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TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO Nº 202003000217166 

 
 1. DO OBJETO 

 1.1. Registro de preços, visando eventual aquisição de brinquedos e 

mobiliários escolares, conforme quantitativo, descrição e 

especificação contidas neste Termo e Anexos. 

 1.2. O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) 

meses, contados da data de assinatura da respectiva ata. 

 
 2. DA JUSTIFICATIVA 

 2.1. Justifica-se a necessidade de adquirir os objetos constantes no 

presente Termo de Referência, devido à ausência de estoque dos 

mesmos, suficientes para atendimento às novas demandas deste 

Poder e para aparelhamento do Centro Educacional Infantil e da 

Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – EJUG, 

conforme requerido e interesse das unidades. 

 2.2. A aquisição dos objetos também visa compor reserva técnica 

para o atendimento emergencial e possíveis necessidades que 

venham a ocorrer durante a vigência do contrato. 

 2.3. Para fins de especificação adequada dos objetos a serem 

registrados, foram indicadas, quando cabível, marcas e modelos 

meramente referenciais. Tais referências indicadas nas 

especificações têm caráter meramente indicativo, exemplificativo, 

podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às 

especificações técnicas do objeto. 
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 3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS 

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

características podem ser facilmente aferidas por parâmetros 

disponíveis no mercado. 

 

 4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 4.1. Apresentação de no mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade 

Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprove a aptidão da licitante para o fornecimento dos 

materiais e a prestação dos serviços pertinentes e compatíveis em 

características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de 

Referência. 

 4.1.1. Será aceito o somatório de atestados para comprovação 

da capacidade técnico-operacional da licitante. 

 4.1.2. As informações mínimas que não estejam expressamente 

indicadas no atestado apresentado pela licitante, deverão ser 

comprovadas por meio de documentação complementar, 

anexada ao atestado. 

 4.2. Para o mobiliário escolar e afins, deverá ser apresentado: 

 4.2.1. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO 

atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no 

ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no 

mínimo 80 J/M. 

 4.2.2. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO 

atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-

acrilonitrila). 
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 4.2.3. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO 

de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura 

mínima de 70 micras. 

 4.2.4. Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os 

produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou 

superior a 1,2g/m². 

 4.2.5. Laudo de acordo com a ASTM D 1308/2013, atestando 

que a pintura não sofre alterações quando exposta a 16 horas de 

solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água 

destilada 5%). 

 4.2.6. Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o 

produto atende os padrões da Ergonomia, emitido por um 

Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de 

Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. 

 4.2.7. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo 

na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, 

conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de 

chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso 

infantil e escolar, vernizes e materiais similares. 

 4.2.8. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO 

de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão 

por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina 

plástica. 

 4.2.9. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO 

de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por 

flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina 

plástica. 
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 4.2.10. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente 

constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o 

item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição 

será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim 

como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, 

características técnicas e certificados de conformidade 

apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, 

ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará 

desclassificação do licitante. 

 4.2.11. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, 

acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem 

seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas 

certificado pelo Modelo 5, conforme a PRO-027, garantindo o 

atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT 

NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, 

ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM 

D 2794, NBR ISO 4628-3. 

 

 5. DAS AMOSTRAS 

 5.1. Após a etapa de lances, a licitante detentora da melhor proposta, 

e, provisoriamente classificada em primeiro lugar, poderá 

apresentar, a livre critério deste órgão, e sem ônus para este Tribunal 

de Justiça, amostras dos produtos ofertados, seguindo o mesmo 

padrão do especificado neste Termo de Referência. 

 5.2. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, 

contados da solicitação formal, emitida pela Divisão de Patrimônio, 

no seguinte endereço: 
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CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO 

AV. PL-3, QD G, LT 4, PARK LOZANDES 
Referência: atrás do Fórum Cível da Comarca de Goiânia - GO 

Horário de entrega: 9 às 10 h e 14 às 17 h 
Agendar com antecedência, pelo telefone: +55 62 3018-8790/ 8784 

 

 5.3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a livre critério da 

Divisão de Patrimônio, poderá solicitar a entrega das amostras em 

outras dependências deste órgão, desde que seja dentro da região 

metropolitana do Estado de Goiás, visando otimizar processos e 

adequar os serviços às reais necessidades, devendo então a 

contratada executar os procedimentos de entrega das amostras, no 

novo local, não podendo solicitar pagamento adicional por esses 

serviços. 

 5.4. As amostras deverão estar em conformidade com as 

especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e 

devidamente identificadas com o número do Pregão Eletrônico e 

identificação da licitante, conter os respectivos prospectos, 

documentação técnica e manuais, se for o caso, e dispor na 

embalagem informações quanto às suas características, tais como 

fabricação, prazo de validade, quantidade, marca, número de 

referência, código do produto, modelo, etc.. 

 5.5. Após agendamento e entrega das amostras, este Tribunal de 

Justiça informará data e horário em que serão realizadas a avaliação 

e julgamento técnico das amostras, que será público e aberto aos 

demais concorrentes. 

 5.6. As amostras apresentadas não serão computadas como parte de 

quaisquer entregas futuras. 
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 5.7. As amostras apresentadas pelos licitantes vencedores do 

certame deverão ser retirados em até 15 (quinze) dias corridos, no 

estado em que se encontrarem, após o recebimento definitivo, época 

em que se verificará a identidade entre a amostra e o produto 

entregue. Decorrido o prazo, não mais poderão ser reclamadas. 

 5.8. As amostras apresentadas serão avaliadas segundo critérios 

objetivos de conformidade com as especificações técnicas aqui 

exigidas e qualidade do produto apresentado. 

 5.9. A Comissão de Avaliação e Recebimento emitirá laudo, no prazo 

de até 05 (cinco) dias úteis, em que constará a aprovação, podendo 

ser classificado como aprovado sem restrições. aprovado com 

restrições ou reprovado. 

 5.10. A hipótese de aprovação com restrições somente ocorrerá, caso 

as citadas restrições refiram-se a itens de mera aparência 

(pormenores de incerteza quanto à qualidade, funcionalidade e 

resistência). 

 5.11. Na hipótese do subitem anterior, será concedido novo prazo de 

05 (cinco) dias úteis para correção de ressalvas, mediante os ajustes 

necessários ou apresentação de novas amostras, conforme o caso. 

 5.12. Após as correções ou apresentação de novas amostras, a 

Comissão de Avaliação de Recebimento emitirá novo laudo, em que 

constará aprovado ou reprovado. 

 5.13. Não será aceita a proposta da licitante que, mediante 

requerimento de entrega de amostra(s), não apresentá-las no prazo 

estabelecido ou que tiver a amostra reprovada, sendo a licitante, 

neste caso, desclassificada do certame. 
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 5.14. Ocorrendo qualquer uma dessas hipóteses, passar-se-á para a 

licitante seguinte, na ordem de classificação, para apresentar suas 

amostras nas mesmas condições. 

 5.15. Uma vez aprovada a amostra de determinada licitante, será 

efetivada a aceitação de sua proposta no sistema, passando-se 

então para a sua habilitação. 

 5.16. A Comissão de Avaliação de Recebimento será formada por 

membros da Divisão de Arquitetura e/ou Divisão de Patrimônio. 

 

 6. DO RECEBIMENTO, PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA 

 6.1. Os materiais serão entregues mediante a emissão prévia de 

Ordem de Fornecimento, emitido pelo Gestor da presente Ata, na 

Divisão de Patrimônio, situada na AV. PL-3, QD G, LT 4, PARK 

LOZANDES, Goiânia – GO. Com agendamento prévio nos horários 

de 9 às 10 h e de 14 às 17 h. 

 6.2. Agendar com antecedência, pelo telefone: +55 62 3018-8790/ 

8784 

 6.3. O Gestor da Ata deverá, além de emitir a Ordem de 

Fornecimento, apresentar informações acerca do endereço para 

entrega, pessoal autorizado no endereço, para recebimento. 

 6.4. Será emitida Ordem de Fornecimento de acordo com as 

necessidades deste Poder, no quantitativo necessário para o pleno 

atendimento àquele endereço de destinação, podendo, inclusive, na 

mesma ordem de fornecimento haver mais de um endereço para 

entrega. 

 6.4.1. Após envio da Ordem de Fornecimento junto à 

CONTRATADA, a mesma deverá confirmar o recebimento da 

Ordem de Fornecimento para entrega dos produtos licitados, em 
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até 03 (três) dias úteis, após o envio da documentação, por parte 

do gestor do contrato. Caso a contratada não confirme o 

recebimento, após 2 (duas) solicitações, a contagem do prazo se 

dará, automaticamente, pelo envio da primeira solicitação. 

 6.5. A CONTRATADA deverá observar os seguintes prazos para a 

conclusão dos serviços previstos na correspondente Ordem de 

Fornecimento contado a partir da data de envio da mesma: 

 6.5.1. Prazos para entrega dos produtos no(s) endereço(s) 

requisitado(s), após emissão de Ordem de Fornecimento: 

Item 
Quantidade por ordem de 

fornecimento 
Prazo Máximo 

01 Até 100 itens 30 (trinta) dias corridos 

02 101 até 200 itens 45 (quarenta e cinco) dias corridos 

03 > 201 itens 60 (sessenta) dias corridos 

 

 6.5.2. Os objetos licitados estarão sujeitos à aceitação técnica 

do TJGO, o qual caberá o direito de recusar, caso o (s) produto 

(s) não esteja (m) de acordo com o especificado. 

 6.5.3. O recebimento e a aceitação dos produtos e serviços 

objeto do presente Termo de Referência dar-se-ão da seguinte 

forma: 

 a. Recebimento Provisório: O recebimento dos produtos e 

serviços relativos a cada Ordem de Fornecimento, será 

provisório, após a verificação das especificações técnicas  

com a assinatura e carimbo da autoridade competente da 

unidade administrativa / judiciária que receber o fornecimento, 

em local próprio da Ordem de Fornecimento. 

 6.5.3.a.1. O recebimento provisório se dará em até 10 (dez) 

dias úteis, contados da data da comunicação, por escrito, 
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da entrega dos bens, e/ou da conclusão dos serviços pela 

CONTRATADA. 

 b. Recebimento Definitivo: O recebimento definitivo será feito, 

em até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do 

recebimento provisório, quando da expiração do prazo de 10 

(dez) dias não houver manifestação da unidade administrativa 

que recebeu o bem, quanto à existência de vícios ocultos. 

 6.6. Os objetos licitados estarão sujeitos à aceitação técnica do 

TJGO, o qual caberá o direito de recusar, caso o(s) produto(s) não 

esteja (m) de acordo com o especificado. 

 6.7. O prazo máximo para a substituição dos produtos que não 

atenderem as especificações técnicas deste Termo de Referência, 

será de 15 (quinze) dias úteis, contatos da data de envio pelo Gestor 

do Contrato, de ofício solicitando a reparação de irregularidades 

enviada pela contratante. Decorrido esse prazo, e não havendo a 

devida reparação, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis. 

 6.8. Se a contratada, eventualmente, já estiver em mora quando da 

entrega, o prazo de até 15 (quinze) dias úteis citado anteriormente, 

será computado para fins de apuração de eventual aplicação de 

multa moratória. 

 6.9. Não será recebido nenhum objeto licitado sem o prévio 

agendamento e comunicação do fornecedor junto à Divisão de 

Patrimônio deste Tribunal de Justiça, com antecedência mínima de 

24 horas, pelo telefone +55 62 3018-8784, ou por outro, conforme 

informado na Ordem de Fornecimento. 

 6.10. Caso haja necessidade de prorrogação do prazo de entrega, por 

motivos alheios ao controle da Contratada (alfândega, translado, 
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etc.), esta deverá informar por escrito à Administração sobre o novo 

prazo de entrega. 

 

 7. DA GARANTIA 

 7.1. A proposta deverá ser apresentada com documentação 

comprobatória de que o objeto ofertado é de origem comprovada, 

com garantia do fabricante, válida em território nacional, 

independente da garantia ofertada pela própria contratada, com 

prazo mínimo de garantia, a contar da emissão do Termo de Aceite 

Definitivo. 

 7.1.1. Todos os produtos entregues deverão ser ofertados com 

prazo mínimo de garantia, a contar da entrega e emissão do 

Termo de Aceite Definitivo, se outra não houver, conforme prazos 

estipulados neste Termo de Referência. 

 7.2. Os certificados de garantia deverão ser entregues junto com os 

objetos. 

 7.3. No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos 

apresentados deverão ser prontamente corrigidos pela contratada. 

Nesses casos, o objeto deverá ser substituído por novo e original, 

sem ônus para o contratante. 

 7.4. No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada 

o custeio com transporte e guarda do objeto, assim como sua 

substituição provisória (se necessário for), quando retirado. 

 7.5. A garantia do objeto substituído deverá ser de, no mínimo, 3 (três) 

meses, contados da data de recebimento do objeto, não diminuindo 

o prazo total de garantia. 

 7.6. A contratada deverá realizar assistência técnica gratuita até o 

final da garantia. 
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 7.7. O prazo de garantia só começará a transcorrer com a emissão 

do Termo de Aceite Definitivo. 

 7.8. O prazo de garantia contra defeitos de fabricação deverá iniciar, 

obrigatoriamente, a partir da data de recebimento definitivo emitido 

pela Divisão de Patrimônio. 

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

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

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

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

comprovação de impossibilidade, reconhecida pela contratante. 

 

 8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 8.1. São obrigações da Contratante: 

 8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos. 

 8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade 

dos bens recebidos provisoriamente com as especificações 

constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo. 

 8.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, 

falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para 

que seja substituído, reparado ou corrigido. 

 8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

Contratada, através de comissão/servidor especialmente 

designado. 

 8.1.5. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, 

falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para 

que seja substituído, reparado ou corrigido. 
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 8.1.6. Solicitar a substituição do material que apresentar defeitos 

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

sua utilização. 

 8.1.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor 

correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital e seus anexos. 

 8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à 

execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no 

Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

 9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, 

conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de 

Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, 

fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade. 

 9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do 

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

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

 9.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo 

fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou 

defeitos. 
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 9.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 

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

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 9.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do 

contrato. 

 

 10. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 10.1. As atividades desempenhadas pela Contratada devem ser 

conduzidas considerando a preservação, conservação e a 

recuperação do ecossistema, desenvolvendo suas ações de forma 

a valorizar o bem-estar dos trabalhadores, promovendo a qualidade 

de vida. 

 10.2. A Contratada deverá estabelecer ações de forma a promover o 

desenvolvimento das regiões previstas na execução do contrato, 

gerando benefícios e minimizando os impactos negativos, sociais, 

ambientais e econômicos. 

 10.3. Nos termos do art. 7º, inc. XI da Lei nº 12.305, de 02/08/2010 – 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, nas aquisições e 

contratações governamentais, deve ser dada prioridade para 

produtos reciclados e recicláveis e para bens, serviços e obras que 

considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e 

ambientalmente sustentáveis. 

 10.4. A Contratada deverá, ainda: 

Nº Processo PROAD: 202003000217166

Assinado digitalmente por: TATIANA RODRIGUES FERREIRA, DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A); e outros, em 25/02/2021 às 09:33.
Para validar este documento informe o código SV3tQsbxD68 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202003000217166

Assinado digitalmente por: JOSE LUDOVINO NOGUEIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 17/03/2021 às 14:27.
Para validar este documento informe o código 392343564558 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


 
Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência 

 
 

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

 

 10.5. Respeitar as Normas Brasileiras, publicadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

 10.6. Fornecer aos seus empregados equipamentos de segurança que 

se fizerem necessários, para a execução dos serviços. 

 10.7. Efetivar práticas de sustentabilidade ambiental, quando da 

execução dos serviços, utilizando produtos biodegradáveis, 

atóxicos, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2 economizando 

energia, gás, água, assim como separar seletivamente os resíduos 

oriundos da prestação dos serviços. 

 10.8. Realizar a separação dos resíduos recicláveis oriundos da 

prestação dos serviços em parceria com a CONTRATANTE, 

observados os dispositivos legais e de acordo com o Decreto 

5.940/06 e IN/MARE n° 6/1995. 

 

 11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

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

 

 12. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada 

com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela 

nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original. sejam mantidas as demais cláusulas e condições 

do contrato. não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja 

a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

 13. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 13.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado 

representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, 
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anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução e determinando o que for necessário à regularização de 

falhas ou defeitos observados. 

 13.1.1. GESTOR DO CONTRATO E FISCAL ADMINISTRATIVO: 

o Diretor da Divisão de Patrimônio. 

 13.1.2. FISCAL TÉCNICO: Comissão de Recebimento de 

Material (Portaria n° 85/2019). 

 13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica 

em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

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

 13.3. O gestor do contrato anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

 

 14. DO PAGAMENTO 

 14.1. 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. 

 14.1.1. Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer 

constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em 
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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. 

 14.1.2. 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. 

 14.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento 

em que o Tribunal de Justiça atestar a execução do objeto do 

contrato. 

 14.3. 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, bem como o 

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 

Entidades Estaduais (CADIN ESTADUAL). 

 14.3.1. 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. 

 14.4. 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 
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pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 14.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como 

emitida a ordem bancária para pagamento. 

 14.6. 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. 

 14.6.1. 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. 

 14.6.2. 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. 

 14.6.3. 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. 

 14.6.4. Persistindo a irregularidade, serão adotadas as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo 
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administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa e o contraditório. 

 14.6.5. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos 

serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão 

do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto 

ao órgão correspondente. 

 a. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 

inadimplente, salvo por motivo de economicidade ou outro de 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, 

em qualquer caso, pela máxima autoridade do Tribunal de 

Justiça. 

 14.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária 

prevista na legislação aplicável. 

 14.7.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples 

Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não 

sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

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

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

convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 

da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios. 
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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% 

 

 15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

extensão da falta cometida, as seguintes penalidades: 

 15.1.1. Advertência. 

 15.1.2. Multa. 

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

Distrito Federal e Municípios. 

 15.1.4. Descredenciamento do sistema de cadastramento de 

fornecedores. 

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

observará o seguinte: 

 15.2.1. até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso 

de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de 

recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) 

dias contados da data de sua convocação. 

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

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

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

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

contrato/saldo remanescente do contrato, em caso de 

descumprimento parcial da obrigação. 

 15.3. Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá a Administração, ao 

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

sexagésimo dia sobre o fornecimento parcial ou integral do objeto. 

 15.4. As multas serão descontadas de qualquer crédito da empresa 

contratada. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, 

a contratada deverá recolhê-las nos prazos que o Tribunal de Justiça 

determinar ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 15.5. A penalidade de multa, que poderá ser aplicada cumulativamente 

com as demais sanções, e a sua cobrança, não isentará a obrigação 

de indenizar eventuais perdas e danos. 

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

Federal e Municípios será graduado pelos seguintes prazos: 

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

 a. Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 

(doze) meses, sem que o CONTRATADO tenha adotado as 

medidas corretivas no prazo determinado pela Administração. 

 b. Alteração da quantidade ou qualidade da 

mercadoria/materiais fornecidos. 

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

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

fornecimento de bens. 

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

 a. Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, 

deteriorada ou danificada. 
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 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. 

 15.6.4. O fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade 

de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar 

o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada 

penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, os 

Estados, o Distrito Federal ou Municípios, por prazo não superior 

a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do Cadastro de 

Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 

contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas 

segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

 15.7. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais 

previstas, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da 

Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e 

XVII, da Lei nº 8.666/93. 

 
 

Tatiana Rodrigues Ferreira 
Diretora Administrativa 

 
 

Gleibson de Sousa Vaz 
Diretor da Divisão de Patrimônio 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS OBJETOS
As imagens aqui apresentadas possuem caráter ilustrativo. As mesmas são utilizadas neste Anexo apenas para auxiliar
no  entendimento  da  descrição  dos  produtos.  Algumas características  podem variar  dependendo do  fabricante.  Para
aquisição dos produtos, devem ser seguidas as especificações descritas neste Anexo.

Lote Item Descrição Qtde.

1

1 TATAME EM E.V.A. 30

2 PLAYGROUND 01

3 CASA DE BONECAS 01

4 TÚNEL SANFONADO 04

5 CONJUNTO DE COORDENAÇÃO MOTORA 02

6 CENTRO DE ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO MOTORA 01

7 CONJUNTO INFANTIL SALA DE LEITURA 03

8 CONJUNTO SOFÁ INFANTIL BAÚ 02

9 ESTANTE INFANTIL COM 08 VÃOS COLORIDOS 03

10 ESTANTE INFANTIL LÁPIS, COM 04 PRATELEIRAS COLORIDAS 03

11 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL – 1 MESA + 4 CADEIRAS 04

12 CONJUNTO ESCOLAR ADULTO – 01 CADEIRA E 01 MESA 10

13 KIT APAGADOR E PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO 02

14
BRINQUEDO BARRAQUINHA DE FEIRA INFANTIL – MINHA

FRUTARIA 02

15 BRINQUEDO CARRINHO DE SUPERMERCADO INFANTIL 05

16 BRINQUEDO KIT DE FRUTAS E LEGUMES DE PLÁSTICO 05

17 BRINQUEDO CONJUNTO DE CHÁ INFANTIL 03

18 BRINQUEDO TAM. MÉDIO – MINI MERCEARIA 02

19 BRINQUEDO TAM. MÉDIO – CAMARIM 01

20 BRINQUEDO TAM. MÉDIO – BARRACA INFANTIL 03

21 BRINQUEDO TAM. MÉDIO – ESCOLINHA 01

22 BRINQUEDO TAM. MÉDIO – PET SHOP 01

2 23 CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL 205
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ITEM 1 – TATAME EM E.V.A.

Unidade de Medida (UM): Unidade. Garantia: Mínima de 06 (seis) meses, a partir da

instalação e emissão do Termo de Aceite  Definitivo.  Descrição: Tatame em placas

intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Placas de

tatame  intertravadas  e  bordas  de  acabamento,  confeccionadas  em  E.V.A.  (100%),

atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável.  Densidade

entre 150 e 180 gramas por  centímetro cúbico.  Cada peça deve ser  fornecida  em

conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção

perfeita das peças.  As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte

preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. Cores

sortidas, variadas (vermelho, azul, amarelo, etc.). Tamanho das placas: 1000x1000 mm

(Variação ~ 10 mm). Espessura de 30 mm (Variação ~ 10 mm).
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ITEM 2 – PLAYGROUND

Unidade de Medida (UM): Unidade. Garantia: Mínima de 06 (seis) meses, a partir da

instalação  e  emissão  do  Termo  de  Aceite  Definitivo.  Descrição: Playground  para

crianças a partir de dois anos. Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico.

Módulos  com  telhado  e  paredes  em  diferentes  formatos. Rampa  de  escalada  de

acesso, com apoio para os pés e orifícios/furos que permitam a subida da criança com

segurança. Um escorregador tubo com sustentação. Dois escorregadores pequenos,

com rampa contínua ou ondulada, que devem obedecer a inclinação estabelecida em

norma vigente. Jogo da memória ou jogo da velha interativo de nove faces, montado na

lateral inferior. Entradas e saídas na parte inferior, exceto na lateral em que for montado

o  jogo  interativo. Produto  deverá  ser  fabricado  em  polietileno  pelo  processo  de

rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra

raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor

e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu

acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão

possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. Largura: 3.400 mm; Altura: 2.100

mm; Comprimento: 3.500 mm (Variação ~ 15%)

ITEM 3 – CASA DE BONECAS

Unidade de Medida (UM): Unidade Garantia: Mínima de 06 (seis) meses, a partir da

instalação e emissão do Termo de Aceite Definitivo.  Descrição: Casinha de boneca
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para  crianças a  partir  de  três  anos.  Selo  do  INMETRO.  Peças  multicoloridas.  Não

tóxico. Casinha multicolorida deverá  acompanhar,  no  mínimo,  5  (cinco)  dos itens a

seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro,

telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha.  Balcão externo na janela

(apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de

rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra

raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor

e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu

acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se

soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo

de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida

útil. Largura: 1.310 mm; Altura (mínima) 1.287 mm; Comprimento: 1.610 mm (Variação

15%).

ITEM 4 – TÚNEL SANFONADO

Unidade de Medida (UM): Unidade Garantia: Mínima de 06 (seis) meses, a partir da

instalação  e  emissão  do  Termo  de  Aceite  Definitivo.  Descrição: Túnel  sanfonado
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confeccionado  com  arame  zincado  e  revestido  com  tecido  colorido  (bagunzito),

totalmente dobrável.  Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço,

tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do

túnel. Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade.  Revestimento em tecido

tipo bagun.  Peças multicoloridas.  Não tóxico.  Dimensões:  Comprimento:  3.000 mm;

Diâmetro: 530 mm; Tolerância: 15%

ITEM 5 – CONJUNTO DE COORDENAÇÃO MOTORA

Unidade de Medida (UM): Unidade. Garantia: Mínima de 06 (seis) meses, a partir da

instalação e emissão do Termo de Aceite Definitivo. Descrição: Tamanho aproximado /

similar: Comprimento: 390 cm, Largura: 220 cm, Altura: 30) formado por 22 peças: 5

cilindros (três pequenos, um médio e um grande), 3 paralelepípedos, 2 quadrados, 4

triângulos, 1 ¼ de cilindro, 1 rampa 2 ondas, 1 rampa 3 ondas, 1 duas ondas, 1 três

ondas, 3 ¼ de círculo (um pequeno, um médio e um grande). Material fabricado em

espuma  e  revestido  em  corino,  resistente  e  colorido  e  com  uma  costura  forte  e

duradoura.  Zíper  da  capa  com  protetor  de  cursor,  dando  total  segurança  para  as

crianças. De fácil limpeza e higienização. Acompanha DVD e manual de orientações

para o professor / instrutor.

ITEM 6 – CENTRO DE ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO MOTORA

Unidade  de  Medida  (UM): Unidade.  Garantia: Mínima  de

06  (seis)  meses,  a  partir  da instalação e emissão do Termo
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de Aceite Definitivo. Descrição: Composto por 10 peças: 1 cilindro grande, 4 triângulos,

1 rampa onda, 1 escada, 1 rampa, 1 tobogã e 1 plataforma quadrada. Comprimento:

180 cm, Largura: 180 cm Altura: 30 cm Material fabricado em espuma e revestido em

corino,  resistente  e  colorido  e  com uma costura  forte  e  duradoura.  Zíper  da  capa

duradouro, com protetor de cursor, dando total segurança para as crianças. Velcro para

fixação das peças: onda, rampa, rampa dupla em U, escada e tobogã na plataforma.

De fácil  limpeza e higienização.  Ideal  para  aprimorar  o  equilíbrio  e  a  coordenação

motora. Acompanha DVD e manual de orientações para o professor / instrutor.

ITEM 7 – CONJUNTO INFANTIL SALA DE LEITURA

Unidade de Medida (UM): Unidade. Garantia: Mínima de 06 (seis) meses, a partir da

instalação e emissão do Termo de Aceite Definitivo. Descrição: Formado por 5 peças:

2 sofás de 3 lugares, 1 mesa de centro redonda, 2 mesas semicirculares de canto.

Material fabricado em espuma e revestido em corino, resistente e colorido e com uma

costura forte e duradoura. Zíper da capa com protetor de cursor, dando total segurança

para as crianças. De fácil limpeza e higienização. Pode ser utilizado na sala de aula,

sala  de  leitura,  biblioteca,  brinquedoteca  e  onde  seja  necessário  na  escola.

Dimensões:  Sofá: Comprimento: 1000 mm; Largura: 500 mm; Altura: 500 mm. Mesa

Circular: Comprimento: 500 mm; Largura: 500 mm; Altura: 300 mm. Mesa Semicircular:

Comprimento:  500  mm;  Largura:  500 mm;  Altura:

300 mm.

ITEM 8 – CONJUNTO SOFÁ INFANTIL BAÚ

Unidade de Medida (UM): Unidade. Garantia: Mínima de 06 (seis) meses, a partir da

instalação e emissão do Termo de Aceite Definitivo. Descrição: Material fabricado em

espuma  e  revestido  em  corino,  resistente  e  colorido  e  com  uma  costura  forte  e

duradoura.  Zíper  da  capa  com  protetor  de  cursor,  dando  total  segurança  para  as
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crianças. De fácil limpeza e higienização. Pode ser utilizado na sala de aula, sala de

leitura,  biblioteca,  brinquedoteca  e  onde  seja  necessário  na  escola.  Dimensões:

Largura 1080 mm; Altura 570 mm; Profundidade 530 mm.

ITEM 9 – ESTANTE INFANTIL COM 08 VÃOS COLORIDOS

Unidade de Medida (UM): Unidade. Garantia: Mínima de 12 (doze) meses, a partir da

instalação e emissão do Termo de Aceite Definitivo.

Dimensões Referenciais: 1600x1200x400mm (AxLxP). Variação de ~ 100 mm.

TAMPO SUPERIOR: Retangular sobreposto as laterais e o fundo, em MDP ou MDF de

25 mm, revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de

espessura na parte superior e inferior na cor  Argila. Vedado com fitas de borda em

PVC com padrão  de  acabamento  igual  ao  melamínico  no  verso  com promotor  de

adesão, coladas pelo processo holt melt, através de coladeiras de borda mecanizadas

com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas

as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas

que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de

acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). O tampo deverá ser

fixado às laterais e fundo pelo sistema lack-fix e cavilhas

PRATELEIRAS: Em MDP ou MDF de 18 mm, revestimento, em ambas as faces, com

laminado melamínico baixa pressão texturizado com mín. 0,3 mm de espessura, nas

cores  Azul,  Verde,  Amarelo,  Laranja,  Rosa,  Roxo,  Lilás  e  Vermelho  (Vide  imagem

referencial).  Bordas longitudinais e transversais com bordas retas revestidas em fita

poliestireno de no mínimo 1.0 mm de espessura (em toda extremidade).  Prateleiras

travadas (fixas), com espessura mínima 18 mm.

LATERAIS:  Em MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Revestimento em ambas as

partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado mín. 0,3 mm, na cor Argila,
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com acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno com no mínimo 1.0

mm de espessura na mesma cor do laminado. Cor Argila.

DIVISÓRIA INTERNA: Em MDP ou MDF de 18 mm de espessura. Revestimento, em

ambas as faces; com laminado melamínico baixa pressão texturizado com mín. 0,3 mm

de espessura na cor Argila. Bordas longitudinais e transversais retas revestidas em fita

poliestireno de no mínimo 1.0 mm de espessura (em toda extremidade).

BASE: Em MDP ou MDF de 18 mm de espessura. Revestimento em ambas as partes

com  laminado  melamínico  baixa  pressão  texturizado  mín.  0.3  mm,  cor  Argila.

Acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno com

no mínimo 1.0 mm de espessura; Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na

base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna

como externa do armário. A sapata deve ser em polipropileno ou poliestireno com no

mínimo 50 mm diâmetro na parte de contato com piso (diâmetro) e mín. 35 mm de

altura na parte de contato com o piso OU Rodapé metálico – Confeccionado em tubo

40x20  mm,  niveladores  injetados  em poliuretano  de  alta  densidade,  com parafuso

zincado branco de ¼ “x 1” sextavado, altura total do rodapé de 50 mm Fixação das

laterais, base e tampo e divisão por meio de tambor de giro de 15 mm em aço zamak

com parafuso de montagem rápida M6x20 mm, possuindo ainda cavilhas de madeira

de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bicromatizado

MONTAGEM: As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack fix

e cavilhas propiciando ajuste e firmeza.

ITEM 10 – ESTANTE INFANTIL LÁPIS, COM 04 PRATELEIRAS COLORIDAS

Unidade de Medida (UM): Unidade. Garantia: Mínima de 12 (doze) meses, a partir da

instalação e emissão do Termo de Aceite Definitivo.

Dimensões Referenciais: 1200x600x300mm (AxLxP). Variação de ~ 100 mm.

PRATELEIRAS
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Em  MDP  ou  MDF  de  18  mm,  revestimento,  em  ambas  as  faces,  com  laminado

melamínico baixa pressão texturizado com mín. 0,3 mm de espessura, nas cores Azul,

Verde, Amarelo, Laranja (Vide imagem referencial). Bordas longitudinais e transversais

com bordas retas revestidas em fita poliestireno de no mínimo 1.0 mm de espessura

(em toda extremidade). Prateleiras travadas, com espessura mínima 18 mm.

LATERAIS

Em MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Formato de lápis. Revestimento em ambas

as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado mín. 0,3 mm, na cor

Vermelha,  com  detalhe  em  tom  mais  claro.  Com  acabamento  em  todas  as

extremidades em fita de poliestireno, com no mínimo 1.0 mm de espessura na mesma

cor do laminado.

BASE

Em MDP ou MDF de 18 mm de espessura. Revestimento em ambas as partes com

laminado  melamínico  baixa  pressão  texturizado  mín.  0.3  mm,  cor  Vermelha.

Acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno com

no mínimo 1.0 mm de espessura; Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na

base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna

como externa do armário. A sapata deve ser em polipropileno ou poliestireno com no

mínimo 50 mm diâmetro na parte de contato com piso (diâmetro) e mín. 35 mm de

altura na parte de contato com o piso OU Rodapé metálico – Confeccionado em tubo

40x20  mm,  niveladores  injetados  em poliuretano  de  alta  densidade,  com parafuso

zincado branco de ¼ “x 1” sextavado, altura total do rodapé de 50 mm Fixação das

laterais, base e tampo e divisão por meio de tambor de giro de 15 mm em aço zamak

com parafuso de montagem rápida M6x20 mm, possuindo ainda cavilhas de madeira

de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bicromatizado

MONTAGEM
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As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack fix e cavilhas

propiciando ajuste e firmeza.

ITEM 11 – CONJUNTO COLETIVO INFANTIL – 1 MESA + 4 CADEIRAS

Unidade de Medida (UM): Unidade. Garantia: Mínima de 12 (doze) meses, a partir da

instalação e emissão do Termo de Aceite Definitivo. Descrição: Conjunto coletivo para

crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16 m, composto de uma mesa e

quatro cadeiras: A) Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em

laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de

baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. B) Cadeira empilhável

com  assento  e  encosto  em  polipropileno  injetado  ou  em  compensado  anatômico

moldado,  montados  sobre  estrutura  tubular  de  aço.  Cores  do  encosto,  assento  e

bordas:  laranja,  azul,  verde  ou  amarela  (a  ser  definida  no  envio  da  Ordem  de

Fornecimento).
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MESA Largura: 800 mm; Profundidade: 800 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm.

Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1 mm para espessura. Tampo

em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado

melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor

cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de

baixa pressão – BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica

extrudada,  confeccionada  em PVC (cloreto  de  polivinila);  PP (polipropileno)  ou  PE

(polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado,

na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting”. Estrutura da mesa composta de: Pés

confeccionados em tubo de aço-carbono, laminado a frio, com costura, secção circular

diâmetro  de  38 mm (1  1/2"),  em chapa 16 (1,5  mm);  Travessas em tubo de aço-

carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16

(1,5 mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada,

diâmetro  de  1/4”  x  comprimento  2”,  cabeça  chata,  fenda  simples.  Sapatas  em

polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja,

fixadas  à  estrutura  através  de  encaixe. Nas  partes  metálicas  deve  ser  aplicado

tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida

Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de

40 micrometros na cor cinza.

CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura

do assento: 7,2 mm a 9,1 mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155

mm. Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm.

Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10

mm para altura do assento ao chão. Assento e encosto em polipropileno copolímero

virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento

e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente,
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contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada.

Quando  fabricado  em  compensado,  o  assento  deve  receber  revestimento  na  face

superior  de  laminado  melamínico  de  alta  pressão,  0,6  a  0,8  mm  de  espessura,

acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de

madeira  faqueada  de  0,7  mm,  com  acabamento  em  selador,  seguido  de  verniz

poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve

receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a

0,8  mm de espessura,  acabamento  texturizado,  na  cor  laranja.  Bordos em selador

seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço-carbono laminado a frio, com

costura, diâmetro de 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto

injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm, comprimento

12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de

“repuxo”,  diâmetro  de  4,8  mm,  comprimento  16  mm. Fixação  do  encosto  em

compensado moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm,

comprimento 18 mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento

de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e

pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que

assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática,

brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

ITEM 12 – CONJUNTO ESCOLAR ADULTO – 01 CADEIRA E 01 MESA
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Unidade de Medida (UM): Unidade. Garantia: Mínima de 12 (doze) meses, a partir da

instalação e emissão do Termo de Aceite Definitivo. Descrição: Conjunto formado por

uma cadeira  e  uma mesa.  A cadeira  é  composta  por:  estrutura  metálica,  assento,

encosto,  ponteiras,  sapatas  e  fixadores  plásticos,  e  dois  parafusos.  O  assento  é

confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com

acabamento texturizado e dimensões de 396 mm de largura, 420 mm de profundidade

4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por

meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2  (duas) cavidades

reforçadas  com  aletas  de  2  mm  de  espessura,  que  acomodam  parafusos

autoatarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal,

que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada com

raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de

460 mm. O encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado

em polipropileno  copolímero  injetado  e  moldado  anatomicamente  com acabamento

texturizado.  Suas  dimensões  são  374  mm de  largura  por  195  mm de  altura,  com

espessura de parede média de 3,5 mm. A peça possui cantos arredondados e une-se

à  estrutura por  meio

de encaixes de  suas

cavidades posteriores

aos  tubos da

estrutura metálica da

cadeira e é travada por

dois  pinos retráteis

injetados em

polipropileno  copolímero,  na  mesma  cor  do  encosto,  dispensando  a  presença  de

rebites ou parafusos. A estrutura é fabricada a partir de tubos de secção redonda com ø
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19,05  mm  e  1,5  mm  de  espessura  de  parede,  dobrados  e  soldados.  O  conjunto

estrutural recebe banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas

da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa tem 760

mm de altura e permite a sua montagem completa por encaixes de seus componentes

e pode ser utilizada de ambos os lados,  frente ou traz dependendo da escolha do

usuário.  Possui  tampo  injetado  em  termoplástico  ABS  virgem,  com  pigmentação,

superfície lisa sem brilho e com formato de 2  (dois) ângulos possibilitando a formação

de círculos com 6 (seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo se fixa ao contra tampo por meio

de  08  (oito)  encaixes,  4  cliques  do  tipo  Snap-fit  e  quatro  torres  para  fixação  por

parafusos. O contra tampo apoia, reforça e estruturaa superfície do tampo além de

prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões do tampo são de

680 mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente, contendo 02

(dois) porta objetos laterais da superfície de uso integrados ao tampo disponibilizando

uma área útil de superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os

02 (dois) porta objetos é de 0,29 m2. Possui 01 (um) porta livros em formato retangular,

injetado  em  termoplástico  com  superfície  texturizada  aberto  por  todos  os  lados

facilitando o manuseio dos materiais. Estrutura metálica da mesa é confeccionada em

tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo redondo de diâmetro ø

19,05 mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo

29x58mm e espessura de parede de 1,9 mm unidas entre sí  por um tubo oblongo

29x58mm com espessura de parede de 1,5 mm. As pernas das mesas são fabricadas

com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm que são soldados aos pés da mesa

fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de

acabamento  padrão  FDE/FNDE  fixadas  por  meio  de  rebites  tipo  POP.  O  conjunto

superior une-se às pernas da mesa por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da

estrutura metálica são fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de

banhos químicos, e recebem pintura epóxi em pó.
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ITEM 13 – KIT APAGADOR E PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO

Unidade de Medida (UM): Unidade. Garantia: Mínima de 03 (três) meses, a partir da

instalação e emissão do Termo de Aceite Definitivo. Descrição: Marcadores de quadro

branco, com ponta redonda, bloqueada. Recarregável. 04 cores (Azul, Preto, Vermelho

e Verde). Ponta 2,00 mm. Acompanha apagador para quadro branco, com estojo para

guardar no mínimo 02 pincéis. Confeccionado em plástico reforçado, com feltro de lã,

substituível.  O apagador poderá ser entregue em embalagem separada, desde que

seja da mesma marca / linha dos pincéis. Marcas referenciais: Bi, Faber-Castell e Pilot.

ITEM 14 – BRINQUEDO BARRAQUINHA DE FEIRA INFANTIL – MINHA FRUTARIA

Unidade de Medida (UM): Unidade. Garantia: Mínima de 03 (três) meses, a partir da

instalação e emissão do Termo de Aceite Definitivo. Descrição: Mini Quitanda Infantil.

Vem com caixa registradora que abre de verdade e dinheirinho. Balança com pesinhos

para os alimentos. Acompanha cestinha de compras em plástico resistente. Selo de

segurança  do  INMETRO.  Dimensões  aproximadas:  830  mm x  370  mm x  460  mm

(AxPxL).
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ITEM 15 – BRINQUEDO CARRINHO DE SUPERMERCADO INFANTIL

Unidade de Medida (UM): Unidade. Garantia: Mínima de 03 (três) meses, a partir da

instalação  e  emissão  do  Termo  de  Aceite  Definitivo.

Descrição: Carrinho  de  supermercado,  com  lugar  para

apoiar  boneca.  Selo  de  segurança  do  INMETRO.

Fabricado em polipropileno. Dimensões aproximadas: 560

mm  x  300  mm  x  420  mm  (AxPxL).  Verificar  imagem

disponível para o item, como referência ao produto a ser

disponibilizado pela licitante.

ITEM 16 – BRINQUEDO KIT DE FRUTAS E LEGUMES DE PLÁSTICO

Unidade de Medida (UM): Unidade. Garantia: Mínima de 03 (três) meses, a partir da

instalação  e  emissão  do  Termo  de  Aceite  Definitivo.

Descrição: Selo de segurança do INMETRO. Fabricado

em  plástico  resistente  e  atóxico.  Peças  grandes.

Acompanha  cesta  e  alimentos  de  brinquedo.  Verificar

imagem  disponível  para  o  item,  como  referência  ao

produto a ser disponibilizado pela licitante.

ITEM 17 – BRINQUEDO CONJUNTO DE CHÁ INFANTIL

Unidade de Medida (UM): Unidade. Garantia: Mínima de 03

(três) meses, a partir da instalação e emissão do Termo de

 ______________________________________________________________________________________________________ lfsgomes
Av. PL-003, Q. G, L. 04, PQ. Lozandes, Goiânia – GO – Telefone: (62) 3018-8790 – div.patrimonio@tjgo.jus.br | Página 16 de 21

Nº Processo PROAD: 202003000217166

Assinado digitalmente por: TATIANA RODRIGUES FERREIRA, DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A); e outros, em 25/02/2021 às 09:33.
Para validar este documento informe o código SV3tQsbxD68 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202003000217166

Assinado digitalmente por: JOSE LUDOVINO NOGUEIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 17/03/2021 às 14:27.
Para validar este documento informe o código 392343564558 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial

Aceite Definitivo. Descrição: Selo de segurança do INMETRO. Fabricado em plástico

resistente e atóxico. Acompanha, no mínimo, 09 peças variadas, contendo, no mínimo,

02  xícaras,  02  pires  e  01  bule,  e  complementando  o  quantitativo  com açucareiro,

colheres,  etc..  Deverá  ser  utilizado  como  Referência  os  produtos  relacionados  a

Princesas Disney.

ITEM 18 – BRINQUEDO TAM. MÉDIO – MINI MERCEARIA

Unidade de Medida (UM): Unidade. Garantia: Mínima de 03 (três) meses, a partir da

instalação  e  emissão  do  Termo  de  Aceite  Definitivo.  Descrição: Estrutura

confeccionada em madeira MDP ou MDF, com lona em listras, fabricado em plástico ou

tecido. Estrutura montada de tal forma que não permita as peças serem soltas durante

a  diversão  da  criança.  Não  acompanha  as  frutas.  Dimensões  referenciais:

140x115x930cm (AxLxP). Variação das dimensões de ~ 10 cm.

ITEM 19 – BRINQUEDO TAM. MÉDIO – CAMARIM

Unidade de Medida (UM): Unidade.  Garantia: Mínima de 03

(três)  meses,  a  partir  da instalação e emissão do Termo de

Aceite  Definitivo. Descrição: Composto  por
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(mínimo) prateleiras pequenas, espelho, balcão com gavetas, puffs, paredes laterais

pequenas, para separação do ambiente e piso de madeira adesivado. Opcional: Toldo.

Estrutura  confeccionada  em madeira  MDP ou  MDF  e  piso  de  madeira  adesivado.

Dimensões referenciais  do  produto  inteiro:  150x120x160 cm (CxLxA).  Variação das

dimensões de ~ 15 cm.

ITEM 20 – BRINQUEDO TAM. MÉDIO – BARRACA INFANTIL

Unidade de Medida (UM): Unidade. Garantia: Mínima de 03 (três) meses, a partir da

instalação e emissão do Termo de Aceite  Definitivo.  Descrição: Confeccionado em

poliéster. Deve possuir microfuros para ventilação interna. Porta de pano com velcro.

Dimensões da barraca montada: 135x105x105 cm (AxLxC). A barraca deve conter a

estrutura, composta por no mínimo 04 suportes plásticos, a barraca e embalagem para

armazenamento. Barraca de castelo com torre, ou similar. Variação das dimensões de

~ 10 cm.

ITEM 21 –

BRINQUEDO TAM. MÉDIO – ESCOLINHA

Unidade de Medida (UM): Unidade. Garantia: Mínima de 03 (três) meses, a partir da

instalação e emissão do Termo de Aceite Definitivo. Descrição: Composto por (mínimo)

nichos  cubos, escrivaninha  com  cadeira,

lousa, paredes laterais pequenas, para separação do

ambiente  e  piso  de madeira.  Estrutura
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confeccionada em madeira MDP ou MDF e piso de madeira adesivado. Dimensões

referenciais do produto inteiro: 150x120x160 cm (CxLxA). Variação das dimensões de ~

15 cm.

ITEM 22 – BRINQUEDO TAM. MÉDIO – PET SHOP

Unidade de Medida (UM): Unidade. Garantia: Mínima de 03 (três) meses, a partir da

instalação e emissão do Termo de Aceite Definitivo. Descrição: Composto por (mínimo)

cabine com pia e torneira, prateleiras laterais, divisórias na cabine para colocarem os

cachorrinhos (não inclusos), paredes laterais pequenas para separação do ambiente e

piso. Opcional: Toldo. Estrutura confeccionada em madeira MDP ou MDF e piso de

madeira  adesivado.  Dimensões  referenciais  do  produto  inteiro:  150x120x160  cm

(CxLxA). Variação das dimensões de ~ 15 cm.
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ITEM 23 – CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL

Unidade de Medida (UM): Unidade. Garantia: Mínima de 12 (doze) meses, a partir da

instalação e emissão do Termo de Aceite Definitivo.  Descrição: Cadeira escolar com

prancheta lateral escamoteável acoplada à estrutura. Composto por estrutura metálica,

assento, encosto, porta-livros e acoplamento, plásticos, prancheta de aglomerado com

revestimento melamínico e mecanismo em alumínio injetado. A prancheta é fabricada

em chapa de aglomerado de 18 mm de espessura com revestimento melamínico e fita

de borda em PVC nas seguintes dimensões 590 mm de comprimento por 316 mm de

largura permitindo a inserção de uma folha A4, rotacionada em 20°, em sua superfície

de trabalho. Ela é montada à um acoplamento plástico por meio de 5 parafusos Philips

cabeça panela M6x20mm que é fixado ao mecanismo escamoteável por meio de um

pino  preso  por  um  parafuso  halen  ¼”  no  qual  a  prancheta  rotaciona  180°.  O

mecanismo permite ainda uma rotação de 90°  em torno do seu próprio eixo, fazendo

com que seja possível deslocar a prancheta para o lado liberando o acesso do usuário

à cadeira.  Ele

é fixado  à

estrutura

metálica  por

2 parafusos

sextavados

¼”  x 1”.  A  altura

da prancheta ao

chão na região de

apoio do  cotovelo

é  de 685 mm e a

mesma

possui  uma

inclinação de

10° com o  plano

horizontal  a

fim de

proporcionar
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maior  conforto  ergonômico  ao  usuário.  O  assento  é  fabricado  em  polipropileno

copolímero injetado,   moldado anatomicamente com acabamento texturizado e com

aberturas  para  ventilação,  com  dimensões  de  465  mm  de  largura,  410  mm  de

profundidade, 5 mm de espessura de parede e cantos arredondados, unidos a estrutura

por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos

para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. A altura do assento até o chão é

de 460 mm. O encosto em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente

com  acabamento texturizado e aberturas para ventilação, com dimensões  de  460 mm

de  largura  por  330  mm  de  altura,  com  espessura  de  parede  de  5  mm  e  cantos

arredondados.  É unido à estrutura por  meio de suas cavidades posteriores que se

encaixam  à  estrutura  metálica,  travada  pordois  pinos  retráteis  injetados  em

polipropileno copolímero na cor  do encosto,  dispensando a presença de rebites ou

parafusos.  O  porta-livros  é  produzido  em  polipropileno  copolímero  virgem  pelo

processo de injeção de termoplásticos. Ele é fechado nas partes laterais e traseira e

com aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de acesso ao porta-

livros mede 270 mm x 85 mm, e sua profundidade é de 270 mm. Acopla-se ao assento

através de abas que se prolongam da cesta e juntam-se com a estrutura onde serão

fixadas por 4 parafusos. A estrutura é fabricada em tubos de aço 1010/1020, sendo a

base de ligação do assento e encosto e as pernas com tubos de secção oblonga 16x30

mm e espessura de parede de 1,5 mm dobrados. Duas travessas horizontais em tubo

de 22 mm de diâmetro e 1,2 mm de espessura de parede que servem de encaixe para

o suporte da prancheta. Esse por sua vez é fabricado em um tubo 19 mm de diâmetro e

1,2 mm de espessura de parede. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por

solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó),

o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil  ao conjunto. Além disso,

todas  as  pontas  dos  tubos  são  cobertas  buchas  plásticas.  Disponível  nas  versões

direita e esquerda, definido na ordem de fornecimento.
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