
 
Diretoria de Obras 

Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 OBJETO 
1.1 Contratação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva, de assistência 
técnica e manutenção em caráter preventivo e corretivo, eventuais instalações e remoções, 
com fornecimento de peças, materiais, mão de obra e componentes dos aparelhos de ar 
condicionado tipo Split System e ACJ, com tecnologia inverter ou não conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 
1.2 Os equipamentos estão instalados nos prédios de uso do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJGO), conforme Anexo I deste Termo de Referência. 
1.3 O objeto deste instrumento tem natureza de serviço continuado comum de 
engenharia. 
1.4 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 Art. 57, II, da 
Lei 8.666/1993. 
1.5 O critério de julgamento da proposta é o menor preço por lote conforme planilha 
de proposta da licitante (Anexo I). 

2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 Motivação da contratação: 
2.1.1 O clima da região Centro-Oeste do Brasil é tropical, quente e chuvoso, sendo 
comuns temperaturas acima dos 36°C, portanto o condicionamento de ar em ambientes 
internos torna-se indispensável. Vale ressaltar que o Ministério do Trabalho, por meio da 
Norma Regulamentadora NR 17, recomenda que nos locais de trabalho onde sejam 
executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante o índice de 
temperatura efetiva permaneça entre 20°C e 23ºC. 
2.1.2 Indisponibilidade de mão de obra especializada em quantidade suficiente no 
quadro de servidores do TJGO para a execução dos serviços objeto deste Termo de 
Referência, bem como a falta de instrumentos, equipamentos e ferramentas para a 
execução desses serviços. 
2.1.3 Os materiais de reposição empregados na manutenção de aparelhos de ar 
condicionado, por conta de suas características, nem sempre são estocáveis, fato este que, 
aliado à falta de mobilidade decorrente da estrutura da máquina pública, culmina na 
impossibilidade de correção imediata das falhas apresentadas pelos equipamentos e, 
consequentemente, na depreciação do patrimônio público e diversos transtornos à 
Administração. 
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2.1.4 A lei nº 13.589/2018 dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de 
sistemas de climatização de ambientes e define que “todos os edifícios de uso público e 
coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente devem dispor 
de um Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) dos respectivos sistemas de 
climatização, visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos 
ocupantes”. Atualmente, o TJGO não dispõe de PMOC para os aparelhos de ar 
condicionado instalados na totalidade de suas Unidades Judiciárias. 
2.1.5 Diante da necessidade de manter as unidades orgânicas de uso do TJGO em 
perfeito e ininterrupto funcionamento, a contratação de empresa especializada de 
engenharia, com mão obra qualificada, incluindo fornecimento de peças, ferramentas, 
materiais e tudo mais que for necessário para a execução dos serviços, apresenta-se como 
a melhor possibilidade, considerando que essas despesas são planejadas e consolidadas 
na proposta orçamentária anual. 
2.1.6 A conservação dos equipamentos constitui obrigação permanente à medida que, 
provada culpa ou desinteresse pela conservação (negligência), cabe a quem deu causa a 
inteira responsabilidade criminal no caso da ocorrência de danos causados aos usuários e 
a terceiros, cabendo ao responsável pela manutenção dos imóveis, de modo geral, a 
responsabilidade civil. Daí a necessidade da contratação de empresa especializada na 
prestação deste tipo de serviço, pois a mesma se responsabilizará pelo funcionamento 
adequado das diversas instalações e por possíveis danos que estas vierem a causar. 
2.1.7 É preciso destacar, ainda, a importância do pleno funcionamento das instalações, 
sistemas e equipamentos, que pode ser alcançado através de instrumentos ágeis de 
atuação, com garantia dos serviços prestados, para que o imóvel de uso mantenha boa 
conservação, o que o valoriza e garante segurança patrimonial e pessoal além do 
provimento de parâmetros mínimos de conforto ambiental. 

2.2 Objetivo a ser alcançado: 
2.2.1 A contratação de serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado tem 
por objetivo garantir o pleno, perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações, 
sistemas e equipamentos, garantindo a otimização do desempenho e o aumento da vida 
útil. Tal objetivo poderá ser alcançado por meio de instrumentos ágeis de atuação que 
garantam equipamentos em bom estado de conservação e dentro dos parâmetros de 
segurança, confiabilidade e conforto. 
2.3 Benefícios esperados da contratação: 
2.3.1 Com a efetivação da contratação de que trata este instrumento espera-se obter um 
maior nível de saúde laboral para os servidores do TJGO, bem como maior conforto 
térmico para todos os usuários dos edifícios deste Poder Judiciário. 
2.3.2 Além disso, com a implantação do plano de manutenção, haverá significativa 
redução dos gastos referentes às intervenções em equipamentos de ar condicionado. 
2.4 Natureza do objeto: 
2.4.1 Trata-se de serviço continuado comum de engenharia, sem dedicação exclusiva 
de mão de obra. 
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2.4.2 O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado está enquadrado como 
serviço contínuo, haja vista que a parada dos equipamentos pode comprometer a 
continuidade das atividades desenvolvidas nas unidades operacionais do TJGO, podendo 
incorrer em prejuízos à Administração. 
2.4.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade ou subordinação direta. 

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
3.1 Para que a contratação produza os resultados pretendidos pela Administração a 
empresa contratada deverá: 
3.1.1 Executar os serviços de manutenção dos aparelhos Split e ACJ em caráter 
preventivo, conforme PMOC elaborado pela contratada, com fornecimento de peças, 
materiais, mão de obra, componentes e tudo mais que for necessário. 
3.1.2 Executar os serviços de manutenção dos aparelhos Split e ACJ em caráter 
corretivo, com fornecimento de peças, materiais, mão de obra, componentes e tudo mais 
que for necessário. 
3.1.3 Executar, quando solicitados pela contratante, os serviços de instalação e/ou 
remoção de equipamentos de ar condicionado, os quais, por conta da imprevisibilidade 
de datas e quantidades, são considerados serviços eventuais. 

4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
4.1 A manutenção de sistemas de climatização abrange todas as ações necessárias 
para manter os aparelhos em boas condições de uso, podendo ser preventiva ou corretiva. 
4.2 As orientações básicas para as atividades e serviços necessários na manutenção 
preventiva de conjuntos e componentes, em sistemas e equipamentos de refrigeração, 
condicionamento de ar, ventilação e aquecimento estão estabelecidas na ABNT NBR 
13971:2014 “Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento 
– Manutenção programada”. 
4.3 O PMOC é definido pela Portaria nº 3.523/1998 do Ministério da Saúde, conforme 
segue: 

Art. 6º: Os proprietários, locatários e prepostos, responsáveis por 
sistemas de climatização com capacidade acima de 5 TR 
(15.000 Kcal/h = 60.000 BTU/h), deverão manter um responsável técnico 
habilitado, com as seguintes atribuições: 
a) Implantar e manter disponível no imóvel um Plano de Manutenção, 
Operação e Controle – PMOC, adotado para o sistema de climatização. 
Este plano deve conter a identificação do estabelecimento que possui 
ambientes climatizados, a descrição das atividades a serem desenvolvidas, 
a periodicidade das mesmas, as recomendações a serem adotadas em 
situações de falha do equipamento e de emergência, para garantia de 
segurança do sistema de climatização e outros de interesse, conforme 
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especificações contidas no Anexo I deste regulamento Técnico e NBR 1397 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
b) Garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução 
contínua direta ou indireta deste serviço. 
c) Manter disponível o registro da execução dos procedimentos 
estabelecidos no PMOC. 
d) Divulgar os procedimentos e resultados das atividades de 
manutenção, operação e controle aos ocupantes. 
e) Estar coerente com a legislação de Segurança e Medicina do 
Trabalho, assim como os procedimentos de manutenção, operação e 
controle dos sistemas de climatização e limpeza dos ambientes 
climatizados. 
Parágrafo Único – “O PMOC deverá ser implantado no prazo máximo de 
180 dias, a partir da vigência deste Regulamento Técnico”. 

4.4 Desta forma, a contratada deverá elaborar o PMOC e a programação de 
manutenção preventiva deverá ser efetuada de acordo com as especificações do fabricante 
e com a agenda mínima de visitas abaixo estabelecida: 

ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 
Siglas Descrição das atividades 

VR 
Verificação de um componente: além do aspecto geral, 
observar operação, limpeza, corrosão, desgaste, fixação e 
lubrificação (quando aplicáveis). Corrigir imediatamente 
caso qualquer dos parâmetros esteja fora do padrão 

AJ Ajuste: deve ser feito independentemente de necessidade 
aparente 

LB 
Lubrificação: consiste na retirada do lubrificante antigo e 
substituição por um novo, deve ser feita 
independentemente de necessidade aparente 

LM Limpeza: deve ser feita independentemente de 
necessidade aparente 

 
PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO 
Siglas Descrição 

T Trimestral 
S Semestral 

  

Nº Processo PROAD: 201907000181705

Assinado digitalmente por: THIAGO PANDIM BARBOSA MACHADO, ASSISTENTE; e outros, em 08/02/2021 às 16:33.
Para validar este documento informe o código aUTzAfTHGdu no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 201907000181705

Assinado digitalmente por: JOSE LUDOVINO NOGUEIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 14/05/2021 às 09:11.
Para validar este documento informe o código 410417701972 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 
Diretoria de Obras 

Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial 

CRONOGRAMA MÍNIMO DE MANUTENÇÃO 

Descrição dos itens e/ou procedimentos Equipamentos a 
que se aplicam Atividade Periodicidade 

Superfície interna, externa e acessórios. ACJ + SPLIT LM T 
Filtro de ar. ACJ + SPLIT VR + LM T 
Sistema de drenagem e bandeja. SPLIT VR T 
Ruídos e vibrações anormais. ACJ + SPLIT VR T 
Vazamento de ar, refrigerante e óleo. ACJ + SPLIT VR T 
Botoeiras, interruptores e sinais de 
display. ACJ + SPLIT VR T 

Dispositivos de controle e proteção. ACJ + SPLIT VR T 
Instalação elétrica, cabos, contatos e 
terminais. ACJ + SPLIT VR T 

Motores, polias, hélices e turbinas. ACJ + SPLIT VR + LM T 
Grades de ventilação e exaustão. ACJ + SPLIT VR T 
Regulagem do termostato de operação. ACJ + SPLIT VR T 
Fecho das tampas e parafusos de 
fixação. ACJ + SPLIT VR T 

Tensão e corrente elétrica de serviço dos 
compressores. ACJ + SPLIT VR+ RE T 

Tensão e corrente elétrica de serviço dos 
motores dos ventiladores. ACJ + SPLIT VR+ RE T 

Temperatura ambiente. ACJ + SPLIT VR+ RE T 
Temperatura de insuflamento. ACJ + SPLIT VR+ RE T 
Temperatura de retorno. ACJ + SPLIT VR+ RE T 
Temperatura do ar externo. ACJ + SPLIT VR+ RE T 
Tensão de alimentação. ACJ + SPLIT VR+ RE T 
Vibração do capilar. ACJ + SPLIT VR T 
Isolamento térmico da rede frigorígena. SPLIT VR T 
Isolamento térmico da máquina. ACJ + SPLIT VR S 
Eliminar danos e corrosão na estrutura 
da máquina. ACJ + SPLIT VR S 

Resistência do isolamento dos motores e 
compressores. ACJ + SPLIT VR S 

Reapertar conexões elétricas e 
mecânicas. ACJ + SPLIT AJ S 

Retocar pintura. ACJ + SPLIT AJ S 
Fixação de difusores e grelhas. ACJ + SPLIT AJ S 
Rolamentos e mancais. ACJ + SPLIT LB S 
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CRONOGRAMA MÍNIMO DE MANUTENÇÃO 

Descrição dos itens e/ou procedimentos Equipamentos a 
que se aplicam Atividade Periodicidade 

Serpentinas e aletas do evaporador e 
condensador. ACJ + SPLIT VR + LM S 

Dispositivos de controle, proteção e 
segurança. ACJ + SPLIT AJ S 

Pressão de equilíbrio e funcionamento 
do fluido refrigerante. ACJ + SPLIT VR + RE S 

 
4.5 Deve ser feita uma limpeza geral em todos os módulos dos equipamentos, 
inclusive serpentinas internas e externas, usando a bolsa para recolhimento de água 
(quando aplicável), com eliminador de incrustação e bactericida apropriado e com uma 
periodicidade mínima de 06 (seis) meses. 
4.6 O responsável técnico da contratada deverá elaborar um relatório inicial de 
inspeção dos equipamentos de ar condicionado, no qual serão informadas as condições 
iniciais dos equipamentos. 
4.7 O responsável técnico da contratada deverá elaborar um relatório final de inspeção 
dos equipamentos de ar condicionado, no qual serão informadas as condições dos 
equipamentos ao término do contrato. 
4.8 A contratada deverá: 
4.8.1 Apresentar à contratante, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Ordem de 
Serviço Inicial, o recolhimento junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa ao serviço de 
manutenção contratado e seu período de duração. 
4.8.2 Apresentar à contratante, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Ordem de 
Serviço Inicial, o PMOC e o Cronograma de Atividades referente à manutenção 
preventiva. 
4.8.3 Cumprir todas as Normas Regulamentadoras aplicáveis. 
4.8.4 Na execução dos serviços, obedecer às disposições da Resolução CONAMA 
nº 340, que dispõe sobre a utilização de cilindros para o envasamento de gases que 
destroem a camada de ozônio. 
4.9 Os serviços somente poderão ser realizados por pessoal devidamente qualificado, 
utilizando, além dos equipamentos de proteção individual necessários, máquinas e 
ferramentas apropriadas, recomendadas pelos fabricantes e em bom estado de 
conservação, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos 
equipamentos, sistemas e instalações. 
4.10 Findo o contrato, a contratada permanecerá responsável pelos serviços por ela 
executados, pelo prazo definido em legislação específica. 
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4.11 Todas as práticas de execução dos serviços devem manter condições adequadas 
de limpeza, operação e controle. A contratada ficará obrigada a atender aos seguintes itens 
quanto à sustentabilidade ambiental: 
4.11.1 Na utilização de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos, 
seguir as especificações determinadas pela ANVISA e pelo fabricante. 

4.11.2 Adotar medidas para evitar o desperdício de água. 
4.11.3 Providenciar a destinação ambientalmente correta de pilhas e baterias usadas ou 
inservíveis, observando o disposto em legislação específica. 
4.11.4 Nos termos da Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
providenciar a correta destinação de todos os resíduos provenientes da execução dos 
serviços de que trata este Termo de Referência. 

5 VISTORIA 
5.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá 
realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por 
servidor designado para este fim, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 18h00min, 
devendo o agendamento ser efetuado previamente para cada Unidade Judiciária. 
5.2 No momento da vistoria o licitante ou seu representante legal deverá estar 
devidamente identificado, portando documento de identificação civil e documento 
expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
5.3 A vistoria terá sua realização comprovada através de atestado de vistoria assinado 
pelo servidor responsável. 
5.4 O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante 
em que conste que conhece as condições locais para execução do objeto ou que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do serviço, assumindo 
total responsabilidade por este fato. 
5.5 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 
5.6 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos 
locais de prestação dos serviços, devendo a contratada assumir os ônus decorrentes. 

6 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
6.1 A manutenção dar-se-á na ocorrência de fatos normais que determinem a 
intervenção através de ações corretivas ou preventivas, entendendo-se por fatos normais 
aqueles decorrentes do uso não predatório dos imóveis e equipamentos. 
6.2 Exclui-se do acima exposto a ocorrência de fatos como ações depredatórias 
deliberadas de terceiros, incêndios, ocorrência de fenômenos meteorológicos anormais 
(vendavais, ciclones, enchentes, tremores de terra, etc.). 
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6.3 A prestação dos serviços será controlada pelo gestor do contrato, designado pelo 
TJGO, que será responsável pelo acompanhamento da execução do contrato, procedendo 
aos registros necessários e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento. 
6.4 As especificações definem técnicas e rotinas a serem seguidas pela contratada, em 
estrita concordância e obediência às normas técnicas vigentes, com o objetivo de permitir 
o perfeito funcionamento dos equipamentos de que tratam este Instrumento, de forma a 
proporcionar a continuidade da climatização nos ambientes de uso do TJGO. 
6.5 Caso os serviços de manutenção corretiva não possam ser executados nas 
dependências da contratante a retirada do equipamento poderá ser efetuada após a 
assinatura do respectivo Termo de Responsabilidade, a ser emitido pela contratante, 
cabendo à contratada a inteira responsabilidade pelo procedimento de retirada dos 
equipamentos, inclusive quanto ao ônus integral do transporte. Nesses casos, a contratada 
deverá instalar provisoriamente um equipamento com especificações técnicas 
compatíveis às do aparelho removido, de modo que o ambiente atendido não fique sem 
climatização. 
6.6 Se constatado pela contratada o mau uso dos equipamentos por parte do usuário, 
de forma a contribuir para o surgimento de falhas, esse fato deve ser registrado e 
comunicado à contratante em formulário próprio de Ordem de Serviço, no qual conste a 
descrição detalhada da ocorrência, sem que isto seja impeditivo para o atendimento. 
6.7 No caso de dúvidas referentes ao objeto deste Termo de Referência recomenda-se 
consulta à contratante previamente à apresentação da proposta. 

6.8 Diretrizes Técnicas 
6.8.1 Todos os serviços de que trata este instrumento deverão observar rigorosamente 
os critérios técnicos constantes das normas técnicas brasileiras vigentes, as 
recomendações dos fabricantes e, quando as normas nacionais não fizerem menção 
explícita ao serviço ou material demandado, as normas técnicas internacionais. 
6.8.2  As práticas de manutenção descritas neste Termo de Referência devem ser 
aplicadas em conjunto com as recomendações de manutenção mecânica da ABNT NBR 
13971:2014 “Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento 
– Manutenção programada”, Portaria GM nº 3523/1998 do Ministério da Saúde, assim 
como ao disposto na Portaria nº 2296/1997. 
6.8.3 Para a elaboração dos relatórios exigidos neste instrumento deverá ser observado, 
no que couber, o disposto na ABNT NBR 10719:2015 “Informação e documentação – 
Relatório técnico e/ou científico – Apresentação”. 
6.8.4 A contratada deverá implantar, manter disponível e garantir a aplicação do PMOC 
adotado para os sistemas de climatização. 
6.9 Local e horário para prestação dos serviços: 
6.9.1 Os serviços serão prestados nas dependências da contratante ou nas localidades 
onde os equipamentos estejam. As Unidades Judiciárias e seus contatos encontram-se 
listados no Anexo I deste Termo de Referência. 
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6.9.2 Na execução dos serviços objeto deste Instrumento serão observadas rotinas 
programadas aprovadas pela fiscalização e executadas no período das 08h00min às 
18h00min em dias úteis. 
6.9.3 Deve ser respeitado o horário de funcionamento do local onde os serviços estejam 
ocorrendo. Na impossibilidade do atendimento ser conclusivo deverá ser retomado na 
primeira hora útil do dia seguinte. 
6.9.4 Os serviços devem ser executados, sempre que possível, em horários que não 
interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento da contratante. 
6.9.5 A contratada deverá realizar agendamento prévio com o responsável da Unidade 
Judiciária, bem como os serviços devem ser desenvolvidos sem que haja prejuízo ao 
expediente forense. 
6.9.6 A execução de serviços que demandem o desligamento de energia e/ou causem 
prejuízos de continuidade ao funcionamento da Unidade Judiciária deve ser feita em 
finais de semana ou feriados, de forma plena, sem encargos adicionais. 
6.10 Manutenção Preventiva: 
6.10.1 A assistência técnica preventiva consistirá em procedimentos de manutenção 
visando à prevenção de situações que possam gerar falhas ou defeitos, à conservação e o 
perfeito funcionamento dos equipamentos, sistemas e instalações. 
6.10.2 A manutenção preventiva terá periodicidade trimestral, ou seja, cada equipamento 
será submetido a 4 (quatro) manutenções preventivas no período de 12 (dose) meses. 
6.10.3 A contratada deverá observar as periodicidades constantes neste Termo de 
Referência e deverá recomendar ou informar à contratante eventuais providências que 
possam interferir no desempenho do sistema. 
6.10.4 Constarão da manutenção preventiva, dentre outros procedimentos necessários à 
conservação e ao perfeito funcionamento dos equipamentos, os seguintes serviços: 

6.10.4.1 Manutenções mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos; 
6.10.4.2 Manutenções mecânicas, elétricas e eletrônicas dos componentes dos 
circuitos e sistemas eletroeletrônicos; 
6.10.4.3 Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos; 
6.10.4.4 Manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao 
perfeito funcionamento dos equipamentos; 
6.10.4.5 Manutenção dos exaustores de ventilação, polias, correias, filtros e demais 
componentes dos equipamentos; 

6.10.4.6 Limpeza geral dos equipamentos; 
6.10.4.7 Lubrificação geral dos equipamentos; 
6.10.4.8 Conferência e reposição de gás refrigerante e de outros tipos de gases, de 
modo a garantir a carga ideal necessária ao rendimento ótimo dos equipamentos; 

6.10.4.9 Manutenção de todo o sistema de drenagem da água de condensação; 
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6.10.4.10 Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura 
necessárias para a caracterização do bom ou mau funcionamento dos equipamentos; 
6.10.5 A manutenção preventiva deverá ser feita independentemente de chamado ou de 
ter havido manutenção corretiva no período e deverá seguir o cronograma do PMOC, 
observando sempre os procedimentos e periodicidades mínimas estabelecidas neste Temo 
de Referência. 
6.10.6 A manutenção preventiva higiênico-sanitária dos sistemas de ar condicionado será 
feita através de ações preventivas nos equipamentos (interna e/ou externamente), 
consistindo basicamente em: 
6.10.6.1 Aplicação de fungicidas/bactericidas/algicidas e de inibidores de 
incrustações de sujidades, todos aprovados pelo Ministério da Saúde. 
6.10.6.2 Manutenção da limpeza dos componentes do sistema de climatização, tais 
como bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores, grelhas, filtros, etc., de forma 
a manter a boa qualidade do ar interno, evitando a difusão ou multiplicação de agentes 
nocivos à saúde humana. 
6.10.6.3 Verificação periódica das condições físicas dos filtros, mantendo-os em 
condições de operação e substituindo-os quando necessário. 
6.10.6.4 Manter a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes 
externas. 
6.10.7 Os procedimentos de manutenção, operação e controle dos sistemas de 
climatização, bem como a limpeza dos ambientes climatizados, não devem trazer riscos 
à saúde dos trabalhadores que os executem, tampouco aos ocupantes dos ambientes 
climatizados. 

6.11 Manutenção Corretiva: 
6.11.1 A manutenção corretiva consistirá no atendimento às solicitações da contratante, 
quantas vezes forem necessárias, sem qualquer ônus adicional, sempre que houver 
interrupção do funcionamento normal ou quando for detectada a necessidade de 
recuperação ou substituição de peças para a correção de defeitos detectados durante a 
manutenção preventiva. 
6.11.2 O prazo máximo para inicio de intervenções é de 01 (um) dia útil. Iniciando-se o 
prazo a partir da abertura do chamado. 
6.11.3  O prazo máximo para o reestabelecimento do funcionamento dos equipamentos 
será de 03 (três) dias úteis. Iniciando-se o prazo a partir da abertura do chamado. 
6.11.4 Em caso de impossibilidade do cumprimento dos prazos descritos será necessária 
aprovação do gestor para um prazo maior mediante justificativa. 

6.12 Solicitação de Serviços, Registros e Acompanhamento: 
6.12.1 Para efeito de controle dos prazos de atendimento, será considerado aberto o 
chamado a partir do instante do acionamento da contratada por meio de e-mail, telefone 
ou outro meio de comunicação. Sendo considerado encerrado o chamado no instante do 
término do serviço. 
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6.12.2 A Ordem de Serviço (OS) deverá ser assinada pelo responsável técnico e conter 
ateste do servidor responsável pela Unidade Judiciária, conforme modelo do Anexo II 
deste Termo de Referência. 
6.12.3 A OS terá um formulário próprio criado pela contratada a partir do modelo do 
Anexo II, no qual serão registrados todas os detalhes referentes ao chamado técnico, além 
de informações como nome e matricula do solicitante, data e hora da abertura do chamado 
e do inicio de atendimento, descrição do defeito e procedimentos adotados para solução 
do problema. 
6.12.4 Uma via da OS deverá ficar no local após atendimento, para fins de registro e 
comprovação do serviço prestado, das alterações da configuração original dos 
equipamentos, números de série/modelo de itens substituídos e datas finais de garantia 
das peças e componentes empregados. 
6.12.5 Os formulários das Ordens de Serviço devem ser submetidos à análise do 
engenheiro responsável da contratada. Concluída a análise das OS deverá ser elaborado 
relatório mensal contendo, por equipamento, todos os serviços executados. 
6.12.6 O relatório mensal, devidamente assinado pelo engenheiro responsável, deverá ser 
entregue em 02 (duas) vias ao gestor do contrato, acompanhado da nota/fatura referente 
aos serviços executados. Este relatório deve conter no mínimo: 
6.12.6.1 Relação dos serviços realizados por equipamento (identificar a máquina 
pela marca, modelo, capacidade de refrigeração, número de patrimônio e local em que 
está instalada). 
6.12.6.2 Indicação da necessidade de remoção de equipamento para conserto em 
outro local; 
6.12.6.3 Fotos dos equipamentos antes e após a manutenção, inclusive dos sensores 
de temperatura, demonstrando que o equipamento está refrigerando adequadamente o 
ambiente. 
6.12.7 No atendimento ao chamado, o técnico deverá, de forma a evitar o retorno para 
possíveis correções, verificar todo o conjunto do equipamento, inclusive as instalações 
físicas e as condições ambientais, registrando no formulário próprio qualquer 
anormalidade encontrada. 
6.13 Serviços Eventuais de Instalação e Remoção: 
6.13.1 O presente Instrumento prevê, além dos serviços de execução rotineira 
(manutenção preventiva e corretiva) a execução de serviços eventuais para novas 
instalações de aparelhos de ar condicionado nos edifícios do TJGO, serviços esses não 
compreendidos nas rotinas de manutenção e no PMOC. 
6.13.2 Por serviço de “Instalação” entende-se a atividade de acrescentar um equipamento 
onde não existe infraestrutura (rede frigorígena, dreno, suportes e rede elétrica) para 
equipamento de ar condicionado ou, quando se tratar de uma substituição, houver a 
necessidade de substituição total da infraestrutura existente. 
6.13.3 Por serviço de “Remoção” entende-se a atividade de desinstalação de 
equipamentos e destinação ao depósito ou outro local definido pela fiscalização. 

Nº Processo PROAD: 201907000181705

Assinado digitalmente por: THIAGO PANDIM BARBOSA MACHADO, ASSISTENTE; e outros, em 08/02/2021 às 16:33.
Para validar este documento informe o código aUTzAfTHGdu no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 201907000181705

Assinado digitalmente por: JOSE LUDOVINO NOGUEIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 14/05/2021 às 09:11.
Para validar este documento informe o código 410417701972 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 
Diretoria de Obras 

Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial 

6.13.4 A execução dos serviços de instalação e remoção tem caráter eventual, serão 
executados a critério e por solicitação da fiscalização do contrato e terão os valores 
referentes pagos na fatura imediatamente posterior à efetiva conclusão dos serviços. 
6.13.5 Caberá à contratada, além do transporte do equipamento, o fornecimento de todo 
e qualquer material, peça, componente ou acessório que se faça necessário para a 
completa e perfeita instalação ou remoção dos aparelhos. 
6.14 Rotinas de serviço: 
6.14.1 A contratada deverá submeter à aprovação da fiscalização o cronograma final das 
manutenções programadas, o qual deverá ser elaborado em planilha de forma clara, 
organizada e concisa, contendo o local e data de realização de todas as intervenções a 
serem realizadas durante a vigência contratual. 

6.14.2 O cronograma somente poderá ser alterado com a anuência da fiscalização. 

7 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
7.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento das obrigações pactuadas. 
7.2 Nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens e/ou serviços, o qual anotará, em registro 
próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 
necessário à regularização de falhas, irregularidades ou defeitos observados. 
7.3 Assim, para os serviços tratados neste Termo de Referência, será designado como: 

a) Gestor do contrato: Diretor da Divisão de Controle de Contratos e Aquisições; 
b) Fiscal técnico do contrato: servidor Thiago Pandim Barbosa Machado ou quem o 

Diretor de Obras indicar por ato formal; 
c) Fiscal setorial do contrato: servidor designado pela Diretoria da Unidade onde se 

dá a execução do serviço, mediante portaria; 
7.4 O fiscal do contrato pode rejeitar qualquer trabalho que esteja em desacordo com 
especificado neste Instrumento ou em qualquer norma aplicável. 
7.5 A fiscalização poderá requerer à contratada documentação relativa à comprovação 
do adimplemento das obrigações trabalhistas e tributárias. 
7.6 Poderá ser exigida da contratada a apresentação da documentação relativa às 
Normas de Segurança do Trabalho, inclusive o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA), o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) 
e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), quando aplicáveis. 
7.7 As fichas de entrega e manutenção de EPI’s deverão estar organizadas e 
atualizadas de acordo com a atividade de cada um dos profissionais, observando-se as 
instruções normativas pertinentes. 
7.8 O fiscal técnico e/ou o fiscal administrativo anotarão em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, indicando a data, o nome dos 
empregados envolvidos e determinando o que for necessário à regularização das falhas 

Nº Processo PROAD: 201907000181705

Assinado digitalmente por: THIAGO PANDIM BARBOSA MACHADO, ASSISTENTE; e outros, em 08/02/2021 às 16:33.
Para validar este documento informe o código aUTzAfTHGdu no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 201907000181705

Assinado digitalmente por: JOSE LUDOVINO NOGUEIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 14/05/2021 às 09:11.
Para validar este documento informe o código 410417701972 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 
Diretoria de Obras 

Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial 

ou defeitos observados e procederá ao encaminhamento dos apontamentos à autoridade 
competente para providências cabíveis. 
7.9 Do Instrumento de Medição de Resultados: 
7.9.1 O Instrumento de Medição de Resultados (IMR) avaliará o desempenho da 
contratada de uma forma geral e terá como referência a remuneração mensal para 
possíveis aplicações de glosas, de acordo com o índice de medição de resultados. 
7.9.2 A avaliação da qualidade da prestação do serviço será realizada com base no IMR, 
através de monitoramento contínuo pela fiscalização. 
7.9.3 Todos os itens são passíveis de avaliação reiterada, ou seja, as mesmas 
irregularidades podem ser pontuadas em meses seguidos ou alternados, e também 
somarem-se mês a mês com novas irregularidades, até que a contratada cumpra com todas 
as obrigações e metas ou elimine o problema. 
7.9.4 As pontuações aplicadas serão as seguintes: 

Item Critérios de avaliação Pontos 

1 
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com 
uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá. Pontos 
da infração computados pelo número de ocorrências. 

1 

2 

Manter funcionários sem qualificação para a execução dos serviços 
ou que não tenham currículo compatível conforme exigência. Pontos 
da infração computados pelo número de dias trabalhados para cada 
profissional. 

5 

3 
Não identificar previamente para o fiscal auxiliar local o profissional 
contratado para a execução de serviços de qualquer natureza. Pontos 
da infração computados pelo número de ocorrências. 

2 

4 Entregar serviço incompleto, dado por acabado. Pontos da infração 
computados pelo número de ocorrências. 3 

5 

Deixar de providenciar recomposição de serviços inadequados, com 
vícios. O prazo do pedido de recomposição será considerado como 
manutenção corretiva para inicio das atividades. Pontos da infração 
computados pelo número de ocorrências. 

3 

6 
Fornecer informação falsa de serviço, número de horas trabalhadas, 
profissionais envolvidos, substituição de material dentre outros. 
Pontos de infração computados pelo número de irregularidades. 

5 

7 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do 
objeto do contrato. Pontos da infração computados pelo número de 
ocorrências. 

2 

8 
Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, 
sem motivo justificado. Pontos da infração computados pelo número 
de ocorrências. 

5 
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Item Critérios de avaliação Pontos 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause 
dano físico, lesão corporal ou consequências letais. Pontos da 
infração computados pelo número de ocorrências. 

5 

10 
Substituir ou remover funcionário encarregado ou responsável 
técnico, sem a comunicação prévia ao TJGO. Pontos da infração 
computados pelo número de ocorrências. 

1 

11 
Retirar das dependências do TJGO quaisquer equipamentos ou 
materiais sem autorização prévia do responsável. Pontos da infração 
computados pelo número de ocorrências. 

3 

12 
Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente, 
incompatível ou que não atenda às necessidades do serviço. Pontos 
de infração computados pelo número de irregularidades. 

5 

13 
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar 
da FISCALIZAÇÃO. Pontos da infração computados pelo número 
de ocorrências. 

3 

14 
Deixar de entregar qualquer documentação solicitada pela 
FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos. Pontos da infração 
computados pelo número de ocorrências. 

1 

15 

Deixar de utilizar material compatível com as especificações 
técnicas e qualidade mínima requerida, conforme orientação do 
fabricante. Pontos da infração computados pelo número de 
ocorrências. 

2 

16 
Deixar de comparecer com equipe técnica compatível para a 
prestação de atividades preventivas ou corretivas. Pontos da infração 
computados pelo número de ocorrências. 

2 

17 
Deixar de disponibilizar aos funcionários os materiais e ferramentas 
de trabalho mínimo conforme especificações. Pontos da infração 
computados pelo número de ocorrências. 

2 

18 
Não registrar com fotos as atividades solicitadas pela 
FISCALIZAÇÃO. Pontos de infração computados pelo número de 
irregularidades. 

1 

19 Número de atividades preventivas atrasadas no mês. Computadas 
pelo número de atividades atrasadas dentro do período de apuração. 2 

20 Número de atividades corretivas atrasadas no mês. Computadas pelo 
número de atividades atrasadas dentro do período de apuração. 4 

21 Deixar o equipamento fora de condições de operação. Computadas 
por dia de atraso por ocorrência. 5 

22 
Deixar de entregar o relatório de manutenção preventiva/corretiva 
dentro do prazo estabelecido pela FISCALIZAÇÃO. Computador 
por dia de atraso. 

1 
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Item Critérios de avaliação Pontos 

23 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 
lesão corporal ou consequências letais, inclusive por ausência ou uso 
indevido de EPI e/ou EPC, conforme as Normas Regulamentadoras 
(NRs) específicas. 

5 

 
7.9.5 As pontuações obtidas em cada item de avaliação serão somadas e o total utilizado 
para fins de apuração da faixa de classificação e consequentemente do percentual a ser 
glosado do valor mensal contratado para o lote, conforme tabela que segue: 

APURAÇÃO 

Faixa Pontuação Penalidade Percentual a 
Ser Glosado 

1 ≤ 2 Advertência 0% 
2 3 a 5 Glosa 2% 
3 6 a 9 Glosa 3% 
4 10 a 14 Glosa 4% 
5 15 a 20 Glosa 5% 
6 20 a 25 Glosa 7% 
7 ≥ 25 Glosa 10% 

 
7.9.6 As verificações do IMR poderão, a critério da fiscalização, ser objeto apenas de 
notificação. 

8 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 
8.1 Será de responsabilidade da contratada o fornecimento de todo e qualquer 
componente ou peça, cuja substituição se faça necessária para o atendimento às 
especificações e ao perfeito funcionamento dos equipamentos, assim como a instalação 
das mesmas. Todos os componentes substituídos devem ser retirados, mesmo que não 
atrapalhem o funcionamento do equipamento. 
8.2 As peças e componentes em substituição, instalados pela contratada, serão 
incorporados aos equipamentos, passando a ser de propriedade da contratante. 
8.3 Todas as peças e materiais utilizados deverão ser novos, de primeira qualidade, 
genuínos, com selo de qualidade, se houver, com garantia, em conformidade com as 
recomendações do fabricante e em acordo com as normas e legislações aplicáveis. 
8.4 As peças deverão ter especificações idênticas às substituídas. Quando não houver 
disponibilidade no mercado de peças e componentes com especificações idênticas, a 
substituição poderá se dar por outros com especificações similares ou superiores e, neste 
caso, deverão ser registradas na OS as razões. 
8.5 Será de responsabilidade da contratada o fornecimento de todos os materiais de 
consumo necessários à execução dos serviços. 
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8.6 A contratada deverá disponibilizar de imediato todas as máquinas, materiais, 
ferramentas, instrumentos, peças, insumos, mão de obra, transporte interno ou externo e 
tudo mais que for necessário à execução dos serviços objeto deste Instrumento. 
8.7 Será de inteira responsabilidade da contratada a guarda dos materiais e 
equipamentos utilizados na execução dos serviços, sendo proibido o depósito de qualquer 
item em áreas em uso da contratante a não ser de forma transitória e com autorização do 
responsável pela área. 
8.8 Os procedimentos legais necessários fazem parte do serviço e os custos 
correspondentes dessas operações deverão estar embutidos nos respectivos custos 
unitários. 

9 INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENDIONAMENTO DA 
PROPOSTA 

9.1 Os preços apresentados pela contratada deverão cobrir todos os custos dos 
serviços, abrangendo o fornecimento de mão de obra especializada, leis e encargos sociais 
decorrentes, ferramentas e equipamentos, substituição de peças e compressores, custos 
com transportes, operacionalidade de automação, remoção e reposicionamento de 
móveis, máquinas ou equipamentos para execução dos serviços, limpeza do ambiente, 
enfim, tudo o que for preciso para garantir a qualidade e funcionalidade das instalações, 
sistemas e equipamentos de climatização já instalados ou que futuramente venham a ser 
incorporados aos edifícios do TJGO. 
9.2 A estimativa dos equipamentos instalados nas Unidades Judiciarias do TJGO 
consta, juntamente com a capacidade de refrigeração, no Anexo I deste Termo de 
Referência. 
9.3 Para a realização dos serviços, a contratada utilizará, no mínimo, os seguintes 
profissionais: 

a) Engenheiro mecânico 
b) Supervisor de manutenção de aparelhos térmicos 
c) Mecânico de manutenção de refrigeração 
d) Auxiliar de mecânico de refrigeração 

9.4 Engenheiro mecânico: caberá a esse profissional, além da responsabilidade 
técnica dos serviços, supervisionar a execução e garantir que as normas sejam cumpridas, 
estabelecer indiciadores de qualidade da manutenção visando à melhoria contínua, 
elaborar e atualizar documentação técnica, incluindo os relatórios mensais de manutenção 
e o PMOC e, ainda, administrar os recursos humanos e financeiros. 
9.5 Supervisor de manutenção de aparelhos térmicos: caberá a esse profissional a 
supervisão do contrato, o recebimento de ordens de serviço, a distribuição dos serviços 
às equipes de manutenção e a supervisão do atendimento aos chamados. 
9.6 Mecânico de refrigeração: caberá a esse profissional prestar assistência técnica, 
instalar e manutenir aparelhos de climatização e refrigeração, orçar serviços e elaborar 
documentação técnica, observando sempre as normas de segurança e qualidade 
aplicáveis. 
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9.7 Auxiliar de mecânico de refrigeração: caberá a esse profissional auxiliar o 
mecânico de refrigeração, trabalhando sempre de maneira supervisionada. 
9.8 Deverão ser disponibilizados tantos profissionais habilitados quantos forem 
necessários à execução dos serviços. 
9.9 A prestação dos serviços poderá, em algumas localidades, demandar a realização 
de trabalho em altura, inclusive com utilização de cadeira/plataforma suspensa. 
9.10 No ato da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar à contratante 
documento no qual conste o nome e a função de cada um dos seus empregados que atuarão 
nos serviços objeto deste instrumento. 

10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
10.2 Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissão especialmente 
designada, os serviços executados. 
10.3 Notificar a contratada, por escrito, no caso de ocorrência de eventuais 
imperfeições, falhas ou irregularidades na execução dos serviços, fixando prazo para 
correção e analisando as soluções propostas. 
10.4 Pagar à contratada o valor referente aos serviços prestados, observando a 
ocorrência de ajustes e a incidência de multas ou quaisquer outras penalidades. 

10.5 Fornecer as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços. 
10.6 Realizar periodicamente avaliação de qualidade dos serviços prestados. 

10.7 Arquivar os documentos pertinentes. 

11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1 Executar os serviços conforme as especificações deste Termo de Referência e de 
sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais, peças, equipamentos e 
utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Instrumento e em 
sua proposta. 
11.2 Assumir a integral responsabilidade legal, administrativa e técnica pela perfeita 
execução dos serviços e pela qualidade dos mesmos, efetuando o recolhimento de ART 
referente aos serviços. 
11.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos, incorreções ou irregularidades resultantes da execução ou dos materiais 
empregados. 
11.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990), ficando a contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso 
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exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à contratada, o valor correspondente aos 
danos sofridos. 
11.5 Utilizar mão de obra habilitada/capacitada e com conhecimentos satisfatórios e 
suficientes acerca dos serviços a serem executados, seguindo sempre a legislação em 
vigor. 
11.6 Atender às exigências da legislação vigente, com destaque às normas de segurança 
do trabalho NR-6 (Equipamentos de Proteção Individual – EPI), NR 10 (Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR 35 (Trabalho em altura). 
11.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas em legislação especifica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade à contratante; 
11.8 Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
11.9 Assegurar, aos seus trabalhadores, ambiente de trabalho, equipamentos e 
instalações em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e 
bem-estar no trabalho. 
11.10 Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pela contratante ou 
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, 
bem como aos documentos relativos à execução dos serviços. 
11.11 Paralisar, por determinação da contratante, qualquer atividade que não esteja 
sendo executada de acordo com as boas práticas ou que ponha em risco a segurança de 
pessoas ou bens. 
11.12 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas e tudo mais 
o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
11.13 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram 
este Termo de Referência. 
11.14 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas pertinentes, cumprindo 
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e 
nas melhores condições de segurança e higiene. 
11.15 Submeter previamente, por escrito, à contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 
descritivo. 
11.16 Não permitir utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
11.17 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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11.18 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, 
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver 
se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146/2015. 
11.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato. 
11.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 
eventos arrolados nos incisos do § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 
11.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da contratante. 
11.22 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 
todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia 
adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislação. 
11.23 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá e 
uniforme. 
11.24 Apresentar à contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 
que adentrarão na unidade para execução do serviço. 
11.25 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
contratante. 
11.26 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
contratada relatar à contratante toda e qualquer ocorrência nesse sentido, a fim de evitar 
desvio de função. 
11.27 Manter preposto aceito pela contratante nos horários e locais de prestação de 
serviço para representa-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões 
compatíveis com os compromissos assumidos. 
11.28 Adotar as providências e precauções necessárias, incluindo consulta à contratante, 
a fim de que não sejam danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 
11.29 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 
demais documentos e autorizações exigíveis na forma da legislação aplicável. 
11.30 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307 com as alterações posteriores. 
11.31 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 
indevido de patentes registradas, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 
serviços, ainda que ocorridos em via pública. 
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11.32 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle 
de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos empregados nos trabalhos. 

12 DA SUBCONTRATAÇÃO 
12.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto até o limite de 50% (cinquenta por 
cento) do valor total do contrato. 
12.2 É vedada a sub-rogação completa ou parcial da obrigação assumida. 
12.3 Os serviços eventuais de instalação e remoção de aparelhos de ar condicionado 
também poderão ser subcontratados, devendo a contratada comprovar a plena 
regularidade do vínculo que mantenha com o prestador do serviço, inclusive fazendo 
prova dos recolhimentos de todas as verbas legalmente previstas. 
12.4 É de inteira responsabilidade da contratada o reparo das instalações prediais que 
venham a ser danificadas em função da execução dos serviços subcontratos, podendo 
utilizar, com autorização da fiscalização, materiais e acabamentos similares quando 
houver a impossibilidade de utilizar materiais e acabamentos idênticos aos existentes. 
12.5 A subcontratação depende de autorização prévia da contratante, a quem incumbe 
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para 
a execução do objeto. 
12.6 Em qualquer hipótese de subcontratação permanece a responsabilidade integral da 
contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a contratante 
pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 
subcontratação. 
12.7 Não há a possibilidade de as empresas concorrerem reunidas em consórcio, vez 
que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem tal prática são aquelas 
que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica, o que não é 
caso da contratação objeto deste Instrumento. 

13 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
13.1 O representante da contratante deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais. 
13.2 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 
pela contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará 
a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Instrumento e na legislação 
vigente, podendo culminar em rescisão contratual. 
13.3 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas 
de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe 
de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique 
assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não 
comprometam o desempenho de outras ações relacionadas à gestão do contrato. 
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13.4 A fiscalização técnica avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o 
IMR e/ou outros mecanismos de avaliação para aferição da qualidade da prestação dos 
serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores, 
sempre que a contratada: 

a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com qualidade 
mínima exigida as atividades contratadas; ou 

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferiores à demandada. 

13.5 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente 
o nível de qualidade dos serviços para evitar sua degeneração, devendo intervir para 
requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 
13.6 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da 
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação 
dos serviços. 
13.7 Em hipótese alguma será admitido que a própria contratada materialize a 
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 
13.8 A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação de serviço com 
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico desde que 
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 
13.9 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do 
serviço em relação à qualidade exigida, além de fatores redutores, poderão ser aplicadas 
as sanções de acordo com as regras previstas. 
13.10 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 
período escolhido seja suficiente para avaliar e aferir o desempenho e qualidade da 
prestação dos serviços. 
13.11 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
contrata, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, não implicando em hipótese alguma em corresponsabilidade da 
contratante ou de seus agentes e prepostos. 

14 DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 
14.1 A emissão da nota fiscal/fatura deve ser precedida da elaboração do relatório 
mensal citado no subitem 6.12.3. 
14.2 Para efeito de recebimento, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for 
o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de 
valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor 
do contrato. 
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14.3 Fica a contratada obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 
atestar a última ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendencias apontadas no recebimento. 
14.4 O recebimento também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos manuais e instruções exigíveis. 
14.5 A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de 
qualquer responsabilidade contratual, nem implica aceitação definitiva dos serviços 
executados. 
14.6 O gestor deverá: 
14.6.1 Realizar a análise da documentação apresentada pela contratada e, caso haja 
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 
contratuais pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respectivas correções. 
14.6.2 Comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização, com base no IMR ou instrumento substituto. 
14.7 O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das 
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas. 
14.8 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta apresentada, 
devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos à custa da contratada, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato e sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

15 DO PAGAMENTO 
15.1 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; 

15.1.1 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; 
15.1.2 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; 

15.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal quando o Tribunal de Justiça 
atestar a execução do objeto do contrato; 
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15.3 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; 

15.3.1 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; 

15.4 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; 
15.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento; 
15.6 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; 

15.6.1 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; 
15.6.2 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; 
15.6.3 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; 
15.6.4 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; 
15.6.5 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; 

15.7 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; 
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15.8 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável; 

15.8.1 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; 

15.9 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: 

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

(365) 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
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16 SANÇÕES 
16.1 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: 

16.1.1 Advertência; 
16.1.2 Multa; 
16.1.3 Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios; 

16.1.4 Descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores. 
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 da parte do 
fornecimento e/ou do serviço não realizado, ou sobre a parte da etapa do 
cronograma físico de obras não cumprida, 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, nos casos de: 

a) Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem 
que o CONTRATADO tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado 
pela Administração; 
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b) Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/materiais fornecidos; 

16.6.2 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do 
objeto, do serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens. 

16.6.3 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. 

16.7 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. 
16.8 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 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
17.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as 
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 
17.2 Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão 
previstos no edital. 
17.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 
17.3.1 Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA, conforme as áreas de atuação 
previstas neste Termo de Referência, em plena validade. 
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17.3.2 Comprovação de aptidão para a prestação de serviços com as características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto deste Instrumento, apresentando atestado 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove a prestação de 
serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar 
condicionado do tipo “Split System” e “ACJ”, com capacidade mínima de 3080 TR 
(toneladas de refrigeração) por período não inferior a 03 (três) anos. 
17.3.2.1 O quantitativo discriminado no subitem anterior equivale a 
aproximadamente metade do total da capacidade de climatização instalada nas unidades 
que serão atendidas pelos serviços de que trata este Instrumento. 
17.3.2.2 Para a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos será aceito o 
somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 03 
(três) anos serem ininterruptos. 
17.3.2.3 Para a comprovação de quantitativo mínimo de serviço será aceita a 
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois 
essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a 
uma única contratação. 
17.3.2.4 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 
contratante e local em que foram prestados os serviços. 
17.3.2.5 Comprovação de capacitação técnico-profissional, mediante apresentação 
de Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA em nome dos responsáveis 
técnicos e/ou membros da equipe técnica que participarão da execução dos serviços, 
relativa à execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar 
condicionado tipo Split System e ACJ, com capacidade mínima de 3080 TR. 
17.3.2.6 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 
deverão pertencer ao quadro permanente da contratada, entendendo-se como tal, para fins 
deste Instrumento, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto 
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de 
Trabalho e Previdência Social e o prestador de serviços com contrato firmado com a 
licitante ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura caso a 
licitante se sagre vencedora do certame. 
17.3.2.7 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este 
subitem poderão ser substituídos por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que a substituição seja aprovada pela contratante. 
17.3.3 Declaração formal de que disporá, por ocasião da contratação, das instalações, 
aparelhamento e pessoa considerados essenciais para a execução contratual. 
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18 ANEXOS 

Anexo I – Planilha de proposta da licitante. 

• Lista de endereços, e-mail e telefones das unidades judiciárias 

Anexo II – Modelo da Ordem de Serviço. 
 

Eng.º Thiago Pandim Barbosa Machado 
Divisão de Manutenção Predial  

 
De acordo: 

 
Eng.º José Eduardo Stort Fernandes 

Diretor da Divisão de Controle de Contratos e Aquisições 
 

Cybelle Saad Sabino de Freitas 
Diretora de Obras 
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Os serviços são:
Manutenção preventiva trimestral e corretiva de aparelhos de ar condicionado do tipo
Split System, com tecnologia inverter ou não, com potência de até 60.000 (sessenta mil)
BTU/h, e aparelhos do tipo "janela" (ACJ) com potência de até 36.000 (trinta e seis mil)
BTU/h, incluindo o fornecimento de peças e compressores, mão de obra especializada,
ferramentas, insumos, equipamentos, transporte e tudo mais que for necessário para o
correto funcionamento das instalações sistemas e equipamentos de climatização já
instalados ou que futuramente venham a sem incoroporados aos edificios do TJGO.

Insira o nome da empresa:

O arquivo editável desta planilha de proposta da licitante deverá ser requisitado juntamente com a 
Diretoria de Obras do TJGO via contatos abaixo:
E-mail: dmpi@tjgo.jus.br
           rdalves@tjgo.jus.br
Telefone: (62) 3236-3400

Aparelhos com potência maior que 48.000 BTU/h e menor ou igual a 60.000 BTU/h
Aparelhos com potência maior que 36.000 BTU/h e menor ou igual a 48.000 BTU/h
Aparelhos com potência maior que 24.000 BTU/h e menor ou igual a 36.000 BTU/h

Para os serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado do tipo ACJ, os equipamentos foram
separados em dois grupos, sendo eles:

ANEXO I - PLANILHA DE PROPOSTA DA LICITANTE

P = Potência de Refrigeração

Aparelhos com potência maior que 12.000 BTU/h e menor ou igual a 18.000 BTU/h

Instalação de aparelhos de ar condicionado do tipo Split System, com tecnologia inverter
ou não, com potência de até 60.000 (sessenta mil) BTU/h, incluindo o fornecimento de
peças, mão de obra especializada, ferramentas, insumos, equipamentos, transporte e tudo
mais que for necessário para instalar e garantir a funcionalidade do equipamento.
Desinstalação de aparelhos de ar condicionado do tipo Split System, com tecnologia
inverter ou não, incluindo o fornecimento de mão de obra especializada, ferramentas e
equipamentos, além do transporte do equipamento retirado para qualquer localidade 

Para os serviços de manutenção preventiva trimestral e corretiva em aparelhos de ar condicionado
do tipo Split System, os equipamentos foram separados em seis grupos, sendo eles:

Aparelhos com potência de 0 a 12.000 BTU/h

Aparelhos com potência maior ou igual a 36.000 BTU/h
Nas Comarcas de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Goiânia, Itumbiara e Mara
Rosa, o TJGO possui instalações fisicas em mais de uma localidade. 
A lista de prédios pode ser consultada clicando-se aqui
O número de prédios poderá sofrer alterações durante a vigência contratual.

Aparelhos com potência menor que 36.000 BTU/h

ESCLARECIMENTOS PARA O PREECHIMENTO DA PLANILHA

Os únicos campos editáveis nas planilhas são os de valor unitário de cada serviço (destacados em
vermelho claro.)
Para que a proposta seja válida todos os valores do lote de interesse devem ser preenchidos.

Aparelhos com potência maior que 18.000 BTU/h e menor ou igual a 24.000 BTU/h
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Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 

Goiânia 159 -R$            20 -R$       12 -R$          12 -R$          1 -R$          
Anápolis 59 -R$            12 -R$       6 -R$          15 -R$          0 -R$          
Aparecida de Goiânia 39 -R$            11 -R$       29 -R$          1 -R$          0 -R$          
Araçu 1 -R$            1 -R$       2 -R$          0 -R$          0 -R$          
Bela Vista 9 -R$            2 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$          
Cromínia 2 -R$            1 -R$       2 -R$          0 -R$          0 -R$          
Goianápolis 0 -R$            0 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$          
Goianira 5 -R$            0 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$          
Guapó 10 -R$            0 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$          
Hidrolândia 25 -R$            0 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$          
Inhumas 11 -R$            5 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$          
Itauçu 5 -R$            0 -R$       2 -R$          0 -R$          0 -R$          
Leopoldo de Bulhões 4 -R$            1 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$          
Nazário 9 -R$            7 -R$       0 -R$          2 -R$          3 -R$          
Nerópolis 7 -R$            2 -R$       2 -R$          1 -R$          0 -R$          
Petrolina de Goiás 13 -R$            3 -R$       3 -R$          0 -R$          0 -R$          
Senador Canedo 19 -R$            14 -R$       5 -R$          0 -R$          3 -R$          
Trindade 35 -R$            20 -R$       2 -R$          0 -R$          0 -R$          
Varjão 6 -R$            12 -R$       0 -R$          1 -R$          0 -R$          

MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA - LOTE 1

Comarca 36.000 BTU/h < P ≤ 48.000 BTU/h24.000 BTU/h < P ≤ 36.000 BTU/h18.000 BTU/h < P ≤ 24.000 BTU/h12.000 BTU/h < P ≤ 18.000 BTU/hP ≤ 12.000 BTU/h
Split System
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Diretoria de Obras
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial

Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 

Goiânia 0 -R$            61 -R$       30 -R$          1 -R$          31 -R$          
Anápolis 0 -R$            8 -R$       10 -R$          1 -R$          11 -R$          
Aparecida de Goiânia 4 -R$            88 -R$       15 -R$          1 -R$          16 -R$          
Araçu 0 -R$            10 -R$       1 -R$          1 -R$          2 -R$          
Bela Vista 2 -R$            15 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$          
Cromínia 0 -R$            10 -R$       1 -R$          1 -R$          2 -R$          
Goianápolis 0 -R$            30 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$          
Goianira 3 -R$            36 -R$       4 -R$          1 -R$          5 -R$          
Guapó 0 -R$            36 -R$       4 -R$          1 -R$          5 -R$          
Hidrolândia 0 -R$            4 -R$       3 -R$          1 -R$          4 -R$          
Inhumas 3 -R$            36 -R$       5 -R$          1 -R$          6 -R$          
Itauçu 0 -R$            9 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$          
Leopoldo de Bulhões 0 -R$            13 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$          
Nazário 0 -R$            0 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$          
Nerópolis 0 -R$            0 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$          
Petrolina de Goiás 3 -R$            5 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$          
Senador Canedo 0 -R$            1 -R$       4 -R$          1 -R$          5 -R$          
Trindade 3 -R$            0 -R$       5 -R$          1 -R$          6 -R$          
Varjão 3 -R$            0 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$          

P ≤ 36.000 BTU/h48.000 BTU/h < P ≤ 60.000 BTU/h
Instalação de Split System DesinstalaçãoSplit System ACJ

MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA - LOTE 1 OUTROS SERVIÇOS - LOTE 1

P ≤ 60.000 BTU/hP ≥ 36.000 BTU/hP < 36.000 BTU/hComarca
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Diretoria de Obras
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial
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 Desinstalação (x1) 
QUADRO RESUMO - LOTE 1
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Diretoria de Obras
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial

Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 

Rio Verde 63 -R$          1 -R$       25 -R$          0 -R$          5 -R$       
Acreúna 25 -R$          4 -R$       0 -R$          5 -R$          1 -R$       
Cachoeira Alta 13 -R$          1 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
Caçu 2 -R$          0 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
Caiapônia 6 -R$          7 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
Edéia 1 -R$          0 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
Itajá 12 -R$          8 -R$       0 -R$          2 -R$          3 -R$       
Jataí 15 -R$          11 -R$       27 -R$          0 -R$          0 -R$       
Maurilândia 24 -R$          1 -R$       0 -R$          2 -R$          0 -R$       
Mineiros 19 -R$          1 -R$       4 -R$          0 -R$          0 -R$       
Montividiu 11 -R$          6 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
Paranaiguara 3 -R$          0 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
Quirinópolis 11 -R$          1 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
Santa Helena de Goiás 11 -R$          14 -R$       0 -R$          10 -R$          0 -R$       
São Simão 7 -R$          9 -R$       1 -R$          0 -R$          0 -R$       
Serranópolis 12 -R$          2 -R$       2 -R$          0 -R$          0 -R$       

MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA - LOTE 2

Comarca
Split System

36.000 BTU/h < P ≤ 48.000 BTU/h24.000 BTU/h < P ≤ 36.000 BTU/h18.000 BTU/h < P ≤ 24.000 BTU/h12.000 BTU/h < P ≤ 18.000 BTU/hP ≤ 12.000 BTU/h
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Diretoria de Obras
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial

Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 

Rio Verde 0 -R$          37 -R$       13 -R$          1 -R$          14 -R$       
Acreúna 0 -R$          10 -R$       4 -R$          1 -R$          5 -R$       
Cachoeira Alta 2 -R$          12 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$       
Caçu 2 -R$          24 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$       
Caiapônia 2 -R$          16 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$       
Edéia 2 -R$          29 -R$       3 -R$          1 -R$          4 -R$       
Itajá 0 -R$          0 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$       
Jataí 1 -R$          110 -R$       15 -R$          1 -R$          16 -R$       
Maurilândia 0 -R$          5 -R$       3 -R$          1 -R$          4 -R$       
Mineiros 3 -R$          0 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$       
Montividiu 0 -R$          0 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$       
Paranaiguara 2 -R$          23 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$       
Quirinópolis 3 -R$          34 -R$       4 -R$          1 -R$          5 -R$       
Santa Helena de Goiás 2 -R$          0 -R$       3 -R$          1 -R$          4 -R$       
São Simão 0 -R$          8 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$       
Serranópolis 0 -R$          0 -R$       1 -R$          1 -R$          2 -R$       

Split System ACJ
P ≤ 60.000 BTU/hComarca

Instalação de Split System Desinstalação
P ≤ 36.000 BTU/h48.000 BTU/h < P ≤ 60.000 BTU/h P < 36.000 BTU/h P ≥ 36.000 BTU/h

OUTROS SERVIÇOS - LOTE 2MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA - LOTE 2
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Diretoria de Obras
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial
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Diretoria de Obras
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial

Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
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 Preço 
Unitário 

 Sub Total 

São Luis de Montes Belos 58 -R$          0 -R$       0 -R$          0 -R$       0 -R$       
Anicuns 10 -R$          4 -R$       0 -R$          1 -R$       0 -R$       
Aragarças 7 -R$          0 -R$       0 -R$          0 -R$       0 -R$       
Aruanã 3 -R$          5 -R$       1 -R$          1 -R$       0 -R$       
Aurilândia 11 -R$          1 -R$       1 -R$          0 -R$       0 -R$       
Cidade de Goiás 19 -R$          5 -R$       2 -R$          0 -R$       0 -R$       
Fazenda Nova 16 -R$          0 -R$       4 -R$          0 -R$       0 -R$       
Firminópolis 10 -R$          7 -R$       0 -R$          2 -R$       3 -R$       
Iporá 13 -R$          2 -R$       0 -R$          2 -R$       0 -R$       
Israelândia 13 -R$          1 -R$       1 -R$          2 -R$       0 -R$       
Itaberaí 5 -R$          5 -R$       5 -R$          0 -R$       0 -R$       
Itapirapuã 13 -R$          0 -R$       0 -R$          0 -R$       0 -R$       
Ivolândia 6 -R$          0 -R$       2 -R$          0 -R$       0 -R$       
Jandaia 14 -R$          0 -R$       5 -R$          0 -R$       0 -R$       
Jussara 11 -R$          11 -R$       0 -R$          6 -R$       0 -R$       
Montes Claros de Goiás 3 -R$          0 -R$       3 -R$          0 -R$       0 -R$       
Mossâmedes 2 -R$          3 -R$       2 -R$          0 -R$       0 -R$       
Mozarlândia 12 -R$          0 -R$       0 -R$          0 -R$       0 -R$       
Nova Crixás 1 -R$          1 -R$       1 -R$          3 -R$       0 -R$       
Palmeiras de Goiás 14 -R$          1 -R$       0 -R$          0 -R$       0 -R$       
Paraúna 3 -R$          0 -R$       1 -R$          2 -R$       0 -R$       
Piranhas 8 -R$          8 -R$       1 -R$          1 -R$       2 -R$       
Sanclerlândia 12 -R$          1 -R$       0 -R$          0 -R$       0 -R$       
São Miguel do Araguaia 22 -R$          0 -R$       5 -R$          2 -R$       1 -R$       
Turvânia 4 -R$          0 -R$       0 -R$          0 -R$       0 -R$       

Comarca

MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA - LOTE 3

36.000 BTU/h < P ≤ 48.000 BTU/h24.000 BTU/h < P ≤ 36.000 BTU/h18.000 BTU/h < P ≤ 24.000 BTU/h12.000 BTU/h < P ≤ 18.000 BTU/hP ≤ 12.000 BTU/h
Split System
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Diretoria de Obras
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial

Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 

São Luis de Montes Belos 4 -R$          8 -R$       4 -R$          1 -R$       5 -R$       
Anicuns 0 -R$          16 -R$       3 -R$          1 -R$       4 -R$       
Aragarças 3 -R$          32 -R$       3 -R$          1 -R$       4 -R$       
Aruanã 0 -R$          5 -R$       1 -R$          1 -R$       2 -R$       
Aurilândia 0 -R$          0 -R$       1 -R$          1 -R$       2 -R$       
Cidade de Goiás 3 -R$          0 -R$       2 -R$          1 -R$       3 -R$       
Fazenda Nova 0 -R$          0 -R$       2 -R$          1 -R$       3 -R$       
Firminópolis 0 -R$          0 -R$       2 -R$          1 -R$       3 -R$       
Iporá 0 -R$          23 -R$       4 -R$          1 -R$       5 -R$       
Israelândia 0 -R$          0 -R$       2 -R$          1 -R$       3 -R$       
Itaberaí 0 -R$          33 -R$       4 -R$          1 -R$       5 -R$       
Itapirapuã 2 -R$          0 -R$       2 -R$          1 -R$       3 -R$       
Ivolândia 1 -R$          2 -R$       1 -R$          1 -R$       2 -R$       
Jandaia 0 -R$          2 -R$       2 -R$          1 -R$       3 -R$       
Jussara 0 -R$          0 -R$       2 -R$          1 -R$       3 -R$       
Montes Claros de Goiás 0 -R$          9 -R$       1 -R$          1 -R$       2 -R$       
Mossâmedes 0 -R$          8 -R$       1 -R$          1 -R$       2 -R$       
Mozarlândia 2 -R$          15 -R$       2 -R$          1 -R$       3 -R$       
Nova Crixás 0 -R$          12 -R$       1 -R$          1 -R$       2 -R$       
Palmeiras de Goiás 2 -R$          0 -R$       1 -R$          1 -R$       2 -R$       
Paraúna 0 -R$          22 -R$       2 -R$          1 -R$       3 -R$       
Piranhas 0 -R$          0 -R$       1 -R$          1 -R$       2 -R$       
Sanclerlândia 2 -R$          13 -R$       2 -R$          1 -R$       3 -R$       
São Miguel do Araguaia 1 -R$          10 -R$       4 -R$          1 -R$       5 -R$       
Turvânia 0 -R$          56 -R$       2 -R$          1 -R$       3 -R$       

Comarca P < 36.000 BTU/h P ≥ 36.000 BTU/h P ≤ 60.000 BTU/h
DesinstalaçãoInstalação de Split System

P ≤ 36.000 BTU/h48.000 BTU/h < P ≤ 60.000 BTU/h

MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA - LOTE 3 OUTROS SERVIÇOS - LOTE 3
Split System ACJ
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Diretoria de Obras
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial

Comarca

São Luis de Montes Belos

Anicuns

Aragarças

Aruanã

Aurilândia

Cidade de Goiás

Fazenda Nova

Firminópolis

Iporá

Israelândia

Itaberaí

Itapirapuã

Ivolândia

Jandaia

Jussara

Montes Claros de Goiás

Mossâmedes

Mozarlândia

Nova Crixás

Palmeiras de Goiás

Paraúna

Piranhas

Sanclerlândia

São Miguel do Araguaia

Turvânia
TOTAL ANUAL DO LOTE -R$                                               

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                                  

-R$                                                  
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-R$                                                  

-R$                                                  
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-R$                                               

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                               
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-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                                  

-R$                                               

-R$                                               

SUB TOTAL (Anual)
QUADRO RESUMO - LOTE 3

-R$                                                  

-R$                                                  

Manutenção Prev. e Corretiva (x4)

-R$                                               

-R$                                               

Instalação (x1)

-R$                                                  

-R$                                                  

 Desinstalação (x1) 

-R$                                                  

-R$                                                  
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Diretoria de Obras
Departamento de Manutenção Predial do Interior

Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 

Ceres 50 -R$          2 -R$          5 -R$          5 -R$       0 -R$       
Barro Alto 2 -R$          0 -R$          2 -R$          0 -R$       0 -R$       
Campinorte 4 -R$          5 -R$          2 -R$          1 -R$       0 -R$       
Carmo do Rio Verde 6 -R$          4 -R$          0 -R$          0 -R$       0 -R$       
Cocalzinho de Goiás 2 -R$          0 -R$          0 -R$          2 -R$       0 -R$       
Corumbá de Goiás 14 -R$          13 -R$          0 -R$          0 -R$       2 -R$       
Crixás 5 -R$          0 -R$          0 -R$          0 -R$       0 -R$       
Estrela do Norte 3 -R$          5 -R$          2 -R$          0 -R$       0 -R$       
Formoso 14 -R$          0 -R$          2 -R$          0 -R$       0 -R$       
Goianésia 23 -R$          38 -R$          15 -R$          0 -R$       2 -R$       
Itaguaru 2 -R$          1 -R$          0 -R$          0 -R$       0 -R$       
Itapaci 2 -R$          0 -R$          1 -R$          0 -R$       0 -R$       
Itapuranga 4 -R$          0 -R$          0 -R$          0 -R$       0 -R$       
Jaraguá 5 -R$          0 -R$          0 -R$          0 -R$       0 -R$       
Mara Rosa 2 -R$          0 -R$          2 -R$          0 -R$       0 -R$       
Minaçu 7 -R$          3 -R$          0 -R$          0 -R$       0 -R$       
Niquelândia 9 -R$          0 -R$          0 -R$          0 -R$       0 -R$       
Pirenópolis 13 -R$          4 -R$          2 -R$          0 -R$       0 -R$       
Porangatu 2 -R$          1 -R$          5 -R$          0 -R$       0 -R$       
Rialma 27 -R$          0 -R$          0 -R$          0 -R$       3 -R$       
Rubiataba 1 -R$          3 -R$          0 -R$          0 -R$       1 -R$       
Santa Terezinha de Goiás 15 -R$          3 -R$          2 -R$          0 -R$       0 -R$       
Taquaral de Goiás 8 -R$          0 -R$          0 -R$          2 -R$       0 -R$       
Uruaçu 5 -R$          3 -R$          0 -R$          0 -R$       0 -R$       
Uruana 6 -R$          1 -R$          2 -R$          0 -R$       0 -R$       

Comarca

MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA - LOTE 4

36.000 BTU/h < P ≤ 48.000 BTU/h24.000 BTU/h < P ≤ 36.000 BTU/h18.000 BTU/h < P ≤ 24.000 BTU/h12.000 BTU/h < P ≤ 18.000 BTU/hP ≤ 12.000 BTU/h
Split System
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Diretoria de Obras
Departamento de Manutenção Predial do Interior

Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 

Ceres 0 -R$          0 -R$          4 -R$          1 -R$       5 -R$       
Barro Alto 0 -R$          11 -R$          1 -R$          1 -R$       2 -R$       
Campinorte 0 -R$          3 -R$          1 -R$          1 -R$       2 -R$       
Carmo do Rio Verde 1 -R$          4 -R$          1 -R$          1 -R$       2 -R$       
Cocalzinho de Goiás 0 -R$          11 -R$          1 -R$          1 -R$       2 -R$       
Corumbá de Goiás 0 -R$          0 -R$          2 -R$          1 -R$       3 -R$       
Crixás 2 -R$          26 -R$          3 -R$          1 -R$       4 -R$       
Estrela do Norte 0 -R$          5 -R$          1 -R$          1 -R$       2 -R$       
Formoso 0 -R$          0 -R$          2 -R$          1 -R$       3 -R$       
Goianésia 0 -R$          0 -R$          4 -R$          1 -R$       5 -R$       
Itaguaru 2 -R$          10 -R$          1 -R$          1 -R$       2 -R$       
Itapaci 2 -R$          26 -R$          2 -R$          1 -R$       3 -R$       
Itapuranga 3 -R$          40 -R$          3 -R$          1 -R$       4 -R$       
Jaraguá 3 -R$          32 -R$          3 -R$          1 -R$       4 -R$       
Mara Rosa 0 -R$          11 -R$          2 -R$          1 -R$       3 -R$       
Minaçu 0 -R$          27 -R$          3 -R$          1 -R$       4 -R$       
Niquelândia 0 -R$          41 -R$          4 -R$          1 -R$       5 -R$       
Pirenópolis 3 -R$          0 -R$          2 -R$          1 -R$       3 -R$       
Porangatu 0 -R$          34 -R$          4 -R$          1 -R$       5 -R$       
Rialma 0 -R$          1 -R$          2 -R$          1 -R$       3 -R$       
Rubiataba 2 -R$          20 -R$          2 -R$          1 -R$       3 -R$       
Santa Terezinha de Goiás 0 -R$          0 -R$          2 -R$          1 -R$       3 -R$       
Taquaral de Goiás 0 -R$          0 -R$          1 -R$          1 -R$       2 -R$       
Uruaçu 0 -R$          20 -R$          2 -R$          1 -R$       3 -R$       
Uruana 0 -R$          7 -R$          1 -R$          1 -R$       2 -R$       

Comarca P < 36.000 BTU/h P ≥ 36.000 BTU/h P ≤ 60.000 BTU/h
DesinstalaçãoInstalação de Split System

P ≤ 36.000 BTU/h48.000 BTU/h < P ≤ 60.000 BTU/h

MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA - LOTE 4 OUTROS SERVIÇOS - LOTE 4
Split System ACJ

Nº Processo PROAD: 201907000181705
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Diretoria de Obras
Departamento de Manutenção Predial do Interior

Comarca

Ceres

Barro Alto

Campinorte

Carmo do Rio Verde

Cocalzinho de Goiás

Corumbá de Goiás

Crixás

Estrela do Norte

Formoso

Goianésia

Itaguaru

Itapaci

Itapuranga

Jaraguá

Mara Rosa

Minaçu

Niquelândia

Pirenópolis

Porangatu

Rialma

Rubiataba

Santa Terezinha de Goiás

Taquaral de Goiás

Uruaçu

Uruana

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                                  -R$                                                  

TOTAL ANUAL DO LOTE
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-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  
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-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                               

-R$                                               

SUB TOTAL (Anual)
QUADRO RESUMO - LOTE 4

Instalação (x1)

-R$                                                  

-R$                                                  

Manutenção Prev. e Corretiva (x4)

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  

 Desinstalação (x1) 

-R$                                                  

-R$                                                  

-R$                                                  
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Diretoria de Obras
Departamento de Manutenção Predial do Interior

Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 

Luziânia 30 -R$          7 -R$       1 -R$          2 -R$          1 -R$       
Abadiânia 3 -R$          4 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
Águas Lindas de Goiás 1 -R$          5 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
Alexânia 5 -R$          0 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
Alto Paraíso de Goiás 1 -R$          2 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
Alvorada do Norte 1 -R$          2 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
Campos Belos 0 -R$          1 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
Cavalcante 9 -R$          4 -R$       2 -R$          0 -R$          0 -R$       
Cidade Ocidental 16 -R$          9 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
Cristalina 6 -R$          0 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
Flores de Goiás 7 -R$          1 -R$       5 -R$          0 -R$          0 -R$       
Formosa 51 -R$          17 -R$       14 -R$          6 -R$          0 -R$       
Iaciara 4 -R$          0 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
Novo Gama 5 -R$          0 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
Padre Bernardo 26 -R$          13 -R$       0 -R$          2 -R$          0 -R$       
Planaltina de Goiás 55 -R$          4 -R$       0 -R$          6 -R$          0 -R$       
Posse 19 -R$          8 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
Santo Antônio do Descoberto 16 -R$          0 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
São Domingos 4 -R$          0 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       
Silvânia 15 -R$          1 -R$       0 -R$          1 -R$          0 -R$       
Valparaíso 2 -R$          0 -R$       0 -R$          0 -R$          0 -R$       

36.000 BTU/h < P ≤ 48.000 BTU/h24.000 BTU/h < P ≤ 36.000 BTU/h18.000 BTU/h < P ≤ 24.000 BTU/h12.000 BTU/h < P ≤ 18.000 BTU/hP ≤ 12.000 BTU/h
Split System

Comarca

MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA - LOTE 5
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Diretoria de Obras
Departamento de Manutenção Predial do Interior

Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 

Luziânia 3 -R$          63 -R$       10 -R$          1 -R$          11 -R$       
Abadiânia 2 -R$          22 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$       
Águas Lindas de Goiás 3 -R$          47 -R$       5 -R$          1 -R$          6 -R$       
Alexânia 5 -R$          33 -R$       3 -R$          1 -R$          4 -R$       
Alto Paraíso de Goiás 2 -R$          23 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$       
Alvorada do Norte 2 -R$          23 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$       
Campos Belos 2 -R$          25 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$       
Cavalcante 0 -R$          0 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$       
Cidade Ocidental 0 -R$          29 -R$       5 -R$          1 -R$          6 -R$       
Cristalina 4 -R$          74 -R$       5 -R$          1 -R$          6 -R$       
Flores de Goiás 0 -R$          2 -R$       1 -R$          1 -R$          2 -R$       
Formosa 2 -R$          0 -R$       5 -R$          1 -R$          6 -R$       
Iaciara 0 -R$          11 -R$       1 -R$          1 -R$          2 -R$       
Novo Gama 4 -R$          67 -R$       5 -R$          1 -R$          6 -R$       
Padre Bernardo 2 -R$          0 -R$       3 -R$          1 -R$          4 -R$       
Planaltina de Goiás 0 -R$          3 -R$       5 -R$          1 -R$          6 -R$       
Posse 2 -R$          11 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$       
Santo Antônio do Descoberto 4 -R$          39 -R$       4 -R$          1 -R$          5 -R$       
São Domingos 0 -R$          24 -R$       2 -R$          1 -R$          3 -R$       
Silvânia 3 -R$          2 -R$       1 -R$          1 -R$          2 -R$       
Valparaíso 4 -R$          69 -R$       4 -R$          1 -R$          5 -R$       

Instalação de Split System Desinstalação
P ≤ 36.000 BTU/h48.000 BTU/h < P ≤ 60.000 BTU/h P ≤ 60.000 BTU/h

MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA - LOTE 5 OUTROS SERVIÇOS - LOTE 5

Comarca P < 36.000 BTU/h P ≥ 36.000 BTU/h
Split System ACJ

Nº Processo PROAD: 201907000181705

Assinado digitalmente por: THIAGO PANDIM BARBOSA MACHADO, ASSISTENTE; e outros, em 08/02/2021 às 16:33.
Para validar este documento informe o código aUTzAfTHGdu no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 201907000181705

Assinado digitalmente por: JOSE LUDOVINO NOGUEIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 14/05/2021 às 09:11.
Para validar este documento informe o código 410417701972 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



Diretoria de Obras
Departamento de Manutenção Predial do Interior

Comarca
Luziânia
Abadiânia
Águas Lindas de Goiás
Alexânia
Alto Paraíso de Goiás
Alvorada do Norte
Campos Belos
Cavalcante
Cidade Ocidental
Cristalina
Flores de Goiás
Formosa
Iaciara
Novo Gama
Padre Bernardo
Planaltina de Goiás
Posse
Santo Antônio do Descoberto
São Domingos
Silvânia
Valparaíso

TOTAL ANUAL DO LOTE

-R$                                                 

-R$                                              
-R$                                              
-R$                                              

-R$                                                 
-R$                                                 
-R$                                                 
-R$                                                 

-R$                                                 
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-R$                                                 
-R$                                                 

-R$                                                 

-R$                                              
-R$                                              
-R$                                              
-R$                                              

-R$                                              
-R$                                              
-R$                                              
-R$                                              

-R$                                              

-R$                                                 
-R$                                                 

-R$                                                 
-R$                                                 
-R$                                                 
-R$                                                 
-R$                                                 

-R$                                                 
-R$                                                 

-R$                                                 
-R$                                                 

Manutenção Prev. e Corretiva (x4) SUB TOTAL (Anual) Desinstalação (x1) Instalação (x1)
QUADRO RESUMO - LOTE 5
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Diretoria de Obras
Departamento de Manutenção Predial do Interior

Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 

Caldas Novas 13 -R$         13 -R$      7 -R$         0 -R$         0 -R$      
Bom Jesus de Goiás 6 -R$         1 -R$      2 -R$         1 -R$         0 -R$      
Buriti Alegre 22 -R$         0 -R$      0 -R$         2 -R$         0 -R$      
Cachoeira Dourada 3 -R$         4 -R$      2 -R$         0 -R$         0 -R$      
Catalão 9 -R$         4 -R$      9 -R$         0 -R$         0 -R$      
Corumbaíba 2 -R$         3 -R$      2 -R$         0 -R$         0 -R$      
Cumari 2 -R$         0 -R$      3 -R$         0 -R$         0 -R$      
Goiandira 14 -R$         0 -R$      2 -R$         0 -R$         0 -R$      
Goiatuba 16 -R$         11 -R$      8 -R$         0 -R$         3 -R$      
Ipameri 60 -R$         2 -R$      0 -R$         0 -R$         0 -R$      
Itumbiara 5 -R$         1 -R$      0 -R$         0 -R$         0 -R$      
Joviânia 1 -R$         10 -R$      0 -R$         0 -R$         0 -R$      
Morrinhos 52 -R$         3 -R$      0 -R$         0 -R$         0 -R$      
Orizona 5 -R$         3 -R$      2 -R$         0 -R$         0 -R$      
Panamá 0 -R$         0 -R$      0 -R$         0 -R$         0 -R$      
Piracanjuba 30 -R$         0 -R$      0 -R$         0 -R$         2 -R$      
Pires do Rio 7 -R$         0 -R$      0 -R$         0 -R$         0 -R$      
Pontalina 22 -R$         0 -R$      0 -R$         0 -R$         2 -R$      
Santa Cruz de Goiás 12 -R$         1 -R$      0 -R$         2 -R$         0 -R$      
Urutaí 2 -R$         0 -R$      2 -R$         0 -R$         0 -R$      
Vianópolis 1 -R$         0 -R$      0 -R$         0 -R$         0 -R$      

Comarca

MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA - LOTE 6

36.000 BTU/h < P ≤ 48.000 BTU/h24.000 BTU/h < P ≤ 36.000 BTU/h18.000 BTU/h < P ≤ 24.000 BTU/h12.000 BTU/h < P ≤ 18.000 BTU/hP ≤ 12.000 BTU/h
Split System
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Diretoria de Obras
Departamento de Manutenção Predial do Interior

Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 
Quantidade 
Estimada

 Preço 
Unitário 

 Sub Total 

Caldas Novas 0 -R$         31 -R$      4 -R$         1 -R$         5 -R$      
Bom Jesus de Goiás 0 -R$         16 -R$      2 -R$         1 -R$         3 -R$      
Buriti Alegre 0 -R$         4 -R$      2 -R$         1 -R$         3 -R$      
Cachoeira Dourada 0 -R$         7 -R$      1 -R$         1 -R$         2 -R$      
Catalão 0 -R$         0 -R$      2 -R$         1 -R$         3 -R$      
Corumbaíba 0 -R$         9 -R$      1 -R$         1 -R$         2 -R$      
Cumari 0 -R$         10 -R$      1 -R$         1 -R$         2 -R$      
Goiandira 0 -R$         0 -R$      1 -R$         1 -R$         2 -R$      
Goiatuba 0 -R$         1 -R$      2 -R$         1 -R$         3 -R$      
Ipameri 4 -R$         1 -R$      3 -R$         1 -R$         4 -R$      
Itumbiara 4 -R$         93 -R$      4 -R$         1 -R$         5 -R$      
Joviânia 2 -R$         19 -R$      2 -R$         1 -R$         3 -R$      
Morrinhos 0 -R$         32 -R$      5 -R$         1 -R$         6 -R$      
Orizona 3 -R$         10 -R$      1 -R$         1 -R$         2 -R$      
Panamá 0 -R$         15 -R$      1 -R$         1 -R$         2 -R$      
Piracanjuba 0 -R$         0 -R$      2 -R$         1 -R$         3 -R$      
Pires do Rio 3 -R$         36 -R$      4 -R$         1 -R$         5 -R$      
Pontalina 0 -R$         3 -R$      2 -R$         1 -R$         3 -R$      
Santa Cruz de Goiás 1 -R$         2 -R$      1 -R$         1 -R$         2 -R$      
Urutaí 0 -R$         11 -R$      1 -R$         1 -R$         2 -R$      
Vianópolis 2 -R$         24 -R$      1 -R$         1 -R$         2 -R$      

Instalação de Split System Desinstalação
P ≤ 36.000 BTU/h48.000 BTU/h < P ≤ 60.000 BTU/h P < 36.000 BTU/h P ≥ 36.000 BTU/h P ≤ 60.000 BTU/h

Split System ACJ
Comarca

MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA - LOTE 6 OUTROS SERVIÇOS - LOTE 6
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Diretoria de Obras
Departamento de Manutenção Predial do Interior

Comarca
Caldas Novas
Bom Jesus de Goiás
Buriti Alegre
Cachoeira Dourada
Catalão
Corumbaíba
Cumari
Goiandira
Goiatuba
Ipameri
Itumbiara
Joviânia
Morrinhos
Orizona
Panamá
Piracanjuba
Pires do Rio
Pontalina
Santa Cruz de Goiás
Urutaí
Vianópolis

TOTAL ANUAL DO LOTE
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-R$                                                 
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Manutenção Prev. e Corretiva (x4) SUB TOTAL (Anual) Desinstalação (x1) Instalação (x1)
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-R$                                              
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QUADRO RESUMO - LOTE 6
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Diretoria de Obras
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial

Comarca
Nº Total de 

Equipamentos
Custo Mensal Médio
(por equipamento)

Custo Mensal 
Médio

Custo Anual

Goiânia 265 -R$                                          -R$                     -R$              
Anápolis 100 -R$                                          -R$                     -R$              
Aparecida de Goiânia 172 -R$                                          -R$                     -R$              
Araçu 14 -R$                                          -R$                     -R$              
Bela Vista 28 -R$                                          -R$                     -R$              
Cromínia 15 -R$                                          -R$                     -R$              
Goianápolis 30 -R$                                          -R$                     -R$              
Goianira 44 -R$                                          -R$                     -R$              
Guapó 46 -R$                                          -R$                     -R$              
Hidrolândia 29 -R$                                          -R$                     -R$              
Inhumas 55 -R$                                          -R$                     -R$              
Itauçu 16 -R$                                          -R$                     -R$              
Leopoldo de Bulhões 18 -R$                                          -R$                     -R$              
Nazário 21 -R$                                          -R$                     -R$              
Nerópolis 12 -R$                                          -R$                     -R$              
Petrolina de Goiás 27 -R$                                          -R$                     -R$              
Senador Canedo 42 -R$                                          -R$                     -R$              
Trindade 60 -R$                                          -R$                     -R$              
Varjão 22 -R$                                          -R$                     -R$              

TOTAL 1016 -R$                                          -R$                     -R$              

Lote 1
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Diretoria de Obras
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial

Comarca
Nº Total de 

Equipamentos
Custo Mensal Médio
(por equipamento)

Custo Mensal 
Médio

Custo Anual

Rio Verde 131 -R$                                          -R$                     -R$              
Acreúna 45 -R$                                          -R$                     -R$              
Cachoeira Alta 28 -R$                                          -R$                     -R$              
Caçu 28 -R$                                          -R$                     -R$              
Caiapônia 31 -R$                                          -R$                     -R$              
Edéia 32 -R$                                          -R$                     -R$              
Itajá 25 -R$                                          -R$                     -R$              
Jataí 164 -R$                                          -R$                     -R$              
Maurilândia 32 -R$                                          -R$                     -R$              
Mineiros 27 -R$                                          -R$                     -R$              
Montividiu 17 -R$                                          -R$                     -R$              
Paranaiguara 28 -R$                                          -R$                     -R$              
Quirinópolis 49 -R$                                          -R$                     -R$              
Santa Helena de Goiás 37 -R$                                          -R$                     -R$              
São Simão 25 -R$                                          -R$                     -R$              
Serranópolis 16 -R$                                          -R$                     -R$              

TOTAL 715 -R$                                          -R$                     -R$              
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Diretoria de Obras
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial

Comarca
Nº Total de 

Equipamentos
Custo Mensal Médio
(por equipamento)

Custo Mensal 
Médio

Custo Anual

São Luis de Montes Belos 70 -R$                                          -R$                     -R$              
Anicuns 31 -R$                                          -R$                     -R$              
Aragarças 42 -R$                                          -R$                     -R$              
Aruanã 15 -R$                                          -R$                     -R$              
Aurilândia 13 -R$                                          -R$                     -R$              
Cidade de Goiás 29 -R$                                          -R$                     -R$              
Fazenda Nova 20 -R$                                          -R$                     -R$              
Firminópolis 22 -R$                                          -R$                     -R$              
Iporá 40 -R$                                          -R$                     -R$              
Israelândia 17 -R$                                          -R$                     -R$              
Itaberaí 48 -R$                                          -R$                     -R$              
Itapirapuã 15 -R$                                          -R$                     -R$              
Ivolândia 11 -R$                                          -R$                     -R$              
Jandaia 21 -R$                                          -R$                     -R$              
Jussara 28 -R$                                          -R$                     -R$              
Montes Claros de Goiás 15 -R$                                          -R$                     -R$              
Mossâmedes 15 -R$                                          -R$                     -R$              
Mozarlândia 29 -R$                                          -R$                     -R$              
Nova Crixás 18 -R$                                          -R$                     -R$              
Palmeiras de Goiás 17 -R$                                          -R$                     -R$              
Paraúna 28 -R$                                          -R$                     -R$              
Piranhas 20 -R$                                          -R$                     -R$              
Sanclerlândia 28 -R$                                          -R$                     -R$              
São Miguel do Araguaia 41 -R$                                          -R$                     -R$              
Turvânia 60 -R$                                          -R$                     -R$              

TOTAL 693 -R$                                          -R$                     -R$              
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Diretoria de Obras
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial

Comarca
Nº Total de 

Equipamentos
Custo Mensal Médio
(por equipamento)

Custo Mensal 
Médio

Custo Anual

Ceres 62 -R$                                          -R$                     -R$              
Barro Alto 15 -R$                                          -R$                     -R$              
Campinorte 15 -R$                                          -R$                     -R$              
Carmo do Rio Verde 15 -R$                                          -R$                     -R$              
Cocalzinho de Goiás 15 -R$                                          -R$                     -R$              
Corumbá de Goiás 29 -R$                                          -R$                     -R$              
Crixás 33 -R$                                          -R$                     -R$              
Estrela do Norte 15 -R$                                          -R$                     -R$              
Formoso 16 -R$                                          -R$                     -R$              
Goianésia 78 -R$                                          -R$                     -R$              
Itaguaru 15 -R$                                          -R$                     -R$              
Itapaci 31 -R$                                          -R$                     -R$              
Itapuranga 47 -R$                                          -R$                     -R$              
Jaraguá 40 -R$                                          -R$                     -R$              
Mara Rosa 15 -R$                                          -R$                     -R$              
Minaçu 37 -R$                                          -R$                     -R$              
Niquelândia 50 -R$                                          -R$                     -R$              
Pirenópolis 22 -R$                                          -R$                     -R$              
Porangatu 42 -R$                                          -R$                     -R$              
Rialma 31 -R$                                          -R$                     -R$              
Rubiataba 27 -R$                                          -R$                     -R$              
Santa Terezinha de Goiás 20 -R$                                          -R$                     -R$              
Taquaral de Goiás 10 -R$                                          -R$                     -R$              
Uruaçu 28 -R$                                          -R$                     -R$              
Uruana 16 -R$                                          -R$                     -R$              

TOTAL 724 -R$                                          -R$                     -R$              
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Diretoria de Obras
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial

Comarca
Nº Total de 

Equipamentos
Custo Mensal Médio
(por equipamento)

Custo Mensal 
Médio

Custo Anual

Luziânia 107 -R$                                          -R$                     -R$              
Abadiânia 31 -R$                                          -R$                     -R$              
Águas Lindas de Goiás 56 -R$                                          -R$                     -R$              
Alexânia 43 -R$                                          -R$                     -R$              
Alto Paraíso de Goiás 28 -R$                                          -R$                     -R$              
Alvorada do Norte 28 -R$                                          -R$                     -R$              
Campos Belos 28 -R$                                          -R$                     -R$              
Cavalcante 15 -R$                                          -R$                     -R$              
Cidade Ocidental 54 -R$                                          -R$                     -R$              
Cristalina 84 -R$                                          -R$                     -R$              
Flores de Goiás 15 -R$                                          -R$                     -R$              
Formosa 90 -R$                                          -R$                     -R$              
Iaciara 15 -R$                                          -R$                     -R$              
Novo Gama 76 -R$                                          -R$                     -R$              
Padre Bernardo 43 -R$                                          -R$                     -R$              
Planaltina de Goiás 68 -R$                                          -R$                     -R$              
Posse 40 -R$                                          -R$                     -R$              
Santo Antônio do Descoberto 59 -R$                                          -R$                     -R$              
São Domingos 28 -R$                                          -R$                     -R$              
Silvânia 22 -R$                                          -R$                     -R$              
Valparaíso 75 -R$                                          -R$                     -R$              

TOTAL 1005 -R$                                          -R$                     -R$              
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Diretoria de Obras
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial

Comarca
Nº Total de 

Equipamentos
Custo Mensal Médio
(por equipamento)

Custo Mensal 
Médio

Custo Anual

Caldas Novas 64 -R$                                          -R$                     -R$              
Bom Jesus de Goiás 26 -R$                                          -R$                     -R$              
Buriti Alegre 28 -R$                                          -R$                     -R$              
Cachoeira Dourada 16 -R$                                          -R$                     -R$              
Catalão 22 -R$                                          -R$                     -R$              
Corumbaíba 16 -R$                                          -R$                     -R$              
Cumari 15 -R$                                          -R$                     -R$              
Goiandira 16 -R$                                          -R$                     -R$              
Goiatuba 39 -R$                                          -R$                     -R$              
Ipameri 67 -R$                                          -R$                     -R$              
Itumbiara 103 -R$                                          -R$                     -R$              
Joviânia 32 -R$                                          -R$                     -R$              
Morrinhos 87 -R$                                          -R$                     -R$              
Orizona 23 -R$                                          -R$                     -R$              
Panamá 15 -R$                                          -R$                     -R$              
Piracanjuba 32 -R$                                          -R$                     -R$              
Pires do Rio 46 -R$                                          -R$                     -R$              
Pontalina 27 -R$                                          -R$                     -R$              
Santa Cruz de Goiás 18 -R$                                          -R$                     -R$              
Urutaí 15 -R$                                          -R$                     -R$              
Vianópolis 27 -R$                                          -R$                     -R$              

TOTAL 734 -R$                                          -R$                     -R$              
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Diretoria de Obras
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial

Nº Comarca Unidade Judiciária E - MAIL Telefone
1 Anexo Rua 19 diradmtj@tjgo.jus.br (62) 3236-2464
2 Centro de Saúde - Tribunal de Justiça centrosaude@tjgo.jus.br (62) 3224-0951
3 Anexo Rua 18 (Diretoria de Obras) coordenadoriasos@tjgo.jus.br (62) 3236-3400
4 Junta Médica juntamedica@tjgo.jus.br (62) 3216-7660
5 6º Juizado Especial Cível de Goiânia 6juizadocivelgoiania@tjgo.jus.br (62) 3236-3900
6 Auditoria Militar auditoriamilitar@tjgo.jus.br (62) 3216-7650

7
Arquivo Judicial e Administrativo do 
Tribunal de Justiça

arquivo.judicial@tjgo.jus.br

8 Fórum Cível coordenadoriaaadmin@tjgo.jus.br

9
Complexo TJGO (Heitor, Clenon e 
Estacionamento)

diradmtj@tjgo.jus.br (62) 3236-2400

10
Fórum Criminal Des. Fenelon Teodoro 
Reis

cacrim@tjgo.jus.br (62) 3018-8000

11 Centro de Distribuição
div.material@tjgo.jus.br
div.patrimonio@tjgo.jus.br

(62) 3216-2281 
(62) 3216-2178

12 Depósito Público comarcadegoiania@tjgo.jus.br (62) 3213-2693

13
Creche do Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás

cei@tjgo.jus.br (62) 3224-3598

14
Juizado da Infância e da Juventude de 
Goiânia

juizadoinfanciagoiania@tjgo.jus.br (62) 3236-2700

15
Juizado da Infância e da Juventude de 
Anápolis

juizadoinfjuvans@tjgo.jus.br (62) 3324-8342

16
1º e 2º Juizado Especial Cível de 
Anápolis

juizadociv1anapolis@tjgo.jus.br
juizadociv2anapolis@tjgo.jus.br

(62) 3321-2771 
(62) 3311-4526

17 Depósito Judicial
18 Fórum de Anápolis
19 Juizado Esp. Aparecida de Goiânia (62) 3277-9700
20 Fórum de Aparecida de Goiânia (62) 3238-5100
21 Araçu Fórum de Araçu comarcadearacu@tjgo.jus.br (62) 3527-1389
22 Bela Vista Fórum de Bela Vista de Goias comarcadebelavista@tjgo.jus.br (62) 3551-1775
23 Cromínia Fórum de Cromínia comarcadecrominia@tjgo.jus.br (64) 3419-1396
24 Goianápolis Fórum de Goianápolis comarcadegoianapolis@tjgo.jus.br (62) 3341-2091
25 Goianira Fórum de Goianira comarcadegoianira@tjgo.jus.br (62) 3516-3806
26 Guapó Fórum de Guapó comarca.guapo@tjgo.jus.br (62) 3552-2377
27 Hidrolândia Fórum de Hidrolândia comarcadehidrolandia@tjgo.jus.br (62) 3553-8582
28 Depósito Judicial (62) 3553-8582
29 Fórum de Inhumas (62) 3514-1859
30 Itauçu Fórum de Itauçu comarcadeitaucu@tjgo.jus.br (62) 3378-2363
31 Leopoldo de Bulhões Fórum de Leopoldo de Bulhões comarcadeleobulhoes@tjgo.jus.br (62) 3337-1163
32 Nazário Fórum de Nazário comarcadenazario@tjgo.jus.br (62) 3680-1433
33 Nerópolis Fórum de Nerópolis comarcadeneropolis@tjgo.jus.br (62) 3513-2424
34 Petrolina de Goiás Fórum de Petrolina comarcadepetrolina@trjgo.jus.br (62) 3334-6138
35 Senador Canedo Fórum de  Senador Canedo comarcasenadorcanedo@tjgo.jus.br (62) 3512-2063
36 Trindade Fórum de Trindade comarcadetrindade@tjgo.jus.br (62) 3506-9400
37 Varjão Fórum de Varjão comarcadevarjao@tjgo.jus.br (62) 3554-1347

LISTA DE ENDEREÇOS, E-MAILS E TELEFONES DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS

LOTE 1 - REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA 

Goiânia

(62) 3018-6000

Anápolis

comarcadeanapolis@tjgo.jus.br (62) 3902-8800

Aparecida de Goiania comarcadeaparecida@tjgo.jus.br

Inhumas comarcadeinhumas@tjgo.jus.br
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Diretoria de Obras
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial

Nº Comarca Unidade Judiciária E - MAIL Telefone
1 Rio Verde Fórum de Rio Verde comarcaderioverde@tjgo.jus.br (62) 3611-8700
2 Acreúna Fórum de Acreúna comarcadeacreuna@tjgo.jus.br (64) 3645-3000
3 Cachoeira Alta Fórum de Cachoeira Alta comarcacachoeiraalta@tjgo.jus.br (64) 3434-0937
4 Caçu Fórum de Caçu comarcadecacu@tjgo.jus.br (64) 3656-1142
5 Caiapônia Fórum de  Caiapônia comarcadecaiaponia@tjgo.jus.br (64) 3663-2674
6 Edéia Fórum de Edéia comarcadeedeia@tjgo.jus.br (64) 3663-2674
7 Itajá Fórum de Itajá comarcadeitaja@tjgo.jus.br (64) 3492-1382
8 Jataí Fórum de Jataí comarcadejatai@tjgo.jus.br (64) 3632-3300
9 Maurilândia Fórum de Maurilândia comarcademaurilandia@tjgo.jus.br (64) 3647-2259
10 Fórum de Mineiros
11 Arquivo Judicial
12 Arquivo Judicial
13 Montividiu Fórum de Montividiu comarcademontividiu@tjgo.jus.br (64) 3629-1982
14 Paranaiguara Fórum de Paranaiguara comarcaparanaiguara@tjgo.jus.br (64) 3556-2024

15
Arquivo Judicial do Fórum de 
Quirinópolis

16 Fórum de Quirinópolis
17 Santa Helena de Goiás Fórum de Santa Helena de Goiás comarcadesantahelena@tjgo.jus.br (64) 3641-8732
18 São Simão Fórum de São Simão comarcadesaosimao@tjgo.jus.br (64) 3658-1331
19 Serranópolis Fórum de Serranópolis comarca.serranopolis@tjgo.jus.br (64) 3668-1326

Nº Comarca Unidade Judiciária E - MAIL Telefone

1 São Luis de Montes Belos Fórum de São Luis de Montes Belos comarcadesaoluis@tjgo.jus.br (64) 3671-3010

2 Arquivo Judicial
3 Fórum de Anicuns
4 Aragarças Fórum de Aragarças comarcadearagarcas@tjgo.jus.br (64) 3638-1300 
5 Aruanã Fórum de Aruanã comarcadearuana@tjgo.jus.br (62)3376-1191 
6 Aurilândia Fórum Aurilândia comarcadeaurilandia@tjgo.jus.br (64)3684-1669 
7 Forum de Goiás (62) 3371-1340

8
Juizado Especial Cível e Criminal da 
Cidade de Goiás

(62) 3371-4630

9 Fazenda Nova Fórum de Fazenda Nova comarcadefazendanova@tjgo.jus.br (62) 3382-1290
10 Firminópolis Fórum de Firminópolis comarcafirminopolis@tjgo.jus.br (64) 3681-2353
11 Iporá Fórum de Iporá comarcadeipora@tjgo.jus.br (64) 3603-7203
12 Israelândia Fórum de Israelândia comarcadeisraelandia@tjgo.jus.br (64) 3678-1200
13 Itaberaí Fórum de Itaberaí comarcadeitaberai@tjgo.jus.br (62) 3375-4425
14 Itapirapuã Fórum de Itapirapuã comarcadeitapirapua@tjgo.jus.br (62) 3374-1545
15 Ivolândia Fórum de Ivolândia comarcadeivolandia@tjgo.jus.br (64) 3685-1138
16 Jandaia Fórum de Jandaia comarcadejandaia@tjgo.jus.br (64) 3563-1206
17 Jussara Fórum de Jussara comarcadejussara@tjgo.jus.br (62) 3373-4018
18 Montes Claros de Goiás Fórum de Montes Claros de Goiás comarcamontesclaros@tjgo.jus.br (62) 3370-1551
19 Mossâmedes Fórum de Mossâmedes comarcademossamedes@tjgo.jus.br (64) 3377-1335
20 Mozarlândia Fórum de Mozarlândia comarcademozarlandia@tjgo.jus.br (62) 3348-6722
21 Nova Crixás Fórum de Nova Crixás comarcadenovacrixas@tjgo.jus.br (62) 3385-3552
22 Palmeiras de Goiás Fórum de Palmeiras de Goiás comarcadepalmeiras@tjgo.jus.br (64) 3574-1130
23 Paraúna Fórum de Paraúna comarcadeparauna@tjgo.jus.br (64) 3556-2024
24 Piranhas Fórum de Piranhas comarcadepiranhas@tjgo.jus.br (64) 3665-1330
25 Sanclerlândia Fórum de Sanclerlândia comarcasanclerlandia@tjgo.jus.br (64) 3679-1157
26 São Miguel do Araguaia Fórum de São Miguel do Araguaia comarcadesaomiguel@tjgo.jus.br (62) 3664-3173
27 Turvânia Fórum de Turvânia comarcadeturvania@tjgo.jus.br (64) 3682-1284 

Mineiros comarcademineiros@tjgo.jus.br (64) 3661-7801

LOTE 02 - REGIÃO DE RIO VERDE 

Quirinópolis comarcaquirinopolis@tjgo.jus.br (64) 3651-2287

LOTE 03 - REGIÃO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 

Anicuns comarcadeanicuns@tjgo.jus.br (64) 3564-3561

Goiás comarcadegoias@tjgo.jus.br
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Diretoria de Obras
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial

Nº Comarca Unidade Judiciária E - MAIL Telefone
1 Ceres Fórum de Ceres comarcadeceres@tjgo.jus.br (62) 3307-1711
2 Barro Alto Fórum de Barro Alto comarcadebarroalto@tjgo.jus.br (62) 3347-6572 
3 Campinorte Fórum de Campinorte comarcadecampinorte@tjgo.jus.br (62) 3347-3294
4 Carmo do Rio Verde Fórum de Carmo do Rio Verde comarcacarmorioverde@tjgo.jus.br (62) 3337-6337
5 Cocalzinho de Goiás Fórum de Cocalzinho de Goiás comarcadecocalzinho@tjgo.jus.br (62) 3339-1206
6 Corumbá de Goiás Fórum de Corumbá de Goiás comarcadecorumba@tjgo.jus.br (62) 3338-1663
7 Crixás Fórum de  Crixás comarcadecrixas@tjgo.jus.br (62) 3365-1923
8 Estrela do Norte Fórum de Estrela do Norte comarcaestrelanorte@tjgo.jus.br (62) 3381-6530
9 Formoso Fórum de Formoso comarcadeformoso@tjgo.jus.br (62) 3377-6838
10 Goianésia Fórum de Goianésia comarcadegoianesia@tjgo.jus.br (62) 3389-9600
11 Itaguaru Fórum de Itaguaru comarcadeitaguaru@tjgo.jus.br (62) 3398-1433
12 Itapaci Fórum de Itapaci comarcadeitapaci@tjgo.jus.br (62) 3361-1087
13 Itapuranga Fórum de Itapuranga comarcadeitapuranga@tjgo.jus.br (62) 3312-2274
14 Jaraguá Fórum de Jaraguá comarcadejaragua@tjgo.jus.br (62) 3326-1557
15 Fórum de Mara Rosa
16 Fórum Antigo
17 Minaçu Fórum de Minaçu comarcademinacu@tjgo.jus.br (62)3379-8800
18 Niquelândia Fórum de Niquelândia comarcadeniquelandia@tjgo.jus.br (62) 3354-2513
19 Pirenópolis Fórum de Pirenópolis comarcadepirenopolis@tjgo.jus.br (62) 3331-1818
20 Porangatu Fórum de Porangatu comarcadeporangatu@tjgo.jus.br (62) 3363-9300
21 Rialma Fórum de Rialma comarcaderialma@tjgo.jus.br (62) 3397-3280
22 Rubiataba Fórum de Rubiataba comarcaderubiataba@tjgo.jus.br (62) 3325-2622
23 Santa Terezinha de Goiás Fórum de Santa Terezinha de Goiás comarcastaterezinha@tjgo.jus.br (62) 3339-6337
24 Taquaral de Goiás Fórum de Taquaral comarcadetaquaral@tjgo.jus.br (62) 3384 - 1334
25 Juizado Especial Cível e Criminal (62) 3357-4957
26 Fórum de Uruaçu (62) 3357-2051
27 Uruana Fórum de Uruana comarcadeuruana@tjgo.jus.br (62) 3344-2770

Nº Comarca Unidade Judiciária E - MAIL Telefone
1 Luziânia Fórum de Luziânia comarcadeluziania@tjgo.jus.br (61) 3622-9400
2 Abadiânia Fórum de Abadiânia comarcadeabadiania@tjgo.jus.br (62) 3343-1209 
3 Águas Lindas de Goiás Fórum Águas Lindas comarcadeaguaslindas@tjgo.jus.br (61) 3618-3170
4 Alexânia Fórum de Alexânia comarcaedealexania@tjgo.jus.br (62)3336-5286 
5 Alto Paraíso de Goiás Fórum de Alto Paraíso de Goiás comarcadealtoparaiso@tjgo.jus.br (62)3446-1008 
6 Arquivo Judicial
7 Fórum de Alvorada do Norte
8 Campos Belos Fórum de Campos Belos comarcadecamposbelos@tjgo.jus.br (62) 3451-1681
9 Cavalcante Fórum de Cavalcante comarcadecalvalcante@tjgo.jus.br (62) 3494-1098
10 Cidade Ocidental Fórum de Cidade Ocidental comarcacidocidental@tjgo.jus.br (61) 3605-3544
11 Cristalina Fórum de Cristalina comarcadecristalina@tjgo.jus.br (61) 3612-8800
12 Flores de Goiás Fórum de Flores de Goiás comarcadefloresdegoias@tjgo.jus.br (62) 3448-1274
13 Formosa Fórum de Formosa comarcadeformosa@tjgo.jus.br (61) 3631-8477
14 Iaciara Fórum de Iaciara comarcadeiaciara@tjgo.jus.br (62) 3473-1297
15 Novo Gama Fórum de Novo Gama comarcadenovogama@tjgo.jus.br (61) 3110-2200
16 Padre Bernardo Fórum de Padre Bernardo comarcapadrebernardo@tjgo.jus.br (61) 3633-2021
17 Planaltina de Goiás Fórum de Planaltina de Goiás comarcadeplanaltina@tjgo.jus.br (61) 3637-2795
18 Posse Fórum de Posse comarcadeposse@tjgo.jus.br (62) 3481-2598

19
Santo Antônio do 
Descoberto

Fórum de Santo Antônio do Descoberto comarcasantoantonio@tjgo.jus.br (61) 3626-3687

20 São Domingos Fórum de São Domingos comarcadesaodomingo@tjgo.jus.br (62) 3425-1812
21 Silvânia Fórum de Silvânia comarcadesilvania@tjgo.jus.br (62) 3332-1226
22 Valparaíso Fórum de Valparaíso comarcadevalparaiso@tjgo.jus.br (61) 3615-9600

LOTE 04 - REGIÃO DE CERES

Mara Rosa comarcademararosa@tjgo.jus.br (62)3366-1790

Uruaçu comarcadeuruacu@tjgo.jus.br

LOTE 05 - REGIÃO DE LUZIÂNIA 

Alvorada do Norte com.alvoradadonorte@tjgo.jus.br (62) 3421-1931
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Diretoria de Obras
Departamento de Infraestrutura e Manutenção Predial

Nº Comarca Unidade Judiciária E - MAIL Telefone
1 Caldas Novas Fórum de Caldas Novas comarcadecaldasnovas@tjgo.jus.br (64) 3454-9658
2 Bom Jesus de Goiás Fórum de Bom Jesus de Goiás comarcadebomjesus@tjgo.jus.br (64) 3608-1395 
3 Buriti Alegre Fórum de Buriti Alegre comarcaburitialegre@tjgo.jus.br (64)3444-2400 
4 Cachoeira Dourada Fórum de Cachoeira Dourada cachoeiracdourada@tjgo.jus.br (64)3434-0937
5 Catalão Fórum de Catalão comarcadecatalao@tjgo.jus.br (64) 3411-5057
6 Arquivo Judicial
7 Arquivo Judicial
8 Fórum de Corumbaíba
9 Cumari Fórum de Cumari comarcadecumari@tjgo.jus.br (64) 3440-1638
10 Fórum de Goiandira
11 Arquivo Judicial
12 Goiatuba Fórum de Goiatuba comarcadegoiatuba@tjgo.jus.br (64) 3495-2360
13 Ipameri Fórum de Ipameri comarcaipameri@tjgo.jus.br (64) 3491-2164

14
Depósito Público da Comarca de 
Itumbiara

15 Fórum de Itumbiara
16 Joviânia Fórum de Joviânia comarcadejoviania@tjgo.jus.br (64) 3408-2142
17 Morrinhos Fórum de Morrinhos comarcademorrinhos@tjgo.jus.br (64) 3413-2466
18 Orizona Fórum de Orizona comarcadeorizona@tjgo.jus.br (64) 3474-2094
19 Panamá Fórum de Panamá comarcadepanama@tjgo.jus.br (64) 3479-1180
20 Piracanjuba Fórum de Piracanjuba comarcadepiracanjuba@tjgo.jus.br (62) 3405-3453
21 Pires do Rio Fórum de Pires do Rio comarcadepiresdorio@tjgo.jus.br (64) 3461-6397
22 Pontalina Fórum de Pontalina comarcadepontalina@tjgo.jus.br (64) 3471-1082
23 Santa Cruz de Goiás-GO Fórum de Santa Cruz de Goiás comarcadesantacruz@tjgo.jus.br (64) 3472-1376
24 Urutaí Fórum de Urutaí comarcadeurutai@tjgo.jus.br (64) 3465-1485
25 Vianópolis Fórum de Vianópolis comarcadevianopolis@tjgo.jus.br (62) 3335-1434

Itumbiara comarcadeitumbiara@tjgo.jus.br (64) 2103-4300

LOTE 06 - REGIÃO DE CALDAS NOVAS 

Corumbaíba comarcadecorumbaiba@tjgo.jus.br (62) 3447-1086

Goiandira comarcadegoiandira@tjgo.jus.br (64) 3462-1405
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Divisão de Manutenção Predial do Interior 

 

 
ANEXO II 

 
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

 

Logomarca 

da 

contratada 

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 

Cliente: 

DADOS DO CHAMADO Data:       /           / Hora:              :  

Solicitante: Matrícula: 

Preventivo  Tipo do Equipamento (marca, modelo, potência): 

Patrimônio: 

Defeito: 
Corretivo 

DADOS DO ATENDIMENTO Data:         /         / Hora:     :      às         :  

Relatório técnico: 

  

  

Concluído 
Sim  

Não 

Prazo de conclusão: 

Troca de 

peça 

Sim  

Não 

Especificação e quantidade: 

Foto do defeito antes de corrigir: 

Foto do problema corrigido: 

Observações: 

  

Técnico:__________________________________________________Visto:________________ 

 

Responsável:______________________________________________Visto:________________ 
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