitário

(B)

Valor mensal

(C)

Valor anual

(D)
70  R$ 3.550,00  R$ 248.500,00  R$ 2.982.000,00 

Taxa de administração
Percentual

(E)

Valor unitário

(F)

Valor mensal

(G)

Valor anual

(H)
% (E) * (B) (F) * (A) (G) * 12

Vale transporte
Quantidade

(I)

Valor unitário

(J)

Valor mensal

(K)

Valor anual

(L)
70  R$ 189,20  R$ 13.244,00  R$ 158.928,00 

Total Estimado do Lote (C) + (G) + (K) (D) + (H) + (L)

 1.1. O critério de seleção da proposta será o de menor valor global

para cada lote, sendo que a disputa ocorrerá sobre o percentual da

taxa de administração.

 1.2. O valor da taxa de administração será de acordo com a planilha

elaborada pela Divisão de Compras do Contratante;

 1.3. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo

ser  prorrogado  por  interesse  das  partes  até  o  limite  de  60

(sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei n° 8.666, de

1993.

 2. DA JUSTIFICATIVA

 2.1. A contratação em tela visa o cumprimento do que preceitua as

normas  contidas  na  Lei  n°  11.788/2008,  a  qual  dispõe  sobre  o

estágio de estudantes;

 2.2. O estágio proporciona o aprendizado de competências próprias

da  atividade  profissional  e  a  contextualização  curricular,
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objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e

para o trabalho;

 2.3. A  prática  do  estágio  estudantil  constitui-se  num  valioso

instrumento,  visto  que  integra  o  conhecimento  teórico  adquirido

durante o aprendizado escolar acadêmico com a vivência prática

dos problemas e soluções da organização institucional.

 2.4. O  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Goiás,  por  meio  de  seu

Programa de Estágio, proporciona a complementação do ensino e

da  aprendizagem  de  estudantes,  contribuindo,  assim,  para  a

formação social,  educacional  e  profissional  de  jovens do ensino

superior.

 2.5. Uma das formas de recrutar, selecionar e contratar estagiários é

por meio de instrumentos celebrados diretamente entre o órgão e

instituições de ensino. Neste contexto, informa-se que a Diretoria

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça não possui condições

de  absorver  as  atividades  inerentes  ao  recrutamento,  seleção,

acompanhamento  de  estagiários  e  controle  de  instituições  de

ensino para efetivar o corpo de estagiários deste Poder, bem como,

de  providenciar  a  confecção  de  Termos  de  Compromisso  de

Estágio  (TCE),  termos  aditivos e  declarações  dos  estagiários

participantes do programa.

 2.6. Considerando a relevância da presente demanda, bem como as

limitações da Administração quanto à força de trabalho atual faz-se

necessária a  realização  de  parceria  com entidade  especializada

para  atuar  na  condução  dos  procedimentos  necessários  à

viabilização  do  recrutamento,  da  seleção,  da  contratação  e  do

acompanhamento dos estágios supervisionados.
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 2.7. Nesse  contexto,  a  contratação de  Agente  de  Integração  que

possa, em especial, auxiliar na execução do Programa de Estágio,

no que se refere à relação entre o Poder Judiciário do Estado de

Goiás, as Instituições de ensino e os estagiários, é fundamental

para a continuidade do Programa, comungando com o interesse

público, e permitindo o acesso dos estudantes às oportunidades de

conhecimento teórico e prático na Administração Pública.

 3. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

 3.1.  ENCARGOS E ATIVIDADES DA CONTRATADA

 3.1.1. Na administração do programa de estágio remunerado

do Poder Judiciário do Estado de Goiás, a contratada deverá:

 3.1.1.1. No  caso  de  empresas  não  estabelecidas  no

Município de Goiânia, apresentar declaração afirmando ter

capacidade  de  instalação  de  estrutura  destinada  à

consecução do objetivo proposto, no prazo máximo de 30

dias após a assinatura do contrato para iniciar o serviço de

recrutamento, seleção pública e contratação de estagiários

de graduação e pós-graduação lato ou stricto sensu;

 3.1.1.2. Relacionar-se com as instituições de ensino e com

elas celebrar convênios, mantendo as condições e requisitos

exigidos pela legislação em vigor;

 3.1.1.3. Expedir  o  Termo de Compromisso de Estágio  e

zelar para que o estagiário o apresente com as assinaturas

devidas em, no máximo, 10 dias após a sua expedição;

 3.1.1.4. Certificar que o estagiário providenciou a entregas

das vias do Termo de Compromisso, conforme descrito no

item anterior;
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 3.1.1.5. Providenciar identificação pessoal dos estagiários,

na forma de crachás, os quais serão entregues diretamente

aos estagiários, no prazo máximo de 30 dias, contado da

convocação  do  estagiário,  conforme  modelo  a  ser

apresentado pelo CONTRATANTE;

 3.1.1.6. Convocar os estagiários classificados no processo

seletivo, no período máximo de 48 (quarenta e oito) horas

após solicitação do CONTRATANTE, mediante o emprego

dos seguintes meios:

 3.1.1.6.1.Via  telefone,  na  pessoa  do  próprio  estagiário,

senão;

 3.1.1.6.2.Através  do  endereço  eletrônico  (e-mail),

previamente  fornecido  pelo  estagiário  no  ato  de

inscrição, ou

 3.1.1.6.3.Por  carta,  com aviso  de recebimento  (“AR”),  no

endereço indicado pelo estagiário;

 3.1.1.7. Controlar  a  frequência  mensal  dos  estagiários,

que  deverá  ser  entregue  até  o  dia  20  de  cada  mês,

observando que:

 3.1.1.8. Em  Goiânia,  as  frequências  poderão  ser

entregues  pessoalmente,  pelos  estagiários,  no  posto  de

atendimento  da  CONTRATADA,  ou  encaminhadas  ao

endereço eletrônico (e-mail) da CONTRATADA, que seja de

uso exclusivo para gerência do estágio do Poder Judiciário

do Estado de Goiás;

 3.1.1.9. Nas  comarcas  do  interior  do  Estado,  as

frequências serão encaminhadas ao endereço eletrônico (e-

mail)  da  CONTRATADA,  que  seja  de  uso  exclusivo  para

gerência do estágio do Poder Judiciário do Estado de Goiás;
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 3.1.1.10. A CONTRATADA deverá  efetuar  a  cobrança  às

unidades judiciárias da capital  e comarcas do interior,  das

frequências não entregues,  em até 24 horas após a data

estabelecida como limite para entrega;

 3.1.1.11. As  frequências  deverão  ser  arquivadas  pela

CONTRATADA no dossiê de cada estagiário.

 3.1.1.12.  Confeccionar  a  folha  de  pagamento  dos

estagiários,  encaminhando-a  à  Diretoria  de  Recursos

Humanos  do  CONTRATANTE  em  até  6  (seis)  dias  úteis

após  a  data  de  entrega  das  frequências  dos  estagiários,

observando-se as seguintes normas:

 3.1.1.12.1. Se comprovado erro na folha de pagamento

por  parte  da  CONTRATADA,  fica  a  CONTRATADA

obrigada a corrigir o erro em até 24 horas, para que o

estagiário  não  fique  sem  receber  a  bolsa  no  período

devido.

 3.1.1.13. Cabe à CONTRATADA a realização do depósito

correspondente  ao  pagamento  dos  estagiários,  em  suas

respectivas contas,  em até 48 horas após a transferência

dos recursos pela CONTRATANTE;

 3.1.1.14. Providenciar a substituição de estagiários que não

se  adequaram  às  normas  reguladoras  do  Programa  de

Estágio  ou  às  atividades  que  lhes  foram  atribuídas  pelo

supervisor,  quando solicitado pelo  CONTRATANTE e sem

ônus para este;

 3.1.1.15. Elaborar  e  editorar  o  Manual  do  Estagiário,  e

providenciar  a  sua  reprodução  em  quantidade  suficiente

para atender ao total de estagiários em atividade no Poder

Judiciário do Estado de Goiás, no período de vigência do

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: 202003000220653

Assinado digitalmente por: LILLIAN FERREIRA LEAL DE MORAES COUTO, ASSESSOR(A) TECNICO(A); e outros, em 04/11/2020 às 10:47.
Para validar este documento informe o código 354244641542 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202003000220653

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 04/11/2020 às 12:10.
Para validar este documento informe o código 354332607062 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

contrato,  sendo  que  o  conteúdo  do  mesmo  deverá  ser

aprovado pela Diretoria de Recursos Humanos;

 3.1.1.16. Providenciar  o  seguro  de  vida  contra  acidentes

pessoais  aos  estagiários,  observadas  as  seguintes

exigências:

 3.1.1.16.1. A  cobertura  do  seguro  deverá  abranger

acidentes pessoais ocorridos com o estudante durante o

período  de  vigência  do  estágio,  24  horas  por  dia,  no

território  nacional,  e  cobrir  morte  ou  invalidez

permanente, total ou parcial, provocados por acidente;

 3.1.1.16.2. O  valor  da  indenização  deve  ser  de,  no

mínimo, R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)

no caso de invalidez permanente ou morte;

 3.1.1.16.3. Previsão  de  Fundo  de  Assistência  ao

Estagiário,  no  valor  mínimo de  R$  500,00  (quinhentos

reais),  para  cobrir  despesas  hospitalares,  médicas  e

farmacêuticas em razão de pequenos acidentes.

 3.1.1.17. Manter, caso solicitado pelo Contratante, um posto

de atendimento, no espaço do prédio do Tribunal de Justiça

do Estado de Goiás, com no mínimo 02 celetistas, móveis,

materiais  e  equipamentos  para  o  desenvolvimento  das

seguintes atividades:

 3.1.1.17.1. Elaboração  e  impressão  de  Termos  de

Compromisso de Estágio;

 3.1.1.17.2. Elaboração  e  impressão  de  listas  e

relatórios  solicitados  pela  Diretoria  de  Recursos

Humanos;

 3.1.1.17.3. Recebimento de frequências de estagiários

pessoalmente, ou via endereço eletrônico (e-mail);
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 3.1.1.17.4. Elaboração  e  impressão  de  declarações

aos estagiários;

 3.1.1.17.5. Disponibilização  de  informações  sobre  o

estágio no Poder Judiciário do Estado de Goiás;

 3.1.1.17.6. Realizar  outros  atendimentos  aos

estagiários, correlatos ao programa de estágio;

 3.1.1.18. Realizar atividades administrativas necessárias à

boa  execução  do  contrato  e  indispensáveis  ao  efetivo

acompanhamento pela contratante, especialmente:

 3.1.1.19. Emitir relatórios mensais à Diretoria de Recursos

Humanos do CONTRATANTE, com os dados dos estagiários

ingressos;

 3.1.1.20. Emitir, mensalmente, e encaminhar à Diretoria de

Recursos  Humanos  do  CONTRATANTE,  a  listagem  dos

contratos de estágio que se encerram no respectivo mês;

 3.1.1.21. Encaminhar  à  Diretoria  de  Recursos  Humanos

relatório de frequência mensal dos estagiários;

 3.1.1.22. Manter  a  Diretoria  de  Recursos  Humanos

informada  sobre  o  cadastro  de  reserva  de  estagiários

classificados em processo seletivo;

 3.1.1.23. Informar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer

irregularidade que venha a ocorrer na situação escolar do

estudante que o impossibilite de prosseguir no estágio;

 3.1.1.24. Comunicar,  imediatamente  e  por  escrito,  à

Diretoria  de  Recursos  Humanos  do  CONTRATANTE,  o

pagamento de Complementação Educacional e do Auxílio-

transporte aos estagiários, assim que for efetivado;

 3.1.1.25. Emitir  relatório  de  frequência  dos  estagiários,

quando em treinamento oferecido pela CONTRATADA;
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 3.1.1.26. Emitir,  sempre  que  requisitados,  à  Diretoria  de

Recursos  Humanos,  outros  relatórios  referentes  aos

estagiários  contratados  e/ou  selecionados  por  meio  do

processo seletivo;

 3.1.1.27. Emitir,  ao  final  do  contrato  do  estagiário,  a

Declaração  de  Estágio,  sendo  que  no  documento  deverá

constar o período de realização do estágio, a carga horária

total, bem como as atividades desenvolvidas pelo estagiário,

conforme  definido  no  Plano  de  Atividades,  e  outras

informações pertinentes.

 3.1.1.28. Providenciar  a  migração  dos  estagiários  já

contratados por este Poder,  no limite estabelecido,  sem a

necessidade  de  passarem  por  novo  processo  seletivo,

conforme o interesse e a necessidade da contratante, a fim

de manter a continuidade do estágio, sem prejuízo ao bom

andamento das atividades no Poder Judiciário do Estado de

Goiás.

 3.1.2. Dos  encargos  da  CONTRATADA  na  realização  dos

treinamentos:

 3.1.2.1. Deverão  ser  realizados  treinamentos  para

estagiários  iniciantes  e  para  estagiários  veteranos,  sendo

que, em todo o caso, a carga horária mínima será de 3 (três

horas), devendo cada estagiário participar de ao menos um

treinamento por ano;

 3.1.2.2. Os  treinamentos  realizados  em  Goiânia,  para

atender  aos  estagiários  da  Comarca  de  Goiânia  e  do

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás serão presenciais,

ou  à  distância,  a  critério  da  administração,  devendo  a
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CONTRATADA  viabilizar  plataforma  e  estrutura  que

assegure o rendimento do participante;

 3.1.2.3. Os  treinamentos  realizados  para  atender  aos

estagiários  das  Comarcas  do  Interior,  serão  no  modo  à

distância, devendo a CONTRATADA viabilizar plataforma e

estrutura que assegure o rendimento do participante;

 3.1.2.4. Os  conteúdos  programáticos  dos  cursos  serão

definidos pelo CONTRATANTE, sendo de responsabilidade

da CONTRATADA o desenvolvimento do mesmo;

 3.1.2.5. A  CONTRATADA  será  responsável  pela

organização dos treinamentos, confecção e reprodução do

material didático e expedição e entrega dos certificados aos

estagiários.

 3.1.3. Dos  encargos  da  CONTRATADA  na  realização  do

processo seletivo:

 3.1.3.1. O agente de integração contratado deverá realizar

todas as fases e  atos  de execução do processo seletivo,

inclusive:

 3.1.3.1.1.Elaborar  editais,  comunicados,  formulários,

programas, cadastros e listagens referentes ao processo

seletivo;

 3.1.3.1.2.Elaborar  o  conteúdo  programático  das provas e

submetê-lo à aprovação do Contratante, para divulgação

no edital de seleção.

 3.1.4. Elaborar  as  provas  a  serem  aplicadas  no  processo

seletivo e se responsabilizar por seu sigilo e reprodução;

 3.1.5. Divulgar o processo seletivo nos fóruns das comarcas,

nas instituições de ensino e em sua  home page oficial,  para

garantia da publicidade do ato;

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: 202003000220653

Assinado digitalmente por: LILLIAN FERREIRA LEAL DE MORAES COUTO, ASSESSOR(A) TECNICO(A); e outros, em 04/11/2020 às 10:47.
Para validar este documento informe o código 354244641542 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202003000220653

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 04/11/2020 às 12:10.
Para validar este documento informe o código 354332607062 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

 3.1.6. Realizar as inscrições para o processo seletivo, via web,

gratuitamente, presencial ou postal, conforme modo de seleção

realizado;

 3.1.7. Providenciar  infraestrutura  física  e  tecnológica

necessária para realização das provas;

 3.1.8. Fazer a apuração dos resultados da seleção, por ordem

classificatória, e encaminhar à Diretoria de Recursos Humanos

do CONTRATANTE, para homologação;

 3.1.9. Julgar os recursos referentes ao Processo Seletivo;

 3.1.10. Publicar, após homologação, os resultados do processo

seletivo em lista organizada por ordem classificatória, contendo

o nome completo do candidato, a nota obtida na prova e, se for

o caso, o critério de desempate.

 3.2. ENCARGOS E ATIVIDADES DO CONTRATANTE

 3.2.1. Identificar  e  quantificar  as  vagas  de  estágio  a  serem

preenchidas;

 3.2.2. Receber  os  estagiários  encaminhados  pelo  agente  de

integração  e  providenciar  a  localização  nas  respectivas

unidades;

 3.2.3. Designar  servidor  para  atuar  como  Supervisor  do

estágio;

 3.2.4. Revisar  e  homologar  os  Editais  de  seleção  dos

estagiários;

 3.2.5. Supervisionar  e  avaliar  o  processo  de  seleção  dos

estagiários;

 3.2.6. Solicitar,  quando  necessário,  à  CONTRATADA  a

aplicação de avaliação prática para seleção de estagiários;

 3.2.7. Homologar  os  resultados  da  seleção,  bem  como  dos

recursos interpostos;
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 3.2.8. Informar, mensalmente, e por escrito, à CONTRATADA o

desligamento antecipado de qualquer estagiário, com vistas às

providências legais e administrativas;

 3.2.9. Transferir,  mensalmente, à CONTRATADA, os recursos

necessários  ao  pagamento  das  Bolsas  de  Complementação

Educacional  acrescidos  a  cada  Bolsa  de  Complementação

Educacional  o  valor  de  R$________,  a  título  de  contribuição

institucional,  destinados ao ressarcimento  das despesas com

recrutamento,  seleção,  atualização  de  cadastros,  registros  e

pagamento  do  seguro  obrigatório  em favor  do  estagiário,  no

caso de morte ou invalidez por acidente, durante a vigência do

contrato  de  estágio,  e  demais  despesas  oriundas  do

cumprimento das obrigações.

 3.3. DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO

 3.3.1. Deverá  ser  realizado  processo  seletivo  na  modalidade

presencial  ou  à  distância,  a  critério  da  administração,  que

atenda  à  necessidade  de  estágio  de  todas  as  Comarcas  do

Poder Judiciário do Estado e do Tribunal de Justiça;

 3.3.2. O processo seletivo de estagiários deverá ser realizado

conforme demanda, observando o prazo máximo de início do

processo em até 30 (trinta dias) após a solicitação formal do

CONTRATANTE,  ou  quando  o  cadastro  reserva  (por

curso/lotação),  estiver  abaixo  do  número  de  20  estagiários,

exceto nos casos destinados ao preenchimento de vagas para

atender  às  necessidades  do  Centro  Educacional  Infantil

Desembargador Mauro Campos (Creche do Poder Judiciário),

quando dar-se-á mediante a realização de seleção específica,

sempre que solicitado pelo CONTRATANTE;
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 3.3.3. O  processo  seletivo  será  realizado  em  duas  etapas,

sendo a primeira  etapa constituída de prova presencial  ou  à

distância,  para  verificação  do  conhecimento  básico  conforme

conteúdo programático definido no edital,  e a segunda etapa

constituída de entrevista onde se verificará o perfil do estagiário

para o desempenho das funções no Poder Judiciário do Estado

de Goiás;

 3.3.4. Caso a seleção pública seja realizada por meio de prova

presencial será aplicada em polos regionais assim distribuídos:

 3.3.4.1. Região metropolitana: Goiânia

 3.3.4.2. Região Centro Oeste: Anápolis

 3.3.4.3. Região Norte: Porangatu

 3.3.4.4. Região Nordeste: Formosa

 3.3.4.5. Região do entorno do Distrito Federal: Luziânia

 3.3.4.6. Região Sul: Itumbiara

 3.3.4.7. Região Sudoeste: Rio Verde

 3.3.4.8. Região Oeste: São Luís de Montes Belos.

 3.3.4.9. Região Noroeste: Itaberaí

 3.3.4.10. Região Sudeste: Caldas Novas

 3.3.5. Será  de  total  responsabilidade  da  CONTRATADA  a

execução de todas as fases do processo;

 3.3.6. Para  atender  à  demanda  de  estágio  do  Tribunal  de

Justiça  do  Estado de Goiás,  e  para  a  Comarca de Goiânia,

poderá haver subdivisão de cada um dos grupos por área de

formação  do  estagiário,  conforme  interesse,  necessidade  e

solicitação da CONTRATANTE;

 3.3.7. O  conteúdo  programático  e  as  provas  versarão  sobre

conhecimentos  gerais  (língua  portuguesa,  noções  de

informática e atualidade) e conhecimentos específicos, a serem
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definidos pela CONTRATANTE e só será aprovado o estagiário

que tiver aproveitamento mínimo de 50%;

 3.3.8. O  conteúdo  das  provas  será  elaborado  pela

CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE;

 3.3.9. O Processo seletivo terá validade de 1 (um) ano, a contar

da data de homologação do resultado final;

 3.3.10. No processo seletivo deverá ser assegurado o percentual

de 10% (dez por cento) do quantitativo de vagas às pessoas

portadoras de deficiência física, conforme art. 17, §5º da lei do

Estágio, número 11.788/2008;

 3.3.11. No processo seletivo deverá ser assegurado o percentual

de 30% (trinta  por  cento)  das vagas a candidatos negros ou

pardos,  de  acordo  com  o  Ato  Normativo  nº  0007552-

45.2020.2.00.0000, baseado na Resolução CNJ nº 336/2020.

 4. DA BOLSA-AUXÍLIO E BENEFÍCIOS

 4.1. O pagamento da Bolsa-auxílio aos estagiários será mensal, no

valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) para os estudantes

de  graduação  e  R$  3.550,00  (três  mil,  quinhentos  e  cinquenta

reais) para os estudantes de pós-graduação lato ou  stricto sensu,

considerando-se para esse fim os dias em que ocorreu a efetiva

atuação do estagiário, descontadas as faltas não justificadas;

 4.1.1. Ocorrendo desligamento do estagiário o pagamento da

Bolsa-auxílio será suspenso imediatamente.

 4.2. O estudante receberá,  ainda,  o  valor  de R$ 189,20 (cento e

oitenta e nove reais e vinte centavos) referente ao vale-transporte,

considerando  para  esse  fim  os  dias  em  que  ocorreu  a  efetiva

atuação do estagiário, descontando-se as faltas.
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 4.3. A bolsa-auxílio poderá ser reajustada anualmente, condicionada

à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, em ato

próprio.

 4.3.1. O valor da taxa de administração não será alterado com

o reajuste da bolsa-auxílio.

 5. DA CARGA HORÁRIA DOS ESTAGIÁRIOS

 5.1. O estágio terá uma carga horária semanal de 25 (vinte e cinco)

horas,  ressalvados  os  casos  em  que  a  matriz  curricular  da

Universidade ou Conselhos de Profissões impeçam tal jornada de

estágio.

 6. DAS CAUSAS DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE ESTÁGIO

 6.1. O contrato de estágio será encerrado:

 6.1.1. Automaticamente, ao término do seu prazo de validade;

 6.1.2. Nos casos de abandono do estágio, caracterizado após 3

(três) dias consecutivos de faltas injustificadas ou 5 (cinco) dias

de faltas intercaladas no período de um mês;

 6.1.3. No caso de abandono do estágio, será considerada, para

todos os efeitos legais, a data do encerramento do estágio no

último  dia  em  que  se  efetuou  o  registro  de  presença  do

estagiário;

 6.1.4. Nos  casos  de  conclusão  do  curso  ou  interrupção  do

mesmo, considerando-se o último dia de aula;

 6.1.5. A interesse do estagiário, mediante requerimento escrito,

a partir da data do requerimento, se não constar outra data no

pedido;
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 6.1.6. Por interesse do CONTRATANTE ou da CONTRATADA,

inclusive  nos  casos  em  que  for  comprovado  o  rendimento

insatisfatório do estagiário, devidamente justificado;

 6.1.7. Por  descumprimento,  pelo  estagiário,  de  qualquer  das

suas obrigações decorrentes do estágio;

 6.1.8. Quando o estagiário for reprovado no semestre ou ano

letivo, ou ficar em dependência em mais de três disciplinas.

 7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 7.1. São obrigações da Contratante:

 7.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela

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

sua proposta;

 7.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, pelos

servidores especialmente designados;

 7.4. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais

imperfeições,  falhas  ou  irregularidades  constatadas  no  curso  da

execução  dos  serviços,  fixando  prazo  para  a  sua  correção,

certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais

adequadas;

 7.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço,

no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

 7.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota

Fiscal/Fatura da Contratada, no que couber;

 7.7. Fornecer as informações necessárias para o desenvolvimento

dos serviços objeto do contrato;

 7.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após

seu recebimento;
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 7.9. Cientificar a Diretoria-Geral para adoção das medidas cabíveis

quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

 7.10. 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.

 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 8.1. Executar  os  serviços  conforme  especificações  deste

instrumento  e de sua proposta,  com a alocação dos estagiários

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, na

quantidade especificadas neste Termo de Referência;

 8.2. Manter  a  execução  do  serviço  nos  horários  fixados  pela

Administração;

 8.3. Efetuar o pagamento da bolsa auxílio aos estagiários alocados

na execução contratual, mediante depósito em conta bancária de

titularidade do estudante, de modo a possibilitar a conferência do

pagamento por parte do Contratante. Em caso de impossibilidade

de cumprimento desta disposição, a Contratada deverá apresentar

justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade

e possa verificar a realização do pagamento;

 8.4.   Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito

pela Administração, para representá-la na execução do contrato;

 8.5. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada

no decorrer da prestação dos serviços;

 8.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação;
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 8.7. Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informações  obtidas  em

decorrência do cumprimento do contrato;

 8.8. Prestar  todo  esclarecimento  ou  informação  solicitada  pelo

Contratante,  garantindo-lhes  o  acesso,  a  qualquer  tempo,  aos

documentos relativos à execução do serviço;

 8.9. Cumprir,  durante todo o período de execução do contrato,  a

reserva de cargos prevista  em lei  para  pessoa com deficiência,

bem  como  as  regras  de  acessibilidade  previstas  na  legislação,

quando  a  Contratada  houver  se  beneficiado  da  preferência

estabelecida pela Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015;

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

estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

 8.11. Não  caucionar  ou  utilizar  o  Contrato  para  qualquer  outra

operação  financeira  sem  prévia  e  expressa  autorização  do

Contratante, sob pena de rescisão contratual;

 8.12. Apresentar  ao  Poder  Judiciário  nota  fiscal  dos  serviços

executados,  apresentando  CNPJ  idêntico  ao  estabelecido  no

contrato,  acompanhado  da  Guia  quitada  e  da  Certidão  de

Regularidade Fiscal do FGTS (GRF), Regularidade com a Fazenda

Federal,  Estadual  e  Municipal  do  domicílio  ou  sede do licitante,

documentação  que  comprove  a  inexistência  de  débitos

inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho  e  de  toda  a

documentação que compõe a relação SEFIP (Sistema Empresa de

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social),  da

Guia  quitada  e  da  Certidão  Negativa  de  Débitos  relativos  às

Contribuições  Previdenciárias  e  as  de  Terceiros  (GPS),

devidamente válidas, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

(CNDT), e de outras que vierem a ser exigidas, além da relação

nominal dos estagiários pagos com a descrição dos valores, sem a

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: 202003000220653

Assinado digitalmente por: LILLIAN FERREIRA LEAL DE MORAES COUTO, ASSESSOR(A) TECNICO(A); e outros, em 04/11/2020 às 10:47.
Para validar este documento informe o código 354244641542 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202003000220653

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 04/11/2020 às 12:10.
Para validar este documento informe o código 354332607062 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

qual  não  serão  liberados  os  pagamentos  das  faturas  para  a

liquidação.

 9. DA SUBCONTRATAÇÃO

 9.1. É vedada a subcontratação, salvo autorização deste Tribunal.

 10. DA CAPACIDADE TÉCNICA

 10.1.  Para comprovação de qualificação técnica a empresa deverá

apresentar aptidão para desempenho da atividade por meio de um

ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa

jurídica de direito público ou privado, atuante no mercado nacional,

comprovando  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível

em características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo

de Referência;

 10.1.1. Para atender a exigência acima, deverá ser comprovada:

 10.1.1.1. A  execução  do  serviço  de  gerenciamento  e

treinamento de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do

quantitativo de vagas de estágio a serem preenchidas, o que

pode ser comprovado pelo somatório dos atestados;

 10.1.1.2. A  realização  de  processo  seletivo  presencial,

encerrado  em ou  curso,  com no  mínimo 7.000  (sete  mil)

inscritos,  precedido  de  edital  público,  com  aplicação  de

provas para vagas de estágio de nível superior, nos termos

da Lei, considerando a complexidade logística envolvida na

realização do processo seletivo, nos moldes exigidos pelo

Poder Judiciário, que vai desde a abertura das inscrições até

a aplicação das provas;

 10.1.1.2.1. A comprovação acima poderá ser feita não

só pelos atestados indicados no item 10.1, mas também
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por qualquer  outro meio idôneo,  vez que tratam-se de

seleções públicas e transparentes;

 10.1.1.3. A  experiência  mínima  de  3  (três)  anos  na

execução  do  objeto,  podendo  ser  aceito  o  somatório  de

atestados  e  não  havendo  necessidade  de  os  três  anos

serem ininterruptos.

 10.2. Não serão considerados atestados emitidos por empresas de

iniciativa  privada  pertencente  ao  mesmo  grupo  empresarial  da

licitante;

 10.2.1. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo

empresarial,  empresas  controladas  ou  controladoras  da

licitante,  ou  que  tenham  pelo  menos  uma  pessoa  física  ou

jurídica na condição de sócio da licitante,

 10.3. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias

à  comprovação  da  legitimidade  dos  atestados  e/ou  demais

documentos, apresentando os documentos porventura solicitados

pela Administração para tal comprovação;

 11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 11.1. 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.
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 12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

 12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato

consistem  na  verificação  da  conformidade  da  prestação  dos

serviços,  técnicas  e  equipamentos  empregados,  de  forma  a

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos

por  um  ou  mais  representantes  do  Contratante,  especialmente

designados, na forma dos arts. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21

de junho de1993;

 12.2. A gestão,  controle  e  fiscalização  contratual  serão  realizados

pelo  Gestor  do  Contrato,  auxiliado  pelo  Fiscal  Técnico,  Fiscal

Administrativo e pelo público usuário, nos termos do art. 40 da IN

SGMPDG nº 5/2017;

 12.3. Ficam  designados  como  Gestores,  Fiscais  Técnico  e

Administrativo do contrato:

 12.3.1. GESTOR  DO  CONTRATO:  Diretor(a)  de  Recursos

Humanos;

 12.3.2. FISCAL TÉCNICO: Diretor(a) da Divisão de Alocação e

Atendimento ao Servidor;

 12.3.3. FISCAL ADMINISTRATIVO:  Servidor(a)  designado pela

Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor;

 12.4. A  Fiscalização  do  contrato  caberá  a  esses  profissionais,

reservando-os  o  direito  de  exercer  a  mais  ampla  e  completa

fiscalização sobre os serviços, seja diretamente ou por prepostos

designados, que manterão contato com o preposto indicado pela

Contratada;

 12.5. A Contratada, na data de assinatura do contrato, deverá indicar

preposto  para  representá-la  na  execução  contratual,  pelo

cumprimento  das  obrigações  assumidas  e  pelo  relacionamento

com o TJGO nos assuntos relativos ao contrato;
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 12.6. Procedimentos de fiscalização e de gestão da qualidade dos

serviços  obedecerão aos critérios  estabelecidos neste  Termo de

Referência e na legislação pertinente;

 12.7. Cabe ao Gestor do Contrato, dentre outras atribuições:

 12.7.1. Receber e juntar ao processo os registros de ocorrências

efetuadas  pelos  fiscais  técnico  e  administrativo  e  adotar  as

providências necessárias pelo inadimplemento total ou parcial

de cláusulas contratuais;

 12.7.2. Receber  e  verificar  a  regularidade  da  documentação

apresentada  pela  Contratada  para  fins  de  liquidação  e

pagamento;

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

responsabilidade  da  Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por

qualquer  irregularidade,  não  implica  corresponsabilidade  do

Contratante  ou  de  seus  agentes,  gestores  e  fiscais,  de

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

 12.9. As  disposições  previstas  neste  Termo  de  Referência  não

excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa nº 05, de

2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

 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;

 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-
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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 no momento

em  que  o  Gestor  do  contrato  atestar  a  prestação  de  serviços,

objeto do contrato;

 13.3. A Nota  Fiscal  deverá  ser  obrigatoriamente  acompanhada  da

comprovação  da  regularidade  fiscal,  constatada  por  meio  das

certidões previstas no art.  29 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de

junho 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  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;
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 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  Poder  Judiciário  do  Estado  de

Goiás 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;

 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 da prestação dos serviços

objeto  do  contrato,  os  pagamentos  serão  realizados
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normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso

a  contratada  não  regularize  sua  situação  junto  ao  órgão

correspondente;

 13.6.5.1. 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 Poder Judiciário do Estado de Goiás.

 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, 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%

 14. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

 14.1. O preço da taxa de administração é fixo e irreajustável no prazo

de  um  ano  contado  da  data  limite  para  a  apresentação  das

propostas.

 14.1.1. 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.

 14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo

de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último

reajuste.

 14.3. 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. 

 14.4. Nas  aferições  finais,  o  índice  utilizado  para  reajuste  será,

obrigatoriamente, o definitivo.

 14.5. 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.

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: 202003000220653

Assinado digitalmente por: LILLIAN FERREIRA LEAL DE MORAES COUTO, ASSESSOR(A) TECNICO(A); e outros, em 04/11/2020 às 10:47.
Para validar este documento informe o código 354244641542 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202003000220653

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 04/11/2020 às 12:10.
Para validar este documento informe o código 354332607062 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

 14.6. 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. 

 14.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

 14.8. A taxa de administração não será alterada em decorrência

de eventual reajustamento da bolsa-auxílio.

 15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 15.1. 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:

 15.1.1. Advertência;

 15.1.2. Multa;

 15.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados,

Distrito Federal e Municípios;

 15.1.4. Descredenciamento  do  sistema  de  cadastramento  de

fornecedores.

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

observará o seguinte:

 15.2.1. até 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;

 15.2.2. até  0,3%  (zero  vírgula  três  por  cento)  ao  dia,  até  o

trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento;

 15.2.3. até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o valor da

parte do fornecimento e/ou do serviço não realizado;
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 15.2.4. até 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplente do

contrato/saldo  remanescente  do  contrato,  em  caso  de

descumprimento parcial da obrigação;

 15.3. 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;

 15.4. 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;

 15.5. 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;

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

Federal e Municípios será graduado pelos seguintes prazos:

 15.6.1. 6 (seis) meses, nos casos de:

 15.6.1.1. 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;

 15.6.1.2. Alteração  da  quantidade  ou  qualidade  da

mercadoria/materiais fornecidos;

 15.6.2. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da

execução do objeto ou do serviço;

 15.6.3. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

 15.6.3.1. Paralisação de serviço sem justa fundamentação

e prévia comunicação à Administração;

 15.6.3.2. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de

licitação no âmbito da administração estadual;

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: 202003000220653

Assinado digitalmente por: LILLIAN FERREIRA LEAL DE MORAES COUTO, ASSESSOR(A) TECNICO(A); e outros, em 04/11/2020 às 10:47.
Para validar este documento informe o código 354244641542 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202003000220653

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 04/11/2020 às 12:10.
Para validar este documento informe o código 354332607062 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

 15.6.3.3. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio

doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

 15.6.3.4. Recusar  a  retirada  da  nota  de  empenho  ou

assinatura  do  contrato  no  prazo  estabelecido,  sem  justa

causa.

 15.6.4. 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;

 15.7. 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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Wanessa Oliveira Alves
Diretora de Recursos Humanos

Teresa Cristina de Sá Araújo
Diretora da Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor
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