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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 

 

ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO VISUAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE 
GOIÁS, COMPREENDENDO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de 
serviços de confecção e instalação de placas sinalizadoras internas e 
externas, das legendas das placas e componentes do Sistema de 
Comunicação Visual do Poder Judiciário do Estado de Goiás, conforme 
especificações constantes do Caderno de Anexos abaixo relacionado e as 
condições estabelecidas, que fazem parte integrante deste Termo de 
Referência, para todos os fins e efeitos. 

1.2. Os serviços serão executados por demanda, conforme especificações 
e condições constantes do Termo de Referência, caderno de anexos com 
projetos e especificações, tabelas e planilhas e demais documentos que 
compõe este respectivo Termo de Referência. 

1.3. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses. 

1.4          Critério de Julgamento a ser observado : menor preço global. Na 
presente aquisição, os itens que compõem o objeto deste Termo de 
Referência foram agrupados em um ÚNICO LOTE (menor preço global), e 
serão adjudicados a um único prestador de serviços, tendo em vista a 
necessidade de se obter uma padronização no layout das placas 
sinalizadoras, evitando-se, por exemplo, diferenças de tons de cores 
utilizados por empresas diferentes em uma mesma comarca. De outro lado, 
seria inviável economicamente realizar o pagamento de deslocamento a mais 
de uma empresa para prestar os serviços em uma mesma comarca. 
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ANEXOS – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E 
QUANTIDADES; ITENS 1 A 37 
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2. JUSTIFICATIVA 
2.1. A sinalização dos edifícios é fator relevante quanto aos aspectos de 
acessibilidade e mobilidade em edifícios públicos, cumprindo ainda exigências e 
solicitações dos órgãos licenciadores da obra. 
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3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS 
3.1.Trata-se de bem comum, tendo em vista que as suas características podem ser 
facilmente aferidas por parâmetros disponíveis no mercado, apesar de ser objeto 
fabricado por encomenda, com personalização. 
 
4. DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATADA 
4.1. Exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações: Um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, atuante no mercado nacional, que comprove a 
prestação dos serviços pela licitante, de maneira satisfatória, com características 
semelhantes às do Termo de Referência; 
 
5.CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGAS 
5.1 ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS BENS 

5.1.1 Definitivamente, após a verificação da conformidade com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, e sua 
consequente aceitação, que se dará com prazo de entrega não 
superior a: 

· 05 (cinco) dias úteis para produção e instalação de placas de 

inauguração; 

. 10 (dez) dias úteis para produção e instalação de até 15 m² de 
placas; 

· 10 (dez) dias úteis para produção e instalação de até 50 

unidades de letras para letreiro; 

· 15 (quinze) dias úteis para produção e instalação de até 25 m² 

de placas; 

· 15 (quinze) dias úteis para produção e instalação de até 100 

unidades de letras para letreiro; 

· 20 (vinte) dias úteis para produção e instalação de 35 m² ou 

mais de placas; 
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5.1.2. Os prazos serão contados a partir da emissão da Autorização 
de Serviço. 
5.1.3.  Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior 
não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como 
realizada, consumando- se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 
5.1.4.  O servidor designado pela vistoria do serviço não receberá o 
mesmo em desacordo com as especificações técnicas exigidas. 

 
5.2 DO LOCAL DO SERVIÇO, ENDEREÇO E HORÁRIO: 
 
5.2.1. Alguns bens serão recebidos nas dependências da Diretoria de Obras do 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, situada na RUA 18, QUADRA A-9, LOTE 
01, Nº 508, SETOR OESTE, CEP: 74.120-080, GOIÂNIA-GO. Outros bens serão 
entregues na sede do edifício solicitante e na Autorização de Serviço deve constar 
o endereço tanto para edifícios de Goiânia quanto para edifícios de comarcas do 
interior. 
5.2.2. O período para a entrega inicia-se as 08:00 e encerra-se as 18:00, nos dias 
úteis com sugestão de prévio agendamento. 

5.2.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando 
em desacordo com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta, devendo ser substituídos, no prazo de 10 
(dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades; 
5.2.4. O objeto será recebido definitivamente, em até 10 (dez) dias 
úteis contados do recebimento provisório, após a verificação da 
qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 
mediante “ateste” na nota fiscal; 
5.2.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior 
não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como 
realizada, consumando- se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo; 
5.2.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da 
incorreta execução do contrato. 

   
6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 6.1. São obrigações do Contratante: 

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital 
e seus anexos; 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; 
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6.1.2 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas 
ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja 
substituído, reparado ou corrigido; 
6.1.3 Solicitar a substituição do material que apresentar defeitos de 
fabricação, durante a verificação de praxe e ou no decorrer de sua 
utilização; Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 
Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; 
6.1.4. Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), por intermédio 
do gestor do contrato; 
6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e 
seus anexos; 
6.1.6. 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. 

  
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. 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: 
7.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes neste Termo, acompanhado da 
respectiva nota fiscal; 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); 
7.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
7.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
7.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no procedimento licitatório; 
7.6. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou 
penal, relacionados à execução do objeto da licitação, originalmente ou 
vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 
7.7.Entregar o objeto conforme as especificações e os prazos fixados neste 
Termo de Referência; 
7.8. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação do procedimento licitatório; 
7.9. Aceitar nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários e forem solicitados, dentro do permissivo legal; 
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7.10. Arcar com todas as despesas e providências necessárias à confecção e 
entrega decorrentes do transporte, assim como quaisquer outras afetas à 
entrega do objeto; 
7.11.Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 
8. DA SUBCONTRATAÇÃO  

8.1. É vedada a subcontratação, salvo autorização deste Tribunal. 
   
9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

9.1. 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. 

  
10. DA GESTÃO DO CONTRATO 

10.1. 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. 
10.2. FISCAL TÉCNICO e GESTOR DO CONTRATO: Diretor(a) Divisão de 
Arquitetura; 
10.3. FISCAL ADMINISTRATIVO: Servidor(a) Divisão de Arquitetura; 
10.4. 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; 
10.5. O fiscal técnico e o fiscal administrativo anotarão 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. 
10.6. Incumbe à unidade gestora do contrato o envio dos arquivos a serem 
impressos nos crachás, com as informações funcionais e outras que devam 
constar, de acordo com os modelos especificados no presente termo de 
referência. 

 
11. DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA 
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11.1. 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; 
Na proposta deverão estar previstas todas as despesas tais como: impostos, 
taxas, tributos, transportes e pagamentos de funcionários, ferramentas, 
equipamentos etodos os acessórios e meios necessários para pronta entrega 
do objeto contratado. 

 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1. Todas as despesas com a presente aquisição correrão por conta dos 
recursos consignados para este Tribunal, referentes ao exercício de 2020. 
 
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 ou Fatura, 
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente 
indicados pelo contratado; 
13.2. 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; 
13.3. A Nota Fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos 
documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo Notas Fiscais 
emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz;Considera-
se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 
Tribunal de Justiça atestar a execução do objeto do contrato; 
13.4. 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; 
13.5. 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; 
13.6. 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 
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prazo para pagamento iniciar- se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 
13.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como 
emitida a ordem bancária para pagamento;  
13.8. 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; 
13.9. 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; 
13.10. 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; 
13.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 
improcedente, o Tribunal de Justiça comunicará aos órgãos responsáveis pela 
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem 
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 
seus créditos; Persistindo a irregularidade, serão adotadas as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do Diretor(a) Divisão de 
Arquitetura processo e administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa e o contraditório; 
13.12. 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; 
13.13. 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; 
13.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável; 
13.15. 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; 
13.16. 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 

Nº Processo PROAD: 201910000193470

Assinado digitalmente por: DANIELE FREITAS SALATIEL, ASSESSOR(A) AUXILIAR II, em 01/12/2020 às 18:28.
Para validar este documento informe o código 363593547370 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 
Diretoria de Obras – Divisão de Arquitetura 

 

Rua 18, qd. A-9, Lt. 01, nº 508, Setor Oeste, CEP 74120-080, Goiânia-GO. 
Fones: (62) 32363400 e 32363404      

Contratante, entre a data dovencimento 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. DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO 
 

14.1. Buscando o perfeito equilíbrio financeiro entre a prestação do serviço previsto 
e o cumprimento das obrigações contratuais, o Poder Judiciário procederá o 
ressarcimento das despesas com deslocamentos rodoviários necessários pela 
Contratada, quando do atendimento nas Comarcas do Interior conforme Anexo  I - 
REEMBOLSO POR QUILÔMETRO RODADO. 
14.1.1 - Para efeito do cálculo do ressarcimento, serão consideradas as distâncias 
(em relação à Capital) que constam do ANEXO II deste Termo de Referência. 
Ainda mais, o cálculo considerará o atendimento em 02 (duas) etapas, a saber: 

  1. 1ª Etapa – o deslocamento para a Comarca do Interior que 
pretende ser atendida visando o fornecimento/serviço; 
  2. 2ª Etapa - o deslocamento de volta à Capital; 

14.2 - O ressarcimento por deslocamento, obedecerá aos termos do item 13 deste 
Termo de Referência e constará da mesma fatura/nota fiscal referente à prestação 
do(s) serviço(s)/fornecimento solicitado, via Ordem de Serviço; 
14.3 - Será considerada como despesa de deslocamento, passível de 
ressarcimento, aquela, que atendeu com sucesso o atendimento na(s) 
localidade(s), excluindo-se, aquelas que foram realizadas em atendimento de 
serviços já executados e que necessitaram de reparos dentro dos prazos de 
garantias, prestação de serviços sem a autorização prévia do Gestor do Contrato, 
bem como autorizações de serviços desacompanhados dos termos 
circunstanciados emitidos pelos fiscais do contrato, ou ainda, autorizações de 
serviços sem o ateste dos fiscais do contrato nas Comarcas, do recebimento do 
fornecimento/serviços. 
14.4 - Os recursos destinados ao ressarcimento de despesas com deslocamento, 
obedecerão ao limite anual máximo de 110.000 (cento e dez  mil) quilômetros 
rodados. 
14.5 - Não caberá, em hipótese nenhuma, ressarcimento com deslocamentos, que 
ocorrerem na Região Metropolitana de Goiânia, de acordo com a Lei complementar 
nº 27, de 30 de dezembro de 1999, ou seja, Municípios de Goiânia, Abadia de 
Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, 
Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, 
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Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, 
Terezópolis de Goiás e Trindade.  
 
15. DO REAJUSTE 

15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data limite para a apresentação das propostas; 
15.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno 
de um ano, 
15.3. Aplicando-se o IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas 
e concluídas após a ocorrência da anualidade; 
15.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um 
ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste; 
15.5. 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; 
15.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, 
obrigatoriamente, o definitivo; 
15.7. 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; 
15.8. 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; 
15.9.O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
16. DAS SANÇÕES 
 16.1. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1.1. As infrações e sanções administrativas relativas 
aos atos praticados no decorrer da licitação estarão 
previstas no edital. 
16.1.2. 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: 
16.1.3. Advertência; 
16.1.4. Multa; 
16.1.5. Impedimento de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios; 
16.1.6. Descredenciamento do sistema de 
cadastramento de fornecedores. 
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16.2. O Tribunal de Justiça, na quantificação da pena de multa, observará o 
seguinte: 

16.2.1. Multa de 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; 
16.2.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) 
ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do serviço não realizado; 
16.2.3. Multa de até 0,7% (zero vírgula sete por cento) 
sobre o valor do serviço não realizado, por dia 
subsequente ao trigésimo; 
16.2.4. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 
inadimplente do contrato/saldo remanescente do 
contrato, em caso de descumprimento parcial da 
obrigação; 

16.3.  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; 
16.4. 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; 
16.5. 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; 
16.6. O impedimento de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios será graduado pelos seguintes prazos: 

16.6.1. 6 (seis) meses, no caso de 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; 
16.6.2. 12 (doze) meses, no caso de retardamento 
imotivado da execução do serviço; 
16.6.3. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de: 

a) Paralisação de serviço sem justa fundamentação e prévia 

comunicação à Administração; 

b) Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação 
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no âmbito da administração estadual; 

c) Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, 

fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo; 

d) Recusar a retirada da nota de empenho ou assinatura do 

contrato no prazo estabelecido, sem justa causa. 

e) 16.6.4. O licitante 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; 

f) 16.6.5. 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. 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1.Além das obrigações explicitadas neste Termo de Referência, fica(m) 

o(s) licitante(s) interessados a apresentarem: 

17.2.Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em 
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papel timbrado, atestando que: 
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17.2.1. Não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos 
para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não 
utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos 
(conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93; Havendo superveniência de fato 
impeditiva à participação do certame, fica a licitante obrigada a declará-lo, sob 
pena das sanções legais cabíveis; Declaração de que cumpre plenamente os 
requisitos exigidos para a habilitação nesta licitação; 
17.2.2. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme IN 
SLTI/MPOG nº 02/09; 
17.2.3. Declaração de Compromisso e Responsabilidade Ambiental, Social e 
Econômica; 
17.3. Não será mantido ou aditado o presente instrumento, caso a CONTRATADA 
venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao 
CONTRATANTE, nos termos do art. 3º da Resolução nº 07/2005, atualizada com a 
redação dada pela Resolução nº 09/2005, do Conselho Nacional de Justiça; 
17.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 
nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver 
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a anulação da Nota de Empenho, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 
17.5. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 
Administração do Tribunal de Justiça de Goiás, revogá-la, no todo ou em parte, por 
razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da 
licitação; 
17.6. Não poderão participar do presente certame as sociedades empresárias que 
estiverem em concordata, em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de 
falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação judicial ou 
extrajudicial, bem como as sociedades empresárias estrangeiras que não 
funcionem no país, consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de 
constituição, e nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com a Administração Pública ou punidos pelo TJGO com suspensão do 
direito de licitar e contratar; 
17.7. Também não poderão participar do presente certame as sociedades 
empresárias prestadoras de serviços que tenham sócios, gerentes ou diretores que 
sejam cônjuges, companheiros ou parentes, até o terceiro grau, de membros, ou 
de servidores ocupantes de cargos de direção, dos órgãos do TJGO. 

 
Alexandre José Perini 
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Arquiteto TJGO 
 

Cybelle Saad Sabino de Freitas 
Diretora da Divisão de Arquitetura 

 

Rogério Carlos Barbosa 

Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura 
 

Luiz Claudio Dias Ferreira 
Diretor de Obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO I 

 
REEMBOLSO POR QUILÔMETRO RODADO 
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Itens 
considerados 

p/ cálculo 

Base Valor por Km Base Valor p/ Km 

Valor do veículo R$ 25.000,00 R$ 35.000,00 

Reposição após 
2 anos – 20% 
depreciação 

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

Manutenção – 
4,5% ao ano 

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

Troca de pneus 
a cada 50.000 

Km 

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

Seguro de 
veículo – 5% ao 

ano 

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

IPVA, DPVAT e 
Licenciamento – 

3% ao ano 

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

Consumo médio 
de combustível 

por litro 

R$ 4,798 R$ 0,48 R$ 4,798 R$ 0,48 

Valor de 
reembolso p/ Km 

rodado 

 
R$ 0,71 

 
R$ 0,83 

Média de Reembolso por Quilômetro Rodado R$ 0,77 

Total de km rodados no ano: 110.000 (cento e dez mil) quilômetros R$ 84.700,00 

 
Parâmetros: 

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

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

rendimento médio de 10 km por litro – (consulta Tabela Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis em 01/12/2020); 

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

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

4 – troca de pneus a cada 50.000 km 

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

RELAÇÃO DAS COMARCAS E DISTÂNCIA INDIVIDUAL 

 

EM RELAÇÃO À COMARCA DE GOIÂNIA 

 

   

COMARCA km 

Abadiânia de Goiás 88 

Acreúna 157 

Águas Lindas de Goiás 193 

Alexânia 114 

Alto Paraiso de Goiás 418 

Alvorada do Norte 456 

Anápolis - 1º e 2º J. Cível 

57 

Anápolis - 3º J. Cível 

Anápolis - 4º J. Cível 

Anápolis - Depósito Público 

Anápolis - Fórum / 1º J. Criminal 

Anápolis - Juizado I. Juventude 

Anicuns 84 

Aparecida de Goiânia - Fórum 
0 

Aparecida de Goiânia - Garavelo 

Araçu 69 

Aragarças 412 

Aruanã 315 

Aurilândia 156 

Barro Alto 249 

Bela Vista de Goiás 51 

Bom Jesus 207 

Buriti Alegre 180 

Cachoeira Alta 362 

Cachoeira Dourada 237 

Caçu 339 

Caiapônia 344 
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Caldas Novas 165 

Campinorte 325 

Campos Belos 606 

Carmo do Rio Verde 175 

Catalão 249 

Cavalcante 506 

Ceres 183 

Cidade de Goiás 141 

Cidade Ocidental 192 

Cocalzinho de Goiás 129 

Corumbá de Goiás 111 

Corumbaíba 222 

Cristalina 268 

Crixás 328 

Cromínia 88 

Cumarí 258 

Edeia 130 

Estrela do Norte 374 

Fazenda Nova 223 

Firminópolis 126 

Flores de Goiás 437 

Formosa 282 

Formoso 418 

Goianápolis 48 

Goiandira 250 

Goianésia 198 

Goiânia - 1º J. Cível/5º J. Criminal 

0 

Goiânia - 2º J. Cível 

Goiânia - 3º J. Cível/6º J. Criminal 

Goiânia - 4º J. Cível 

Goiânia - 5º J. Cível 

Goiânia - 6º J. Cível/1º J. Criminal 

Goiânia - 7º J. Cível/2º J. Criminal 
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Goiânia - 8º J. Cível/3º J. Criminal 

Goiânia - 9º J. Cível/4º J. Criminal 

Goiânia - Anexo - Rua 18 - Engenharia 

Goiânia - Anexo - Rua 18 - Varas Cíveis 

Goiânia - Anexo - Rua 19 

Goiânia - Arquivo Judicial 

Goiânia - Centro de Distribuição 

Goiânia - Centro de Saúde 

Goiânia - Creche 

Goiânia - Depósito Público 

Goiânia - Edifício Gold Center 

Goiânia - Estacionamento Z. Sul 

Goiânia - Fórum Fenelon 

Goiânia - Fórum Heitor Fleury 

Goiânia - Gráfica 

Goiânia - Juizado Inf. Juventude 

Goiânia - Tribunal de Justiça 

Goianira 28 

Goiatuba 176 

Guapó 38 

Hidrolândia 35 

Iaciara 513 

Inhumas 49 

Ipameri 202 

Iporá 234 

Israelândia 207 

Itaberaí 102 

Itaguaru 125 

Itajá 420 

Itapaci 235 

Itapirapuã 202 

Itapuranga 166 

Itauçu 70 
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Itumbiara 211 

Ivolândia 190 

Jandaia 125 

Jaraguá 143 

Jataí 322 

Joviânia 166 

Jussara 232 

Leopoldo de Bulhões 61 

Luziânia 196 

Mara Rosa 367 

Maurilândia 255 

Minaçu 536 

Mineiros 433 

Montes Claros de Goiás 297 

Montividiu 283 

Morrinhos 125 

Mossâmedes 156 

Mozarlândia 309 

Nazário 76 

Nerópolis 35 

Niquelândia 377 

Nova Crixás 252 

Novo Gama 177 

Orizona 139 

Padre Bernardo 246 

Palmeiras de Goiás 303 

Panamá 190 

Paranaiguara 362 

Paraúna 160 

Petrolina de Goiás 73 

Piracanjuba 85 

Piranhas 325 

Pirenópolis 121 
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Pires do Rio 142 

Planaltina de Goiás 258 

Pontalina 114 

Porangatu 407 

Posse 507 

Quirinópolis 293 

Rialma 185 

Rio Verde 231 

Rubiata 231 

Sanclerlândia 140 

Santa Cruz de Goiás 112 

Santa Helena de Goiás 219 

Santa Terezinha de Goiás 392 

Santo Antônio do Descoberto 175 

São Domingos 658 

São Luiz de Montes Belos 135 

São Miguel do Araguaia 476 

São Simão 377 

Senador Canedo 19 

Serranópolis 398 

Silvânia 83 

Taquaral de Goiás 91 

Trindade 26 

Turvânia 103 

Uruaçu 307 

Uruana 157 

Urutaí 167 

Valparaíso de Goiás 184 

Varjão 73 

Vianópolis 92 

Bom Jardim de Goiás (*) 373 

Britânia (*) 337 
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Quantidade de Comarcas 129 
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ANEXO III 

 

ORDEM DE SERVIÇO PLACAS 

REQUISIÇÃO Nº___________/20XX 

 

CONTRATANTE:                                  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

                                                                 DIVISÃO DE ARQUITETURA 

                                                                 FONE/FAX: (62) 3236-5637 3236-5650 

                                                                 E-mail: arquitetura@tjgo.jus.br 

 

CONTRATADA:                                      Razão Social 

                                                                  Endereço 

                                                                  Telefone 

                                                                  E-mail: 

                                                                  Responsável pelo Contato 

 

CONTRATO:________/20XX                                                                             EDITAL DE LICITAÇÃO 

Nº______/20XX 

 

DO ATENDIMENTO: 

Local:______________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________ 

Cidade:____________________________________ 

Telefone:____________________________________________________________ 

 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor 

unitário 

Valor 

Total 

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PLACAS 

1 Placa conforme descrição do caderno 

de especificações 

    

 

 

 

 

PROJETO 

DE LAYOUT 

ANEXO 

 

 

 

 

Goiânia,________de_____________de 20XX. 

 

 

 

 

 

 

Nome do Gestor do Contrato 

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

 

 

 

 
   ATESTO que o fornecimento de PLACAS (      ) ou prestação de serviços (     ), acima 

discriminados  foram realizados a contento e estão em conformidade com os padrões de qualidade exigidos. 
 

 

Goiânia_____/_____/20XX. 

 

 

 

     ______________________________________ 

      Carimbo e assinatura do Fiscal do Contrato* 

 

 

 

*F is c a l  d o  C o n t ra t o  –  N a s  C o m a r c a s  d o  In te r io r  o  J u iz  D i re to r  d o  F o ro  o u  s e r v i d o r  p o r  

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

r e q u i s i t a n t e .  
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PLACAS DOS ESPAÇOS NOMINATIVOS 6mm

50 x 50cm
ITEM 37

100 UNIDADES100
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