
Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 202011000247183

 1. DO OBJETO

 1.1. Aquisição de equipamentos e complementos específicos para a modernização

e  reaparelhamento  deste  Poder  Judiciário,  conforme  quantitativo,  descrição  e

especificação contidas neste Termo e seu Anexo.

 2. DA JUSTIFICATIVA

 2.1. A presente aquisição se faz necessária em razão da necessidade de adquirir

os  itens  fracassados  no  Edital  de  Licitação  nº  52/2020,  de  substituir  bens

permanentes  ociosos  e/ou  defeituosos,  de  atender  as  requisições  das  diversas

unidades deste Poder, ainda em aberto por ausência de estoque, e de garantir o pleno

atendimento das demandas do Complexo B do Palácio da Justiça, em reforma, e do

novo Fórum de Bela Vista, em construção.

 2.2. Para fins de ilustração adequada dos objetos a serem adquiridos, em alguns

casos, foram indicadas marcas e modelos meramente referenciais. Tais referências

possuem caráter indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que

atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

 3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

 3.1. A natureza do objeto é comum, pois seus padrões de desempenho e qualidade

podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado,

conforme definido no parágrafo único, do art. 1º da Lei nº 10.520/2002.

 3.2. O critério de julgamento a ser adotado será do tipo menor preço por item.
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 4. DA PROPOSTA

 4.1. Na proposta deverão estar previstas todas as despesas tais como: tributos,

transportes e todos os acessórios e meios necessários para pronta entrega do objeto

contratado.

 4.2. A  Licitante  interessada  deverá  apresentar  proposta  com  documentação

comprobatória de que o objeto ofertado é de origem comprovada, com garantia do

fabricante, válida em todo o território nacional, independente da garantia ofertada pela

própria Contratada, com prazo mínimo de garantia indicado neste Termo.

 4.3. A proposta de preço deverá conter nome do produto ofertado com marca e

modelo,  ou  identificação correlata,  nome do  fornecedor/fabricante,  valor  unitário  e

total, em algarismo e por extenso, para cada item pretendido.

 4.3.1. Na composição dos preços já deverão estar considerados todos os custos,

tais  como  tributos,  fretes,  transpostes,  seguros,  recursos  humanos  e  demais

despesas  que  indicam direta  ou  indiretamente  nos  preços  para  fornecimento  e

montagem/instalação do objeto.

 4.4. A  proposta  deverá  conter  o  detalhamento  do  objeto,  incluindo  imagens,

prospecto,  quantitativo,  prazo  para  entrega  do  objeto  e  prazo  de  vencimento  da

proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.

 4.4.1. Faculta-se a apresentação de manuais, catálogos ou impressos da internet,

em  português,  para  subsidiar  a  análise  das  especificações  apresentadas  na

proposta, devendo estar identificado a quais itens se refere cada impresso. A não

apresentação não implicará em desclassificação da empresa licitante.

 5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

 5.1. 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
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compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de

Referência.

 5.1.1. Será aceito o somatório de atestados para comprovação da capacidade

técnico-operacional da licitante.

 5.1.2. As  informações  mínimas  que  não  estejam expressamente  indicadas  no

atestado  apresentado  pela  licitante  deverão  ser  comprovadas  por  meio  de

documentação complementar anexada ao atestado.

 6. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

 6.1. Apresentação dos seguintes documentos:

 6.1.1. Certidão  negativa  de  falência,  concordata,  recuperação  judicial  ou

extrajudicial expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa, emitida num

período máximo de 60 (sessenta) dias anteriores à data da realização do certame.

 6.1.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,

já  exigíveis  e  apresentados  na  forma  da  lei,  que  comprovem  a  boa  situação

financeira  da  empresa,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais,  quando encerrados há

mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

 6.2. Serão considerados aceitos o balanço patrimonial e demonstrações contábeis

assim apresentados:

 6.2.1. Publicados em Diário Oficial.

 6.2.2. Publicados em jornal.

 6.2.3. Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial  da

sede ou domicílio do licitante.

 6.2.4. Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta

Comercial  da  sede  ou  domicílio  da  licitante,  ou  em  outro  órgão  equivalente,

inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.
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 6.2.5. Através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.

 6.3. Serão analisados no balanço patrimonial os índices de liquidez geral, liquidez

corrente e solvência geral que serão apurados com a observância dos resultados do

ativo circulante, realizável a longo prazo, passivo circulante, exigível a longo prazo e

ativo total.

 6.4. As empresas  constituídas no presente  execício  civil,  deverão  apresentar  o

balanço de abertura ou o último balanço patrimonial levantado.

 7. DAS AMOSTRAS

 7.1. 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.

 7.2. As amostras deverão ser entregues em até 7 (sete) dias úteis, contados da

solicitação formal, emitida pela Divisão de Patrimônio ou pelo pregoeiro, no seguinte

endereço:

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

AV. Xavier de Almeida, Lote 3, Quadra 24 – Polo Empresarial Goiás – Etapa X

Aparecida de Goiânia GO – CEP 74985-211 

Horário de entrega: 9h às 10h e 14h às 17h

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

 7.3. 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  dentro  da  região  metropolitana  de  Goiânia,  visando  otimizar
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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.

 7.4. 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.

 7.5. 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, sendo público e aberto aos demais concorrentes.

 7.6. As amostras apresentadas não serão computadas como parte de quaisquer

entregas futuras.

 7.7. As amostras apresentadas pelos licitantes vencedores do certame deverão ser

retiradas em até 10 (dez) 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.

 7.8. As  amostras  apresentadas  serão  avaliadas  segundo  critérios  objetivos  de

conformidade com as especificações técnicas aqui exigidas e qualidade do produto

apresentado.

 7.9. A Comissão de Avaliação e Recebimento emitirá laudo,  no prazo de até 5

(cinco)  dias  úteis,  em que  constará  a  aprovação,  podendo  ser  classificado  como

aprovado sem restrições; aprovado com restrições ou reprovado.

 7.10. 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).
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 7.11. Na hipótese do subitem anterior, será concedido novo prazo de 5 (cinco) dias

úteis para correção de ressalvas, mediante os ajustes necessários ou apresentação

de novas amostras, conforme o caso.

 7.12. Após  as  correções  ou  apresentação  de  novas  amostras,  a  Comissão  de

Avaliação  de  Recebimento  emitirá  novo  laudo,  em  que  constará  aprovado  ou

reprovado.

 7.13. 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.

 7.14. Ocorrendo  qualquer  uma  dessas  hipóteses,  passar-se-á  para  a  licitante

seguinte,  na ordem de classificação,  para apresentar  suas amostras nas mesmas

condições.

 7.15. Uma  vez  aprovada  a  amostra  de  determinada  licitante,  será  efetivada  a

aceitação de sua proposta no sistema, passando-se então para a sua habilitação.

 7.16. A Comissão  de  Avaliação  de  Recebimento  será  formada  por  membros  da

Divisão de Arquitetura e/ou Divisão de Patrimônio.

 8. DA ENTREGA, PRAZOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

 8.1. O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias corridos, contados do

recebimento da Ordem de Fornecimento.

 8.1.1. Após envio da Ordem de Fornecimento a Contratada deverá confirmar seu

recebimento em até 3 (três) dias úteis. Caso não haja a confirmação, a contagem

do prazo de entrega se dará, automaticamente, pela data de envio da solicitação,

que deverá ser realizada obrigatoriamente por e-mail.

 8.1.2. A entrega deverá ser previamente agendada, com antecedência mínima de

24h (vinte e quatro horas), com a Divisão de Patrimônio pelo telefone (62) 3018-
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8790, em horário comercial, ou por outro telefone, conforme informado na Ordem

de Fornecimento.

 a. Não será recebido nenhum objeto licitado sem o prévio agendamento.

 8.1.3. Os materiais deverão ser entregues pela Contratada e, quando necessário,

montados/instalados, deixando-os pronto para uso.

 8.2. O  Gestor  deverá,  além  de  emitir  a  Ordem  de  Fornecimento,  apresentar

informações acerca do endereço para a entrega, pessoal autorizado para efetuar o

recebimento, quantitativo, local e confirmação de montagem/instalação, etc.

 8.3. Caso  haja  necessidade  de  prorrogação  do  prazo  de  entrega,  por  motivos

alheios  ao  controle  da  Contratada  (alfândega,  translado,  etc.),  a  empresa  deverá

informar por escrito à Administração sobre o novo prazo de entrega.

 8.4. No decorrer da vigência do contrato, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,

a livre critério da Divisão de Patrimônio, poderá solicitar a entrega dos itens em outras

dependências deste órgão, seja na capital e/ou na região metropolitana de Goiânia,

visando otimizar processos e adequar os serviços às reais necessidades, devendo

então a Contratada executar os procedimentos de entrega dos objetos solicitados, no

novo local, não podendo solicitar pagamento adicional por esses serviços.

 8.5. O  recebimento  e  a  aceitação  dos  produtos  e  serviços  objeto  do  presente

Termo de Referência dar-se-ão da seguinte forma:

 8.5.1. Recebimento Provisório: O recebimento dos produtos e serviços relativos

a cada Ordem de Fornecimento, será provisório, com a assinatura e carimbo da

autoridade competente da unidade administrativa/judiciária, após a verificação dos

quantitativos entregues, para efeito de posterior verificação se sua conformidade

com as especificações constantes neste Termo e na proposta.

 a. O recebimento provisório se dará em até 10 (dez) dias úteis, contados

da data da comunicação, por escrito, da entrega e da instalação dos bens e/ou

da conclusão dos serviços pela Contratada.
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 8.5.2. Recebimento Definitivo:  O recebimento definitivo será feito  em até  15

(quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório.

 a. Na  hipótese  do  recebimento  definitivo  não  ser  procedido  dentro  do

prazo  fixado,  reputar-se-á  como  realizado,  consumando-se  no  dia  do

esgotamento do prazo.

 8.6. Os objetos licitados estarão sujeitos à aceitação técnica do TJGO, a quem

caberá  o direito  de recusar,  caso o(s)  produto(s)  não esteja(m) de acordo com o

especificado.

 8.7. 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  da  solicitação,  pelo  Gestor  do  Contrato,  de  reparação  de

irregularidades.  Decorrido  esse  prazo  e  não  havendo  a  devida  reparação,  serão

aplicadas as penalidades legais cabíveis.

 8.8. 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.

 8.9. Os custos de substituição do material  rejeitado correrão exclusivamente às

expensas da Contratada.

 8.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade

da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

 9. DA GARANTIA

 9.1. O prazo de garantia  contra defeitos de fabricação deverá ser de, no mínimo,

12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo.

 9.2. Os certificados de garantia deverão ser entregues junto com os objetos.

 9.3. A  indicação  do  prazo  de  garantia  deverá  ser  impressa  sem  emendas,

acréscimos, entrelinhas ou rasuras, devidamente datada e assinada.
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 9.4. No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos apresentados deverão

ser prontamente corrigidos/reparados pela Contratada. Em caso de impossibilidade de

correção, o objeto deverá ser substituído por novo e original e, em qualquer caso, não

deverá haver ônus para o Contratante.

 9.5. 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 das dependências deste Tribunal de Justiça.

 9.6. Em caso de substituição ou atendimento  da garantia,  o  fornecedor  deverá

garantir, no mínimo, 3 (três) meses de garantia, contados da data de recebimento do

objeto, não diminuindo o prazo total constante no item 8.1 deste Termo de Referência.

 9.7. A  Contratada  deverá  realizar  assistência  técnica  gratuita  até  o  final  da

garantia.

 9.8. O prazo de garantia só começará a transcorrer com a emissão do Termo de

Aceite Definitivo, emitido pela Divisão de Patrimônio.

 9.9. 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. O

conserto ou substituição, deverá ser efetuado em 5 (cinco) dias, salvo comprovação

de impossibilidade, reconhecida pelo Contratante.

 10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 10.1. São obrigações da Contratante:

 10.1.1. Receber  o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital  e  seus

anexos.

 10.1.2. 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.
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 10.1.3. Comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado

ou corrigido.

 10.1.4. Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  Contratada,

através de comissão/servidor especialmente designado.

 10.1.5. Solicitar a substituição do material que apresentar defeitos de fabricação,

durante a verificação de praxe e ou no decorrer de sua utilização.

 10.1.6. Efetuar  o  pagamento  à  Contratada  no  valor  correspondente  ao

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

 10.2. 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.

 11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 11.1. 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.

 11.2. 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.

 11.3. 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).

 11.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo

de Referência, o objeto com avarias, defeitos ou rejeitados.

Rua 19, Qd. A8, Lt. 6, Setor Oeste, Anexo I Tribunal de Justiça, 2º Andar, Goiânia – Goiás
Contatos: (62) 3236-2417 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 202011000247183

Assinado digitalmente por: TATIANA RODRIGUES FERREIRA, DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A); e outros, em 07/04/2021 às 10:45.
Para validar este documento informe o código 397986120662 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202011000247183

Assinado digitalmente por: CLAUDIA CAMPOS, ASSESSOR(A) AUXILIAR II, em 12/04/2021 às 09:32.
Para validar este documento informe o código 399215070627 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

 11.5. Comunicar ao 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.

 11.6. Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em compatibilidade  com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação.

 11.7. Arcar  com todas  as  despesas  e  providências  necessárias  ao  transporte  e

entrega do objeto.

 11.8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

 11.9. Fornecer treinamento acerca do(s) objeto(s) entregue(s), somente em caso de

necessidade.

 11.10. Fornecer,  ao  Gestor  e  Fiscal  do  Contrato,  os  endereços  eletrônicos  dos

responsáveis pelo atendimento às solicitações do Contratante.

 11.11. Responder às mensagens enviadas pelo Contratante, via e-mail, informando

os procedimentos a serem realizados acerca da solicitação constante na mensagem.

 11.12. Fornecer uma garantia dos equipamentos, de acordo com o novo Código Civil

e o Código de Defesa do Consumidor, contra qualquer defeito decorrente de falhas no

processo de fabricação, executivo ou da definição da tecnologia aplicada.

 11.13. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

adjudicação do procedimento licitatório.

 11.14. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal,

relacionados  à  execução  do  objeto  da  licitação,  originalmente  ou  vinculada  por

prevenção, conexão ou contingência.

 12. DA SUBCONTRATAÇÃO

 12.1. É vedada a subcontratação, salvo autorização deste Tribunal.
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 13. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 13.1. 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.

 14. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

 14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na

verificação da conformidade do objeto, de forma a assegurar o perfeito cumprimento

do  ajuste,  que  serão  exercidos  por  um  ou  mais  representantes  do  Contratante,

especialmente designados, na forma do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

 14.2. Fica designado como Gestor e Fiscal do Contrato:

 14.2.1. Gestor do Contrato: Diretor da Divisão de Patrimônio.

 14.2.2. Fiscal Técnico e Administrativo: Comissão Permanente de Recebimento

de Materiais instituída pela Portaria da Diretoria-Geral nº 89/2019.

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

da  Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não

implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de

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

 14.4. 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.

Rua 19, Qd. A8, Lt. 6, Setor Oeste, Anexo I Tribunal de Justiça, 2º Andar, Goiânia – Goiás
Contatos: (62) 3236-2417 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 202011000247183

Assinado digitalmente por: TATIANA RODRIGUES FERREIRA, DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A); e outros, em 07/04/2021 às 10:45.
Para validar este documento informe o código 397986120662 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202011000247183

Assinado digitalmente por: CLAUDIA CAMPOS, ASSESSOR(A) AUXILIAR II, em 12/04/2021 às 09:32.
Para validar este documento informe o código 399215070627 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

 15. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 15.1. 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.

 15.2. 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.

 15.3. 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.

 15.4. Em  obediência  à  regra  de  sustentabilidade,  sempre  que  viável,  os

equipamentos fornecidos devem ser aqueles que consomem o mínimo de energia

possível. 

 15.5. O produto que utiliza madeira, como o cabide de chão para terno, deve ser

constituído, preferencialmente, por madeira proveniente de reflorestamento.

 15.6. A Contratada deverá, ainda: 

 15.6.1. Respeitar as Normas Brasileiras, publicadas pela Associação Brasileira de

Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

 15.6.2. Fornecer  aos  seus  empregados  equipamentos  de  segurança  que  se

fizerem necessários, para a execução dos serviços.

 15.6.3. Efetivar práticas de sustentabilidade ambiental, quando da execução dos

serviços, utilizando produtos biodegradáveis, atóxicos, conforme ABNT NBR 15448-

1 e 15448-2;
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 15.6.4. Fornecer equipamentos mais econômicos com baixo consumo de energia

elétrica, baixo consumo de água e baixa produção de resíduos sólidos, bem como

separar seletivamente os resíduos oriundos da prestação dos serviços.

 15.6.5. Realizar a separação dos resíduos recicláveis oriundos da prestação dos

serviços em parceria com o Contratante, observados os dispositivos legais e de

acordo com o Decreto 5.940/06 e IN/MARE n° 6/1995.

 16. DO PAGAMENTO

 16.1. 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 pela Contratada.

 16.1.1. 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.

 16.1.2. 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.

 16.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal  no momento em que o

Tribunal de Justiça atestar a execução do objeto do contrato.

 16.3. 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.

 16.3.1. Os  documentos  referentes  à  regularidade  fiscal  deverão  apresentar

igualdade de CNPJ, ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara
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expressamente  no  referido  documento  que  ele  é  válido  para  todos  os

estabelecimentos sede e filiais da contratada.

 16.4. 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 o

Contratante.

 16.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a

ordem bancária para pagamento.

 16.6. 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.

 16.6.1. 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 do Contratante.

 16.6.2. 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.

 16.6.3. 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.
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 16.6.4. 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.

 16.6.5. 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.

 16.7. Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na

legislação aplicável.

 16.7.1. 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.

 16.8.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de

compensação financeira  devida pela Contratante,  entre a data do vencimento e o

efetivo  adimplemento  da  parcela,  é  calculada  mediante  a  aplicação  da  seguinte

fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios.

N  =  Número  de  dias  entre  a  data  prevista  para  o  pagamento  e  a  do  efetivo

pagamento.
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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%

 17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 17.1. 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:

 17.1.1. Advertência.

 17.1.2. Multa.

 17.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e

Municípios.

 17.1.4. Descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores.

 17.2. O  Tribunal  de  Justiça,  na  quantificação  da  pena  de  multa,  observará  o

seguinte:

 17.2.1. 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.

 17.2.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, até o trigésimo dia

de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento.

 17.2.3. Multa de até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o valor da parte do

fornecimento e/ou do serviço não realizado, por dia subsequente ao trigésimo.

 17.2.4. Multa  de  até  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  inadimplente  do

contrato/saldo remanescente do contrato, em caso de descumprimento parcial da

obrigação.
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 17.3. 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.

 17.4. 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.

 17.5. 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.

 17.6. O  impedimento  de  contratar  com  a  União,  Estados,  Distrito  Federal  e

Municípios será graduado pelos seguintes prazos:

 17.6.1.   6 (seis) meses, nos casos de:

 a. Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses,

sem  que  a  Contratada  tenha  adotado  as  medidas  corretivas  no  prazo

determinado pela Administração.

 b. Alteração  da  quantidade  ou  qualidade  da  mercadoria/materiais

fornecidos.

 17.6.2.  12 (doze)  meses, no caso de retardamento imotivado da execução do

objeto, do serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.

 17.6.3.   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.
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 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.

 17.6.4. 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.

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

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS OBJETOS
PROAD Nº 202011000247183

Obs.: As imagens apresentadas em cada item possuem caráter meramente ilustrativo.
As marcas e modelos possuem caráter referencial. Ambos são utilizados 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.

Seq. Descrição do Item Qtde.

1 Bebedouro elétrico de piso, em inox, para uso de garrafão 275

2 Bebedouro elétrico de pressão, acessível, com acionamento para encher garrafas 101

3 Forno micro-ondas 30 litros, linha branca, 220v 292

4 Purificador de água em parede 94

5 Refrigerador tipo frigobar, linha branca, 220v 153

6 Lavadora de roupas automática, linha branca, 12 kg, 220v 2

7 Pedestal organizador de fila / divisor de fluxo 133

8 Cabide de chão para terno 46

9 Multiprocessador de alimentos, modelo doméstico, 220v 2

10 Espremedor comercial de frutas cítricas, 220v 2

11 Liquidificador comercial 04 litros, 220v 2

12 Unidade de armazenamento externo removível, 2TB 113

13 Case protetora para unidade de armazenamento externo 113

14 Fogão doméstico, linha branca – 04 bocas – 220 V 71

15 Carrinho plataforma com 5ª roda – 800 KG 124

16 Carrinho plataforma com 5ª roda, tipo gaiola – 800 KG 26

17 Carrinho para transporte de cargas, capacidade mínima de 220 KG 162

18 Carrinho para transporte de galões de água 20 litros 56

19 Lixeira cilíndrica em aço inox polido, 50 litros 1.490

20 Lixeira quadrada em aço inox polido, 50 litros 832

21 Lixeiras com abertura frontal nº 04, para coleta seletiva 12

22 Mesa quadrada infantil, altura 59 mm 131

23 Cadeira infantil, empilhável 262

24 Armário com 03 prateleiras, 02 portas e chaves 131

25 Poltrona tipo ferradura, cor preta 262

26 Tapete retangular, 100% polipropileno – 2500X1500MM 151

27 Tapete retangular, 100% polipropileno – 2000X1500MM 151
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS OBJETOS
PROAD Nº 202011000247183

ITEM 1 – BEBEDOURO ELÉTRICO DE PISO, EM INOX, PARA USO DE GARRAFÃO

Bebedouro de piso (coluna). Reservatório em aço inox. Reservatório específico para

armazenar  água  gelada.  Gabinete  em chapa  de  aço  inox.  Cores  aceitas:  Inox  ou

Branca (com proteção UV). Acomoda garrafões de 10 ou 20 litros. Torneiras de plástico

poliestireno,  removíveis.  Refrigeração  por  compressor.  Utiliza  gás  R134a.  Bandeja

aparadora  de  água,  removível,  para  facilitar  a  higienização.  Reservatório  de  água

vedado. Capacidade do reservatório de água gelada, de no mínimo, 1,2 l. No mínimo

duas torneiras (natural e gelada). Termostato externo, para regulagem da temperatura.

Voltagem 220 V. Alças laterais para transporte. Com plugue tripolar (ABNT 14136).

ITEM 2 – BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO, ACESSÍVEL, COM SENSOR

INFRAVERMELHO DE ACIONAMENTO PARA ENCHER GARRAFAS

Duplo sistema de filtragem com filtros que retêm partículas de areia, barro, ferrugem,

sedimentos, reduzem cloro e eliminam sabores e odores. Atende ambientes com até

118  pessoas  por  hora.  Com  sensor  infravermelho  de  acionamento  de  água,  para

encher garrafas de água sem contato manual. Coluna (estrutura) própria para fixação,

facilitando acesso para todas as pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento

elétrico,  através  de  botões  alojados  no  painel.  Isolamento  térmico  injetado  em

poliuretano  expandido.  Reservatório  de  água  em  Polipropileno,  atóxico.  Serpentina

interna  em  aço  inox  304.  Gabinete  em  aço  inox.  Gás  ecológico  R134a.  Motor

hermético. Teclas com legendas em braile. Voltagem 220 V. Com plugue tripolar (ABNT

14136). Acompanha suporte para fixação. Com certificação do INMETRO.
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ITEM 3 – FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS, LINHA BRANCA, 220V

Especificações Mínimas Exigidas

Capacidade Mínima Total 30 litros

Potência Mínima 900 Watts

Menu de Receitas Pré-programadas Sim

Trava de Segurança Sim

Função Manter Aquecido Sim

Tecla Descongelar Sim

Controle Numérico Sim

Prato Giratório Sim

Display / Relógio Sim

Classificação Energética (PROCEL) Selo A

Frequência 60 Hz

Voltagem 220 V

Painel com Teclas Touch Sim

Plugue Tripolar Sim
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ITEM 4 – PURIFICADOR DE ÁGUA, COM FIXAÇÃO EM PAREDE

Água gelada suficiente para atender,  no mínimo, 20 pessoas por hora.  Sistema de

refrigeração por compressor. Permite instalação tanto em bancada, quanto em parede.

Reservatório  de  água  hermético.  Bica  d’água  (coletor)  removível,  para  permitir

enchimento  de  grandes  recipientes  e  higienização.  Botões  ou  teclas  touch  para

acionamento  (mínimo)  de  água  natural  e  gelada,  permitindo,  inclusive,  misturar  a

temperatura. Armazenamento do reservatório de água gelada, de no mínimo 2 litros.

Purificador de água que pode ser ligado diretamente à rede hidráulica ou utilizar a

torneira com o auxílio de um adaptador (deve acompanhar o produto). Possui um filtro

interno que retém as impurezas da água e elimina odor e sabor de cloro. Fácil troca do

filtro purificante. Capacidade mínima de refrigeração de 1,1 (l/h). Temperatura média do

resfriamento de água entre 8° ~ 10° C. Vida útil do elemento filtrante, de no mínimo,

3.000  L.  Indicador  de  substituição  do  refil.  Segurança  e  qualidade  garantidas  pelo

INMETRO.  No  mínimo,  2  estágios  de  filtragem.  Voltagem:  220  V  ou  bivolt.  Gás

refrigerante: R134a.
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ITEM 5 – REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, LINHA BRANCA, 220 V

Voltagem:  220  V.  Refrigeração  por  compressor.  Termostato  interno  para  ajuste  da

temperatura. Capacidade Interna mínima de 115 L. Porta com compartimentos para

latas, garrafas e outros objetos. Gaveta transparente na parte inferior. Congelador com

porta.  Compartimento  extrafrio.  Grades  removíveis  em aço  ou  em vidro.  Mínimo 2

(duas)  prateleiras,  ajustáveis.  Cor  Branca  ou  Inox.  Prateleiras  removíveis.  Selo  de

classificação A PROCEL.

ITEM 6 – LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, LINHA BRANCA, 12 KG, 220V

Capacidade mínima de 12 kg. Voltagem: 220 V. Cesto em Inox. Dispensers exclusivos

para alvejante, amaciante e sabão. Filtro para eliminar fiapos. Interior e exterior em aço

inox. Visualizador de etapas de lavagem. Pés niveladores. Abertura da tampa superior,

com tampo em vidro temperado. No mínimo 3 níveis de água. No mínimo, 8 programas

de lavagem, sendo um ciclo rápido. Desligamento automático. Classificação energética

A. Com plugue tripolar (ABNT 14136).
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ITEM 7 – PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILA / DIVISOR DE FLUXO

Com carretel de fita retrátil, na cor preta, de no mínimo, 2 metros de comprimento e 10

cm de largura, confeccionado em poliéster, com freio de segurança e identidade visual

do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás

(https://www.tjgo.jus.br/images/brasao_poder_Judiciario_Vertical.png).  No  mínimo,  1

carretel  de fita por base. Base com aproximadamente 96 cm de altura e 35 cm de

diâmetro (Variação de ~ 5 cm). Calota em ABS cromado. Borracha protetora para o

piso. Base redonda, em ferro fundido com pintura antioxidante e borracha protetora de

piso, na cor cromado.
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ITEM 8 – CABIDE DE CHÃO PARA TERNO

Cabideiro para escritório, modelo unissex, que permite acoplar em seu topo, ternos,

blazers  e  casacos  em  geral.  Produzido  em  madeira  maciça,  proveniente  de

reflorestamento. Altura: 110 cm (mín.) ~ 125 cm (máx.). Largura da base: 35 cm (mín.)

~ 50 cm (máx.). Profundidade da base: 30 cm (mín.) ~ 45 cm (máx.). Possuir no mínimo

2 (dois) calceiros. A base deve permitir a acomodação de sapatos. 
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ITEM 9 – MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, MODELO DOMÉSTICO, 220 V

Multiprocessador  de  alimentos,  com  lâminas  multifuncionais,  modelo  doméstico.

Funções  mínimas  de  espremer,  emulsificar,  bater,  triturar,  fatiar,  cortar  e  pulsar.

Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande, em acrílico

transparente, com capacidade mínima de 1 litro. Tampa da tigela com bocal largo para

absorver  frutas,  legumes  e  verduras  inteiras.  Com  no  mínimo,  dois  ajustes  de

velocidade e função pulsar, que permita o controle preciso da duração e frequência do

processamento. Trava de segurança. Cabo com armazenamento integrado. Base firme,

com pés antideslizantes (ventosas). Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e

conectores elétricos, compatíveis com a corrente de operação. Voltagem 220 V. Cordão

de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Motor

com potência mínima de 1.000 W. Acessórios mínimos: Disco de corte, espremedor

para frutas, disco emulsificador, lâminas de corte e massas e jarra de liquidificador com

capacidade mínima de 1,7 litros.
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ITEM 10 – ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS, 220V

Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de no mínimo 1

litro com tampa, coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em

tamanhos diferentes, para laranja e limão. Gabinete (corpo) fabricado em aço inox.

Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável e com bica. Copo coletor (jarra),

tampa e  peneira  fabricados  em aço  inox,  alumínio  ou  plástico.  Jogo  de  cones  de

extração (carambola/castanha)  em poliestireno.  Motor  de,  no mínimo, 1/3 CV (HP).

Potência  elétrica  de  no  mínimo  300  W.  Protetor  térmico.  Base  antiderrapante.

Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente

de operação. Voltagem: 220 V ou Bivolt. Cordão de alimentação (rabicho) certificado

pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
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ITEM 11 – LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 04 LITROS, 220 V

Liquidificador  comercial  de  baixa  rotação,  com  gabinete  em  aço  inox  e  copo

monobloco,  indicado  para  triturar  alimentos  leves,  com  adição  de  líquido.  Copo

removível,  confeccionado em chapa de aço inox,  em peça única (monobloco),  sem

soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material  plástico

injetado. Alças em aço inox, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em

toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Gabinete do motor em aço

inox,  flange  superior  e  da  base  em  material  plástico  injetado.  Dreno  da  flange

posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas

antivibratórias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da

faca em aço inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 CV

(HP). Rotação: 3.500 RPM. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos

compatíveis  com a  corrente  de  operação.  Voltagem:  220  V  ou  Bivolt.  Capacidade

mínima volumétrica da jarra de 4 L.
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ITEM 12 – UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EXTERNO REMOVÍVEL, 2TB

HD removível, com capacidade mínima de armazenamento de 2 TB. Interface USB 3.0.

Transferência  de  dados  e  energia  para  o  dispositivo  em  um  único  cabo  USB.

Transferência:  6G  b/s  ou  superior.  Disco  em  tamanho  2,5”.  Compatibilidade  com

Windows 10, ou superior,  plug & play. Velocidade de rotação de pelo menos 5.400

RPM. Cabo USB incluso. 

ITEM 13 – CASE PROTETORA PARA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EXTERNO

Compatível com todas as unidades de disco rígido de 2.5", com bolsa para cabo de

dados, U-disk, cartão de memória e pequenos itens. Proteção do HD contra colisão e

outros danos ao transportar. Encaixar perfeitamente o HD, sendo conveniente para o

transporte. Possuir zíper de alta qualidade, facilitando inserir e remover o HD e para

evitar que objetos se percam. Produzido com material EVA e Algodão, feito para durar e

proteger. Malha elástica interna para separar cabos e dispositivos. Cinta elástica interior

para manter o disco rígido no lugar durante o transporte. A prova de umidade, poeira e

antiestática. Cor preta. Deve ser compatível para armazenamento do item anterior.
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ITEM 14 – FOGÃO DOMÉSTICO, LINHA BRANCA – 04 B. – AUTOMÁTICO 220 V

Fogão doméstico, linha branca, de piso. 04 queimadores, sendo um com tripla chama

(conforme imagem referencial), com acendimento automático total, inclusive no forno.

Funciona em 220 V ou bivolt automático. Forno com puxador metálico, porta e laterais

com proteção térmica. Prateleira do forno removível e com ajuste de altura. Largura

máxima de 68 cm. Tampo dos queimadores em vidro ou inox. Caso o tampo seja em

inox, deverá ter vidro superior para fechamento. Fornecido na cor branca ou em inox.
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ITEM 15 – CARRINHO PLATAFORMA COM 5ª RODA – 800 KG

Carrinho de carga, tipo plataforma, com 01 (uma) aba fixa. Com assoalho de chapa de

aço-carbono. Com sistema de direção tipo quinta roda. Dotado de cabo de tração, em

forma detcom. Articulação aro chapa roletada. Medidas mínimas: 425 mm (altura); 670

mm  (altura  aproximada  da  aba);  800  mm  (largura);  1500  mm  (comprimento).

Capacidade  de  no  mínimo 800  kg.  Com 04  rodas  pneumáticas  (com câmara),  de

350x8,  sendo  2  montadas  no  eixo  e  2  com  freio  montadas  na  5ª  roda.  Pintura

eletrostática disponível na cor verde, cinza ou azul.

ITEM 16 – CARRINHO PLATAFORMA COM 5ª RODA, TIPO GAIOLA – 800 KG

Carrinho de carga, plataforma, tipo gaiola, com 04 (quatro) abas protetoras, de 700 mm

de altura (~ 10 cm), sendo uma aba com abertura aproximadamente 1/3 de altura (460

mm). Com assoalho de chapa de aço-carbono. Com sistema de direção tipo quinta

roda. Dotado de cabo de tração, em forma detcom. Articulação aro chapa roletada.

Medidas mínimas: 425 mm (altura); 700 mm (altura aproximada das abas); 800 mm

(largura); 1500 mm (comprimento). Capacidade de 800 kg. Com 04 rodas pneumáticas

(com câmara), de 350x8, sendo 2 montadas no eixo e 2 com freio montadas na 5ª roda.

Pintura eletrostática disponível na cor verde, cinza ou azul.
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ITEM 17 – CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGAS, CAP. MÍNIMA DE 220 KG

Estrutura em ferro fundido, com pintura eletrostática anticorrosiva. Rodas montadas no

eixo fixo, de aro metálico e pneus com câmara de ar 3,5x4”. Capacidade Mínima de

Carga:  200KG  (Variável  até  300KG).  Medidas:  1100x530x400mm  (AxLxB)  |  Base:

150x350mm. Peso: 8 ~18 kg. Profundidade do garfo: Mínimo de 40 cm

ITEM 18 – CARRINHO PARA TRANSPORTE DE GALÕES DE ÁGUA 20 LITROS

Confeccionado em estrutura de aço tubular e barra chata. Feitos especialmente para a

movimentação de galões de água de 20 litros. Equipado com rodas pneumáticas 15”,

com núcleo em chapa com rolamentos. Possuir  capacidade para transportar até 04

galões de água de uma só vez. Possui corrente para fixação do galão no carrinho, de

modo que proporcione maior segurança durante o deslocamento da carga em pisos

desnivelados.
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ITEM 19 – LIXEIRA CILÍNDRICA EM AÇO INOX POLIDO, 50 LITROS

Lixeira  cilíndrica  em aço  inox,  sem  tampa,  com  aro  superior  removível  e  friso  de

borracha na parte inferior para proteção do piso. Recomendação de Uso: Banheiros

Públicos,  Cozinhas  e  Corredores.  Sem  tampa.  Capacidade  Mínima  de  50  litros.

Dimensões: Variável 70 ~ 80 cm de altura e 20 ~ 30 cm de diâmetro.

ITEM 20 – LIXEIRA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO, 50 LITROS

Lixeira  quadrada  em aço  inox,  sem tampa,  com aro  superior  removível  e  friso  de

borracha na parte inferior para proteção do piso. Recomendação de Uso: Banheiros

Públicos  e  Corredores.  Sem  tampa.  Capacidade  Mínima  de  50  litros.  Dimensões:

26x26x70 cm (variação de 10 cm).
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ITEM 21 – LIXEIRAS COM ABERTURA FRONTAL Nº 04, PARA COLETA SELETIVA

Peso Aproximado:  21,60Kg.  Capacidade:  4  x  50  litros.  Material:  Polietileno de  Alta

Densidade  (PEAD).  Dimensões:  113,0  H  x  37,0  (46,0)  L x  179,0  C.  Processo  de

Fabricação:  Papeleiras:  injeção/  Estrutura:  corte,  solda  e  pintura  eletrostática  a  pó.

Indicação de uso: Área externa. Informações adicionais: Papeleira com corpo removível

e tampa fixa. Chapas de fixação em aço (CFF) pintado, fechadura em náilon, apagador

de cigarros em inox polido e estrutura em ferro pintado (pintura epóxi). 
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ITEM 22 – MESA QUADRADA INFANTIL, ALTURA 59 MM

Certificações  de  evidência  mínima  da  qualidade  e  compromisso  ambiental

exigidos: A empresa arrematante do presente item deverá apresentar a) Comprovante

de madeira eventualmente utilizada nos produtos com certificação FSC ou CERFLOR,

emitido  por  Organismos  de  Certificação  acreditados  pelos  organismos

acreditadores/fiscalizadores responsáveis,  em nome do fabricante do material  a  ser

entregue;  b)  Certificado  de  Regularidade  no  Cadastro  Técnico  Federal  do  Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para

Atividades  Potencialmente  Poluidoras  e  Utilizadoras  dos  Recursos  Ambientais  em

nome  do  fabricante,  dentro  do  prazo  de  validade.  Especificações  técnicas:

Dimensões aproximadas de 590 x 800 x 800 mm (AxLxP), sendo permitida a variação

de ~ 5%. O tampo da mesa é confeccionado em MDP, com espessura de 25 mm,

revestida na face superior em laminado melamínico de alta pressão e na parte inferior

com Laminado melamínico de baixa pressão, com fita PS de 2 mm em todo o contorno,

colados ao tampo através de processo “hot melt”, com acabamento na cor semelhante

ao  revestimento  do  tampo,  com resistência  a  impactos  e  termicamente  estável.  O

tampo deve ser fixado à estrutura através de parafusos M6x10 mm e buchas metálicas

M6. Para ligação dos pés laterais, deverá possuir travessas confeccionadas em tubo

40x40x1.2  mm  em  aço-carbono,  fixadas  aos  pés  por  meio  de  parafusos  M6x12.

Possuem  suporte  de  fixação  de  tampo  confeccionado  em  chapa  de  aço-carbono

dobrada e estampadas com espessura de 1.2 mm, com acabamento zincado e fixadas

as travessas por parafusos auto atarrachantes 4.8x13mm. Pés em formato de trave,

confeccionado em tubo 40x40x1.2 mm, usinado a laser em corpo único. Com suportes

de  fixação  das  travessas  confeccionados  em  chapa  de  aço-carbono  de  1.5  mm.

Sistema de união das peças através de solda MIG MAG. Sapatas niveladoras com

altura de 15 mm, injetadas em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado

branco de 5/16”  x 1”.  As cores da estrutura e do tampo deverão ser  definidos em

projeto.  Caberá  ao  arrematante  apresentar  catálogo  de  cores  disponíveis,  na

apresentação da proposta e no envio da OS, para a definição junto ao contratante. 
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ITEM 23 – CADEIRA INFANTIL EMPILHÁVEL

Certificações  de  evidência  mínima  da  qualidade  e  compromisso  ambiental

exigidos: a) A cadeira deverá ser derivada de um Conjunto Aluno com certificação

ABNT NBR 14006:2008 comprovadamente com registro no INMETRO e emitida por

OCP devidamente  acreditado  pelo  INMETRO;  b)  Deverá  ser  apresentado  relatório

completo e conforme para todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 14006:2008

emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; c) Certificado de Regularidade para

Atividades  Potencialmente  Poluidoras  junto  ao  IBAMA válido  para  o  fabricante  das

cadeiras.  Especificações  técnicas:  Cadeira  infantil,  anatômica  e  empilhável,  em

conformidade com os padrões com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação

– FDE. Estrutura metálica altamente resistente, com espessura de parede mínima de

1,90 mm, confeccionada em aço-carbono com diâmetro mínimo de 20 mm. O encosto e

assento são moldados anatomicamente em polipropileno copolímero virgem, isento de

cargas minerais, injetado, fixados à estrutura através de rebites de “repuxo” (mínimo de

6 rebites no assento e 4 no encosto).  Deve receber tratamento antiferruginoso que

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

Pintura em tinta em pó, eletrostática, polimerizada em estufa, com espessura de cor

cinza. Todo ponto de solda deverá possuir superfície lisa e homogênea, sem pontos

cortantes, superfícies ásperas ou escórias e sem respingos. Todos os encontros de

tubos  devem  receber  solda  em  todo  o  perímetro  da  união,  sem  respingos,

irregularidades de solda e rebarbas. Possui ponteiras injetadas em polipropileno com

espessura útil  de no mínimo 10 mm. Ponteiras em polipropileno copolímero virgem,

isento de cargas minerais, injetadas na mesma cor da estrutura de aço ou na mesma

cor  do assento/encosto.  Dimensões mínimas:  Altura do encosto  ao chão:  690 mm.

Altura  do  assento  ao  chão:  340  mm.  Profundidade  do  assento:  300  mm.  Largura

assento: 390 mm. Largura encosto: 395 mm, Extensão vertical do encosto: 195 mm.

Espessura mínima útil de 4 mm para encosto e 5 mm para assento, sendo a espessura

mínima dos bordos de assento e encosto de 6 mm. Assento e encosto texturizados em

suas áreas úteis. Todos os plásticos e tintas utilizados deverão ser comprovadamente

atóxicos. As cores da estrutura, assento e encosto deverão ser definidas em projeto.

Caberá ao arrematante apresentar catálogo de cores disponíveis, na apresentação da
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proposta,  tão  como  no  envio  da  Ordem  de  Serviço,  para  a  definição  junto  ao

contratante.
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ITEM 24 – ARMÁRIO COM 03 PRATELEIRAS, 02 PORTAS E CHAVES

A empresa  arrematante  do  presente  item  deverá  apresentar:  a)  Comprovante  de
madeira eventualmente utilizada nos produtos com certificação FSC ou CERFLOR,
emitido  por  Organismos  de  Certificação  acreditados  pelos  organismos
acreditadores/fiscalizadores responsáveis,  em nome do fabricante do material  a ser
entregue;  b)  Certificado  de  Regularidade  no  Cadastro  Técnico  Federal  do  Instituto
Brasileiro  do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para
Atividades  Potencialmente  Poluidoras  e  Utilizadoras  dos  Recursos  Ambientais  em
nome do fabricante, dentro do prazo de validade. 

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Largura: 920 mm
Profundidade: 500 mm
Altura: 1.400 mm

TAMPO Com formato retangular, em MDP ou MDF de 25 mm de espessura, revestido em laminado
melaminico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do
tampo, na cor Cafelatte (Arauco Melamínico). 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.

PORTAS DE ABRIR Em MDP de 18 mm de espessura. Revestimento em ambas as partes com
laminado melamínico baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na cor Cafelatte (Arauco
Melamínico), com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno
mín. de 1,0 mm de espessura na mesma cor do laminado; Dobradiças metálicas do tipo zamak ou
similar, niquelada, proporcionando abertura das portas em 270º. Cada porta deverá conter 03 (três)
dobradiças,  puxadores  do  tipo  Zamak  ou  similar,  niquelado,  redondo  com  forma  côncava,
aproximado 130 mm, localizado na parte superior da porta. Fechadura de embutir  com espelho
reduzido e giro de 180°. Sistema de haste e ganchos tipo Cremona, com fechamento simultânea na
parte inferior e superior, para perfeito travamento.

LATERAIS Em MDP de 18 mm. Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa
pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura,  na  cor  Cafelatte  (Arauco  Melamínico),  com
acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno mín. de 1,0 mm de espessura, na
mesma cor do laminado.

FUNDO  Em MDP de 18 mm  de espessura.  Revestimento  em ambas as  partes  com laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura  na  cor  Cafelatte  (Arauco
Melamínico), com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno
mín. de 1,0 mm de espessura, na mesma cor do laminado.

PRATELEIRAS 01 prateleira fixa mediana e 02 prateleiras reguláveis a cada 32 mm, em MDP ou
MDF  de  18  mm,  revestimento  em ambas  as  faces,  com  laminado  melamínico  baixa  pressão
texturizado com 0,3 mm de espessura, na cor Cafelatte (Arauco Melamínico). Bordas longitudinais
e transversais com bordas retas revestidas em fita poliestireno mín. de 1,0 mm de espessura em
toda extremidade. Fixada através de 4 pinos do tipo Zamak ou similar, niquelado, encaixados nas
laterais e parte inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento.
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BASE Em MDP de  18  mm de  espessura.  Revestimento  em ambas  as  partes  com laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura,  na  cor Cafelatte  (Arauco
Melamínico). Acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín.
de 1,0 mm de espessura; com 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 mín. 50 mm diâmetro na parte de contato com
piso e 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, para que possibilite a montagem e desmontagem do mesmo, várias
vezes, sem perder a qualidade do mobiliário.

 ______________________________________________________________________________________________________ lfsgomes
Av. PL-003, Q. G, L. 04, PQ. Lozandes, Goiânia – GO – Telefone: (62) 3542-9140 – div.patrimonio@tjgo.jus.br | Página 22 de 24 

Nº Processo PROAD: 202011000247183

Assinado digitalmente por: TATIANA RODRIGUES FERREIRA, DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A); e outros, em 07/04/2021 às 10:45.
Para validar este documento informe o código 397986120662 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202011000247183

Assinado digitalmente por: CLAUDIA CAMPOS, ASSESSOR(A) AUXILIAR II, em 12/04/2021 às 09:32.
Para validar este documento informe o código 399215070627 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

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS OBJETOS
PROAD Nº 202011000247183

ITEM 25 – POLTRONA TIPO FERRADURA – COR PRETA

Certificações  de  evidência  mínima  da  qualidade  e  compromisso  ambiental

exigidos: A empresa arrematante do presente item deverá apresentar a) Comprovante

de madeira eventualmente utilizada nos produtos com certificação FSC ou CERFLOR,

emitido  por  Organismos  de  Certificação  acreditados  pelos  organismos

acreditadores/fiscalizadores responsáveis,  em nome do fabricante do material  a ser

entregue;  b)  Certificado  de  Regularidade  no  Cadastro  Técnico  Federal  do  Instituto

Brasileiro  do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para

Atividades  Potencialmente  Poluidoras  e  Utilizadoras  dos  Recursos  Ambientais  em

nome do fabricante, dentro do prazo de validade.  Especificações técnicas:  Poltrona

tipo ferradura, com pés em aço cromado e almofada fixa. Material da estrutura interna

em madeira de reflorestamento imunizada (procedimento ecologicamente correto). Nas

junções são utilizados grampos não oxidantes e cola,  caracterizando com isto uma

estrutura firme. Preparado para suportar, no mínimo, 130 KG. Assento com espuma D-

28. Braços com espuma D-16. Encosto com espuma D-20. Altura total de 80 cm. Altura

do assento até o chão de 40 cm. Altura do encosto de 37 cm. Largura de 60 cm.

Profundidade de 66 cm. Revestido em couro ecológico na cor preta.
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ITEM 26 – TAPETE RETANGULAR 100% POLIPROPILENO – 2500X1500MM

Tapete retangular sintético, 100% polipropileno. Utiliza fio Roselan Solution Dyed Heat

Set (SDR). Produto lavável, com proteção antiácaro e ultravioleta. Tapete com aspecto

da superfície em veludo (9 mm) e loop (5 mm). Fabricante de Referência: Tapetes São

Carlos.  Dimensões:  2500x1500  mm.  Caberá  ao  arrematante  apresentar  catálogo

impresso e amostras vivas (catálogo físico), atualizado, de todas as cores e modelos

disponíveis da linha Chevron® e Sofistik®, na apresentação da proposta e no envio da

Ordem de Serviço, para a definição junto ao contratante. Os catálogos deverão ser

entregues  junto  a  Divisão  de  Patrimônio  do  TJGO,  conforme  endereço  e  contato

disponíveis no Termo de Referência.

ITEM 27 – TAPETE RETANGULAR 100% POLIPROPILENO – 2000X1500MM

Tapete retangular sintético, 100% polipropileno. Utiliza fio Roselan Solution Dyed Heat

Set (SDR). Produto lavável, com proteção antiácaro e ultravioleta. Tapete com aspecto

da superfície em veludo (9 mm) e loop (5 mm). Fabricante de Referência: Tapetes São

Carlos.  Dimensões:  2000x1500  mm.  Caberá  ao  arrematante  apresentar  catálogo

impresso e amostras vivas (catálogo físico), atualizado, de todas as cores e modelos

disponíveis da linha Chevron® e Sofistik®, na apresentação da proposta e no envio da

Ordem de Serviço, para a definição junto ao contratante. Os catálogos deverão ser

entregues  junto  a  Divisão  de  Patrimônio  do  TJGO,  conforme  endereço  e  contato

disponíveis no Termo de Referência.
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