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TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO Nº 202008000234484 

 

 1. DO OBJETO 

 1.1. Contratação de serviços e aquisição de produtos destinados a execução do projeto 

de paisagismo, contido no descritivo de termo de referência e detalhado em projetos que compõe 

o caderno de especificações em anexo; 

 

Item Descrição Unidade Quantidade 

 
PRANCHA 

1 

a) 12 UNIDADES VASOS TIPO BACIA EM CONCRETO APARENTE COM 

DIÂMETRO DE 1m e PROFUNDIDADE 35 cm; 
UN 12 

b) 12 UNIDADES - MUDAS DE ROSA DO DESERTO, sendo: 4 UNIDADES 

COM FLORES BRANCAS / 4 UNIDADES COM FLORES ROSAS / 4 UNIDA-

DES COM FLORES VERMELHAS nome científico: adeniun obesum PORTE: 80 

– 100cm – DEVIDAMENTE PLANTADAS EM SUBSTRATO APROPRIADO E 

POSICIONADAS EM LOCAL INDICADO (VASOS); 

UN 12 

 

 

Item Descrição Unidade Quantidade 

 
PRANCHA 

2 

a) EXECUÇÃO DE 9 (NOVE) CANTEIROS EM MEIO A ÁREA GRAMADA, 

TOTALIZANDO 139,75 METROS QUADRADOS, UTILIZANDO SEPARADORES 

LIMITADORES DE GRAMA EM PVC NA COR VERDE, SUBSTRATO PARA 

PLANTIO E FORRAÇÃO EM CASCA DE PINUS, COM A INTRODUÇÃO DAS 

SEGUINTES ESPÉCIES CONFORME LISTA EM PROJETO 

Serviço 1 

AGAVE AZUL GIGANTE - 04 MUDAS - PORTE – 50 cm DE ALTURA; UN 04 

PLUMERIA RUBRA - 15 MUDAS - PORTE 1,5m; UN 15 

ANANAS BRACTEATUS - 350 MUDAS - PORTE 25 cm; UN 350 

LIRIOPES - 25 MUDAS POR METRO QUADRADO - TOTAL 1500 UNIDADES - 

PORTE 25 cm; 
UN 1500 

SINGONYUM ANGUSTATUM - MUDAS 90 UNIDADES; UN 90 

CORTADERIA SELLOANA - capim dos pampas - PORTE 60 cm; UN 28 

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 153,1 ML – SEPARADOR / LIMITADOR DE 

CANTEIROS EM PLÁSTICO PVC 
Serviço 1 
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Item Descrição Unidade Quantidade 

 
PRANCHA 

3 

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 127,3 M2 – DE 4 (QUATRO) COBERTURAS 

DE ABRIGOS DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADAS COMO CAN-

TEIROS COM ARGILA EXPANDIDA – ARGILA EXPANDIDA CINEXPAN – 

3222 OU EQUIVALENTE; - CAMADA COM 5CM DE ESPESSURA; - ESPA-

LHADA SOBRE BASE DE AREIA LAVADA – COM 5CM DE ESPESSURA 

Serviço 1 

 

 

Item Descrição Unidade Quantidade 

PRANCHA 
4 

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 46,94 M2 – 4 (QUATRO) CANTEIROS A SE-

REM EXECUTADOS NAS COBERTURAS DE ABRIGOS DE EQUIPAMEN-

TOS, COM A INTRODUÇÃO DAS SEGUINTES ESPÉCIES CONFORME LIS-

TA EM PROJETO; 

Serviço 1 

PENNISETUM SETACEUM - capim vermelho - 02 mudas por metro linear; UN 210 

RUSSÉLIA - russelia equisetiformis - 5 mudas por metro linear; UN 350 

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 95,61 MLSEPARADOR / LIMITADOR – DE 

CANTEIROS EM PLÁSTICO PVC; 
Serviço 1 

MANGUEIRAS PLÁSTICAS - RAIO DE ALCANCE 12 METROS - Mangueira NTS Antitorção 

25m com Engates e Esguicho equivalentes a TRAMONTINA-79258/253; 
UN 

 
4 

 

 

Item Descrição Unidade Quantidade 

 
PRANCHA 

5 

20 ORQUÍDEAS phalaenopsis NAS CORES BRANCO, AMARELO, AZUL E 

VIOLETA; EM FLORESCÊNCIA PLENA E BOTÕES, PLANTADAS EM VASOS 

CERÂMICOS COM DIÂMETRO DE 30 cm EM SUBSTRATO DE CASCA DE 

PINUS; 

UN 

 

20 

 

UMA MUDA DE TREPADEIRA JADE NA COR LARANJA, altura de 1,20m DE 

ALTURA; 
UN 01 

SEIS MUDAS DE PALMEIRAS RÁPHIS COM 95 cm DE ALTURA; UN 06 

03 (três) vasos em cerâmica cor vermelho brilhante, EXECUTADOS EM 

FIBRA DE VIDRO, NO DIÂMETRO Ø45cm x 60 cm altura, c/ SUBSTRATO 

PARA PLANTIO DAS PALMEIRAS RÁPHIS; 

UN 03 

SINGONYUM ANGUSTATUM - MUDAS 30 UNIDADES; UN 30 
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LIRIOPES - 25 MUDAS POR METRO QUADRADO - TOTAL 50 UNIDADES - 

PORTE 25 cm; 
UN 50 

TRÊS MUDAS DE ZAMIOCULCAS COM 50 cm DE ALTURA; UN 03 

 

 

Item Descrição Unidade Quantidade 

 
 

PRANCHA 
6 

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 219,72 M2 – EXECUÇÃO DE CANTEIROS NO 

TÉRREO DO BLOCO B DO TJGO, TOTALIZANDO 219,72 METROS 

QUADRADOS, UTILIZANDO SEPARADORES LIMITADORES DE GRAMA 

EM PVC NA COR VERDE, SUBSTRATO PARA PLANTIO E FORRAÇÃO EM 

CASCA DE PINUS, COM A INTRODUÇÃO DAS SEGUINTES ESPÉCIES 

CONFORME LISTA EM PROJETO; 

Serviço 1 

CYCA REVOLUTA -15 MUDAS - PORTE - 50cm DE ALTURA UN 15 

ZAMIOCULCA 14 MUDAS - PORTE - 50 cm DE ALTURA UN 14 

SINGONYUM ANGUSTATUM - MUDAS 120 UNIDADES UN 120 

TRADESCANTIA ZEBRINA / CALATHEA ZEBRINA - MUDAS UN 400 

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 93,02 ML – SEPARADOR / LIMITADOR DE 

CANTEIROS EM PLÁSTICO 

Serviço 1 

 

 

Item Descrição Unidade Quantidade 

PRANCHA 
7 

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 13,44 M2 – EXECUÇÃO DE CANTEIRO NO 

TÉRREO DO BLOCO B DO TJGO, TOTALIZANDO 13,44 METROS 

QUADRADOS, UTILIZANDO SUBSTRATO PARA PLANTIO E FORRAÇÃO 

EM CASCA DE PINUS, COM A INTRODUÇÃO DAS SEGUINTES ESPÉCIES, 

CONFORME LISTA EM PROJETO; 

Serviço 1 

CYCA REVOLUTA - 03 MUDAS - PORTE - 50cm DE ALTURA UN 03 

ZAMIOCULCA 2 MUDAS - PORTE - 50 cm DE ALTURA UN 02 

SINGONYUM ANGUSTATUM - MUDAS 15 UNIDADES UN 15 

 

 

1.2. Os serviços serão executados em sua total conformidade, conforme especificações e 

condições constantes do Termo de Referência. Sendo observada a retenção de 5% do valor do 

contrato durante o período de três meses (90 dias corridos) para garantir a reposição de espécies 
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vegetais que não se desenvolvam satisfatoriamente ou tenham sua pega comprometida por morte 

ou doença. 

 

 2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Humanizar o espaço denominado Terraço e jardins do Bloco “B” do complexo de 

edifícios do TJGO, em atitude compatível com a revitalização da obra em curso. A efetivação do 

paisagismo permitirá proteger os serviços de impermeabilização que foram executados, o correto 

aproveitamento das águas das chuvas e a evapotranspiração no entorno imediato do edifício.   

Esse conjunto de atitudes promove a sustentabilidade urbana ao contribuir para aspectos 

importantes de conforto ambiental e economia de recursos. Ressaltando que sob a área a sofrer 

intervenções paisagísticas, encontram-se ambientes de grande utilização do TJGO, como 

auditório e galeria de serviços bancários. Nesse cenário, o paisagismo surge como uma 

ferramenta fundamental para resgatar o equilíbrio, proporcionando mais harmonia ao projeto 

arquitetônico e devolvendo às cidades e às construções a necessária convivência com o verde e 

com as paisagens naturais. 

 

 3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS 

 3.1. Trata-se de bens comuns, de conhecimento profissional e científico amplamente 

divulgados, tendo em vista que as suas características podem ser facilmente aferidas por 

parâmetros disponíveis no mercado. 

 4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  

 4.1. A entrega do objeto será de forma integral, conforme estabelecido no item 4.3 deste 

Termo de Referência, sendo aferidos e atestados pelo Gestor da Contratante; 

 4.2. LOCAL DA ENTREGA E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. Avenida Assis Chateaubriand, número 195, Setor Oeste, com 

entrada em nível, para o acesso para o canteiro de obras pelas ruas 10 e 101; 

 4.3. O prazo para entrega e execução do objeto deverá ser de 25 (vinte e cinco) dias 

corridos a partir da emissão da Ordem de serviço. 
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 4.4. O objeto será recebido provisoriamente no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a 

conclusão dos serviços, sendo procedida conferência dos quantitativos entregues, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta. 

 4.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades. 

 4.6. O objeto será recebido definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e do serviço e 

consequente aceitação mediante “ateste” na nota fiscal. 

 4.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

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

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

 

 5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 5.1. São obrigações da Contratante: 

 5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de 

Referência. 

 5.1.2. 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. 

 5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

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

corrigido. 

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

através de comissão/servidor especialmente designado. 
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 5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 

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

 5.2. 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. 

 

 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 6.1. 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: 

 6.1.1. 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. 

 6.1.2. 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). 

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

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos. 

 6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo cinco dias que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação. 

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

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

licitação. 

 6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
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 7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. É vedada a subcontratação, salvo autorização deste Tribunal. 
 
 
 
 8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 8.1. 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. 

 9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados. 

 9.1.1. GESTOR DO CONTRATO: Diretora de Obras; 

 9.1.2. FISCAL TÉCNICO: servidor indicado pela Diretora da Divisão de Arquitetura; 

 9.1.3. FISCAL ADMINISTRATIVO: Diretora da Divisão de  Arquitetura; 

 9.2. 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. 

 9.3. 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. 
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 10. DO PAGAMENTO 

 10.1. 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. 

 10.1.1. 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. 

 10.1.2. 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. 

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

Tribunal de Justiça atestar a execução do objeto do contrato. 

 10.3. 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 e informação do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 

Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN ESTADUAL). 

 10.3.1. 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. 

 10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento 

ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

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

bancária para pagamento. 

 10.6. 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. 
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 10.6.1. 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. 

 10.6.2. 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. 

 10.6.3. 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. 

 10.6.4. 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. 

 10.6.5. 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. 

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

aplicável. 

 10.7.1. 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. 

 10.8.  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 
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financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios. 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

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

365 
I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

 11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 11.1. 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: 

 11.1.1. Advertência. 

 11.1.2. Multa. 

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

Municípios. 

 11.1.4. Descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores. 

 11.2. O Tribunal de Justiça, na quantificação da pena de multa, observará o seguinte: 

 11.2.1. 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. 

 11.2.2. 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 ou serviço não realizado ou sobre a parte da 

etapa do cronograma físico de obras não cumprido. 

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

fornecimento e/ou do serviço não realizado, ou sobre a parte da etapa do cronograma 

físico de obras não cumprida, por dia subsequente ao trigésimo. 
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 11.2.4. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplente do 

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

obrigação. 

 11.3. Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá a Administração, ao seu interesse, 

rescindir o contrato em caso de atraso superior ao sexagésimo dia sobre o fornecimento parcial ou 

integral do objeto ou etapa do cronograma físico da obra não cumprido, se for o caso. 

 11.4. 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. 

 11.5. 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. 

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

será graduado pelos seguintes prazos: 

 11.6.1. 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. 

 11.6.2. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do 

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

 11.6.3. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de: 

 a. Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou 

danificada. 

 b. Paralisação de serviço ou do fornecimento de bens sem justa fundamentação e 

prévia comunicação à Administração. 

 c. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da 

administração estadual. 

 d. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo. 

 e. Recusar a retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato no prazo 

estabelecido, sem justa causa. 
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 11.6.4. 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. 

 11.7. 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. 

 

 
 

 
 

 
Juliana Gomes de Freitas 

Diretora da Divisão de Arquitetura 
(assinado e datado digitalmente) 

 
 
 
 
 
 

Cybelle Saad Sabino de Freitas 
Diretora de Obras 

(assinado e datado digitalmente) 
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