
Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 202101000253591

 1. DO OBJETO

 1.1. Contratação anual de empresa especializada para prestação

de serviço continuado de coleta, transporte externo para o local

de tratamento e destinação final de resíduos de Classe II para

atender  as  necessidades  do  TJGO,  conforme  condições,

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Lote Item Unidade Endereço

Estimativa de
produção diária
de conteiner de

1.200L

Estimativa
produção anual
de conteiner de

1.200L

1

1 FÓRUM CÍVEL
Avenida Olinda, Qd. G, Lt. 4

Park Lozandes 
8 2.112

2
JUIZADO DA INFÂNCIA E

JUVENTUDE
Avenida T-47 com Avenida

T-30, 669 Setor Bueno 
1 264

3
FÓRUM FENELON TEODORO

REIS (FÓRUM CRIMINAL) 
Rua 72, 312, Qd. 15-C, Lt.

15/19 Jardim Goiás 
4 1.056

4 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
Avenida PL-3, Qd. G, Lt. 4

Park Lozandes 
1 264

5
CENTRO EDUCACIONAL

INFANTIL DESEMBARGADOR
MAURO CAMPOS - CRECHE 

Rua 101, Qd. 17, Lt. 40
Setor Sul 

1 264

6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E
FÓRUM HEITOR MORAES

FLEURY 

Av. Assis Chateaubriand, nº
195 Setor Oeste 

8 2.112

TOTAIS 23 6.072

 1.2. A adjudicação será pelo menor preço global, em lote único;

 1.3. Todas as unidades estão localizadas no Município de Goiânia

– Goiás;

 1.3.1. Poderão  ser  alteradas  ou  incluídas  unidades  com o

devido remanejamento do quantitativo;
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 1.4. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses,

prorrogável por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60

(sessenta) meses, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº

8.666/1993

 1.5. Para definição da estimativa anual de produção de resíduos

foram considerados  264  (duzentos  e  sessenta  e  quatro)  dias

úteis.

 2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

 2.1. De  acordo  com  a  Lei  Municipal  nº  9.498/2014  e  suas

regulamentações (Decretos N.º 728, de 14/03/2016, N.º 2639,

de  13/09/2017  e  N.º  3.156  de  14/11/2017),  as  unidades

administrativas e judiciárias do Poder Judiciário  do Estado de

Goiás, descritas neste estudo são classificadas como grandes

geradores  de  resíduos  sólidos  e  integralmente  responsáveis

pelo gerenciamento dos resíduos sólidos de Classe II, gerados

em  suas  dependências,  incluindo  a  coleta,  segregação,

acondicionamento,  transporte  e  destinação  final.  Entre  os

resíduos  gerados  pelas  unidades  do  Poder  Judiciário  Goiano

estão  os  resíduos  comuns  não  recicláveis,  os  quais  são

equiparáveis  aos  resíduos  domiciliares,  tais  como:  papéis

sanitários,  papéis  de  cozinha  e  copa,  papéis  metalizados,

plastificados,  adesivos,  papéis  que  tiveram  contato  com

alimentos, resíduos orgânicos, resíduos de varrição, resíduos de

podas de grama e galhos,  entre outros. Estes resíduos estão

classificados como Resíduos Classe II –Não perigosos, segundo

a ABNT NBR 10.004.
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 2.2. Desta forma, para que o Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás  possa  realizar  a  gestão  de  forma  ambientalmente

adequada,  é  necessário  a  contratação  de  empresa

especializada  para  realizar  a  coleta,  o  transporte  e  o  destino

adequado desses resíduos.

 2.3. A  presente  contratação  também  visa  a  manutenção  das

condições  de  higiene  e  limpeza  das  instalações  prediais  do

TJGO, contribuindo para um ambiente de trabalho agradável e

propício a um bom desempenho profissional.

 2.4. O  Poder  Judiciário  Goiano  não  dispõe  de  meios  próprios

(pessoal  especializado,  caminhões e local  que funcione como

aterro  sanitário)  para  realização  das  atividades  disciplinadas

pelos  dispositivos  legais  supracitados,  tendo  que  contratar

empresa  especializada  para  realizar  a  coleta,  o  transporte  e

destinação final.

 2.5. Atualmente este serviço vem sendo realizado pela Empresa

Aroeira  Resíduos  e  Serviços  Ltda.,  qual  foi  desfavorável  à

renovação  contratual,  por  não  poderem dar  continuidade  aos

serviços a partir do vencimento do contrato, tendo em vista os

efeitos econômicos e financeiros gerados em consequência as

medidas de combate a Pandemia do Covid-19, fato que ensejou

abertura de uma nova contratação.

 3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

 3.1. Trata-se  de  serviço  comum  de  caráter  continuado  sem

fornecimento  de  mão  de  obra,  a  ser  contratado  mediante

licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.
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 4. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 4.1. Os  serviços  contratados  deverão  ser  iniciados  em  até

5 (cinco) dias corridos contados da data da Ordem de Serviço.

 4.2. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

 4.2.1. A  prestação  de  serviços  continuado  de  coleta,

transporte externo para o local  de tratamento e destinação

final  de  resíduos  de  Classe  II,  produzidos  nas  unidades

administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado de

Goiás, envolverá todas as etapas do processo:

 a. Coleta;

 b. Transporte;

 c. Gerenciamento;

 d. Disposição Final dos Resíduos Não Perigosos Classe II.

 4.3. Os serviços contratados englobam: coleta, transporte externo

e  destinação  dos  resíduos  sólidos  no  aterro  sanitário

regularmente licenciado para a disposição final dos rejeitos;

 4.4. As coletas deverão ser realizadas diariamente, em todas as

unidades descritas no quadro de item 1 deste estudo preliminar,

de  segunda  a  sexta,  preferencialmente  no  período  noturno,

desde  que  autorizado  pelo  Poder  Público  Municipal,  não

havendo  necessidade  de  coleta  aos  sábados  e  domingos,

podendo serem realizadas em dias alternados,  caso não haja

prejuízo ao contratante e devendo ser autorizado pelo gestor do

contrato.

 4.5. A  CONTRATADA  deverá  apresentar  ao  gestor  de  cada

unidade  para  aprovação,  em  até  3  (três)  dias  corridos  da

assinatura  do  contrato,  cronograma  de  execução  semanal,
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indicando os dias e horários que estabelecerá como padrão de

coleta de cada unidade. 

 4.6. O  cronograma  após  aprovado,  não  deverá  ser  alterado,

desde que a contratada apresente justificativa formal com aceite

do gestor.

 4.7. Os  serviços  de  coleta  ocorrerão  nos  locais  em  que  se

encontrarem os repositórios armazenadores de lixo (contêineres

de 1.200 l) do Poder Judiciário.

 4.7.1. Somente serão recolhidos os resíduos que estiverem

nos contêineres, evitando assim, cobranças não previstas. 

 4.8. Semanalmente e sempre que solicitado, a empresa deverá

apresentar recibo/relatório de retirada, incluindo fotos de antes e

de  depois  do  recolhimento,  assinado  pelo  responsável  da

empresa,  contendo  todas  as  informações  dos  resíduos

coletados (unidade, data,  horário e quantidade de contêineres

recolhidos), bem como documento que comprove a destinação

final.

 4.9. A CONTRATADA deverá comunicar  a  ocorrência  frequente

de resíduo excedente,  para  que a  Administração regularize  a

situação.

 4.10. A contratada  deverá  indicar  expressamente  na  proposta  o

local (Aterro Sanitário) onde será realizada a disposição final dos

rejeitos. 

 4.11. A equipe coletora da empresa deverá recolher, manusear e

transportar  os  sacos  plásticos  com  cuidado  para  não  os

danificar. Caso haja rompimento desses, os resíduos espalhados

deverão ser imediatamente varridos, recolhidos e colocados em

recipientes adequados, pela própria equipe da empresa. 
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 4.12. O responsável pela operação de coleta deverá assegurar-se

que  os  contentores  e/ou  caminhões  estejam  íntegros

devidamente  vedados,  sem  riscos  de  acidentes  ou

derramamento de resíduos. 

 4.13.  Na execução dos serviços, a CONTRATADA, deverá utilizar-

se de técnicas e produtos que não sejam prejudiciais à saúde

das pessoas e ao meio ambiente, ficando exclusivamente a seu

critério e responsabilidade.

 4.14. Durante  a  execução  do  objeto  contratual,  fica  a

CONTRATADA obrigada a atender as evoluções da legislação

pertinente  e  indicar  ao  Poder  Judiciário  as  normas  e

regulamentos que segue.

 5. DA VISTORIA PRÉVIA FACULTATIVA 

 5.1. As empresas interessadas em participar do certame licitatório

poderão realizar vistoria prévia nos locais previstos neste Termo

de Referência.

 5.2. É recomendável a realização da vistoria prévia que tem por

finalidade conhecer os locais de prestação dos serviços e com

isso  determinar  as  grandezas  que  serão  envolvidas  para  a

execução  do  objeto  e,  consequentemente,  assegurar  que  o

preço ofertado seja compatível  com as reais necessidades do

CONTRATANTE.

 5.3. As  vistorias  deverão  ser  previamente  agendadas  com  os

Gestores do Contrato, discriminados no item 15.1.1, deste Termo

de Referência, em horário comercial (das 8 às 18hs) e em dias

úteis (de segunda a sexta-feira). Os números dos telefones para

agendamento são: (62) 3018-6122 ou 6131 (Diretor da Divisão
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de  Serviços  Gerais  da  Diretoria  do  Foro)  e  (62)  3236-5498

(Divisão  de  Serviços  Gerais  e  Postagem  da  Diretoria

Administrativa).

 5.4.  A não obrigatoriedade em fazer a vistoria não outorga a(s)

empresa(s) adjudicatária(s) o direito de alegar desconhecimento

das características dos locais de prestação dos serviços.

 5.5.  O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da

publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data

prevista para a abertura da sessão pública.

 5.6.  Para  a  vistoria,  o  licitante,  ou  seu  representante,  deverá

estar devidamente identificado.

 6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

 6.1. Conforme a Lei Municipal nº 9.498, de 19 de novembro de

2014 e Decretos Municipais nº 728, de 14 de março de 2016 e

nº  2.639,  de  13  de  setembro  de  2017,  a  CONTRATADA,

prestadora  de  serviço  aos  grandes  geradores  de  resíduos

deverá ser cadastrada perante o órgão ambiental municipal, por

meio  do  Cadastro  Técnico  Ambiental  –  Resíduos  Sólidos,

disponível no site www.goiania.go.gov.br. 

 6.2. A  comprovação  da  capacidade  técnico-operacional  da

empresa  licitante  deverá  ser  feita  por  meio  de  um  ou  mais

atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica

de  direito  público  ou  privado,  atuante  no  mercado  nacional,

comprovando  a  aptidão  para  desempenho  de  atividade

pertinente  e  compatível  em  características,  quantidades  e

prazos com o objeto deste Termo de Referência.
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 6.3. Não serão considerados atestados emitidos por empresas de

iniciativa privada pertencente ao mesmo grupo empresarial da

licitante.

 6.4. Serão  consideradas  como  pertencentes  ao  mesmo  grupo

empresarial, empresas controladas ou controladoras da licitante,

ou que tenham pelo menos uma pessoa física ou jurídica  na

condição de sócio da licitante.

 6.5. Os  atestados  deverão  referir-se  a  serviços  prestados  no

âmbito  de  sua  atividade  econômica  principal  ou  secundária

especificadas no contrato social vigente.

 6.6. O  licitante  deve  disponibilizar  todas  as  informações

necessárias  à  comprovação  da  legitimidade  dos  atestados,

apresentando  os  documentos  porventura  solicitados  pela

Administração para tal comprovação.

 7. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

 7.1. Para  comprovação  de  qualificação  econômico-financeira  a

empresa licitante deverá apresentar:

 7.1.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação

judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da

licitante, emitida num período máximo de 60 (sessenta) dias

anteriores à data de realização do certame.

 7.1.2. 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,
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quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de

apresentação da proposta.

 7.2. Serão  considerados  aceitos  o  balanço  patrimonial  e

demonstrações contábeis assim apresentados:

 7.2.1. Publicados em Diário Oficial.

 7.2.2. Publicados em jornal.

 7.2.3. Por  cópia  ou  fotocópia  registrada  ou  autenticada  na

Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

 7.2.4. 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.

 7.2.5. Através do SPED – Sistema Público de Escrituração

Digital.

 7.3. 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.

 7.4. As empresas constituídas no presente exercício civil, deverão

apresentar  o  balanço  de  abertura  ou  o  último  balanço

patrimonial levantado.

 8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 8.1. A Contratada deverá adotar as práticas de sustentabilidade

ambiental na execução do serviço, em atendimento ao art. 170

da CF/1988, ao art. 3º da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº

12.349 de 2010, a Lei nº 12.187/2009 e art. 6º da Instrução Nor-
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mativa  nº  1/2010  da  SLTI/MPOG,  bem  como  do  Decreto  nº

7746/2012, a exemplo de:

 8.1.1. Fornecer aos empregados os equipamentos de segu-

rança que se fizerem necessários, para a execução de servi-

ços.

 8.1.2. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela

Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  sobre  resíduos

sólidos.

 8.2. A destinação dos resíduos de forma ambiental e socialmente

responsável, devem observar os termos do Plano Municipal de

Gestão Integrada de Resíduo Sólidos do Município de Goiânia,

bem como das Leis Estadual nº 14.248, de 29 de julho de 2002

e Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Garantir a manu-

tenção das condições de higiene e limpeza das instalações pre-

diais do Poder Judiciário Goiano e atender à demanda de geren-

ciamento de resíduos sólidos urbanos não perigosos.

 8.3. A introdução dos critérios de sustentabilidade justifica-se em

face da responsabilidade objetiva da Administração no que diz

respeito à promoção do bem-estar dos administrados e à preser-

vação do meio ambiente de forma sistemática e contínua.

 8.4. É, portanto, dever da Administração Pública zelar pelos prin-

cípios e diretrizes emanados da legislação que visam proteger o

meio ambiente.

 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 9.1. São obrigações da Contratante:
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 9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas

no Edital e seus anexos.

 9.1.2. Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a

conformidade dos serviços prestados provisoriamente com as

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins

de aceitação e recebimento definitivo.

 9.1.3. Comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre

imperfeições,  falhas  ou  irregularidades  verificadas  na

prestação do serviço.

 9.1.4. Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das

obrigações  da  Contratada,  através  de  comissão/servidor

especialmente designado.

 9.1.5. Efetuar  o  pagamento  à  Contratada  no  valor

correspondente  à  prestação  do  serviço,  no  prazo  e  forma

estabelecidos no Edital e seus anexos.

 9.2. 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.

 10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 10.1. 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:
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 10.1.1. Efetuar a prestação do serviço em perfeitas condições,

conforme especificações, prazo e local constantes no Termo

de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva

nota fiscal.

 10.1.2. 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).

 10.1.3. Comunicar  à  Contratante,  no  prazo  máximo  de  24

(vinte e quatro) horas que antecede a data da prestação do

serviço,  os  motivos  que  impossibilitem  o  cumprimento  do

prazo previsto, com a devida comprovação.

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

compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

 10.1.5. Cientificar o contratante sobre qualquer alteração legal

ocorrida na política de identificação das embalagens a serem

utilizadas para o acondicionamento dos resíduos sólidos;

 10.1.6. Não  permitir  a  utilização  de  qualquer  trabalho  do

menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre;

 10.1.7. Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em

compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

 10.2. Quando não for possível a verificação da regularidade fiscal,

a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela
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fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da

prestação dos serviços, os seguintes documentos:

 10.2.1. Certidão  conjunta  relativa  aos  tributos  federais  e  à

Dívida Ativa da União;

 10.2.2. Certidões  que  comprovem  a  regularidade  perante  a

Fazenda  Municipal  ou  Distrital  do  domicílio  ou  sede  do

contratado;

 10.2.3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

 10.2.4. Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  –  CNDT,

conforme  alínea  "c"  do  item  10.2  do  Anexo  VIII-B  da  IN

SEGES/MP n. 5/2017;

 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. DA  GESTÃO,  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:  Diretora  da  Divisão  de

Serviços Gerais e Postagem da Diretoria Administrativa.

 a. ITENS 1, 2 E 3 (Fórum Cível, Juizado da Infância e Fórum

Criminal):

 a.1. FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO: Diretor

da Divisão de Serviços Gerais do Foro da Comarca de

Goiânia.

 b. ITEM 4, 5 e 6 (Centro de Distribuição, Creche e Complexo

Tribunal):

 b.1. FISCAL  TÉCNICO  E  ADMINISTRATIVO:

servidor  indicado  pelo  titular  da  Divisão  de Serviços

Gerais  e Postagem da Diretoria Administrativa;

 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
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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  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  e

informação do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de

Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN ESTADUAL).
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 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  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
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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  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
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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.

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. DO REAJUSTE

 15.1. Os  preços  são  fixos  e  irreajustáveis  no  prazo  de  um ano

contado da data limite para a apresentação das propostas.

 15.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante

solicitação  da  contratada,  os  preços  contratados  poderão

sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o
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índice do IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas

e concluídas após a ocorrência da anualidade.

 15.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo

de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último

reajuste.

 15.3. No  caso  de  atraso  ou  não  divulgação  do  índice  de

reajustamento,  o  CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA a

importância calculada pela última variação conhecida, liquidando

a  diferença  correspondente  tão  logo  seja  divulgado  o  índice

definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória

de  cálculo  referente  ao  reajustamento  de  preços  do  valor

remanescente, sempre que este ocorrer. 

 15.4. Nas  aferições  finais,  o  índice  utilizado  para  reajuste  será,

obrigatoriamente, o definitivo.

 15.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser

extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será

adotado,  em substituição,  o  que  vier  a  ser  determinado  pela

legislação então em vigor.

 15.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as

partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço

do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

 15.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

 16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades:

 16.1.1. Advertência.
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 16.1.2. Multa.

 16.1.3. Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,

Estados, Distrito Federal e Municípios.

 16.1.4. Descredenciamento do sistema de cadastramento de

fornecedores.

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

observará o seguinte:

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

contrato,  em caso  de  descumprimento  total  da  obrigação,

inclusive  no  caso  de  recusa  do  adjudicatário  em firmar  o

contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua

convocação.

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

até o trigésimo dia de atraso.

 16.2.3. Multa de até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o

valor da parte do fornecimento e/ou do serviço não realizado,

por dia subsequente ao trigésimo.

 16.2.4. Multa  de  até  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor

inadimplente do contrato/saldo remanescente do contrato, em

caso de descumprimento parcial da obrigação.

 16.3. Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá a Administração,

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

ao sexagésimo dia sobre o fornecimento parcial ou integral do

objeto.

 16.4. As  multas  serão  descontadas  de  qualquer  crédito  da

empresa contratada. Na inexistência de créditos que respondam

pelas multas, a contratada deverá recolhê-las nos prazos que o
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Tribunal de Justiça determinar ou, quando for o caso, cobrada

judicialmente.

 16.5. A  penalidade  de  multa,  que  poderá  ser  aplicada

cumulativamente com as demais  sanções,  e  a sua cobrança,

não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

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

Federal e Municípios será graduado pelos seguintes prazos:

 16.6.1. 6 (seis) meses, nos casos de:

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

(doze) meses, sem que o CONTRATADO tenha adotado

as  medidas  corretivas  no  prazo  determinado  pela

Administração.

 b. Alteração  da  quantidade  ou  qualidade  da

mercadoria/materiais fornecidos.

 16.6.2. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado

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

fornecimento de bens.

 16.6.3. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

 a. Entregar  como  verdadeira  mercadoria  falsificada,

adulterada, deteriorada ou danificada.

 b. Paralisação de serviço ou do fornecimento de bens sem

justa  fundamentação  e  prévia  comunicação  à

Administração.

 c. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação

no âmbito da administração estadual.

 d. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso,

fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.
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 e. Recusar a retirada da nota de empenho ou assinatura do

contrato no prazo estabelecido, sem justa causa.

 16.6.4. 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  neste  Termo  de  Referência e  no

contrato  e  das  demais  cominações  legais,  aplicadas  e

dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

 16.7. 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

Eliane de Oliveira Falcão 
Diretora da Divisão de Serviços Gerais e Postagem

Diretoria Administrativa

Carlos Henrique Vieira da Silva
Diretor da Divisão de Serviços Gerais

Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, anexo ao Tribunal de Justiça, 2º Andar, Goiânia – Goiás
termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 202101000253591

Assinado digitalmente por: TATIANA RODRIGUES FERREIRA, DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A); e outros, em 21/05/2021 às 16:55.
Para validar este documento informe o código 412234504392 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202101000253591

Assinado digitalmente por: JOSE LUDOVINO NOGUEIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 15/06/2021 às 13:03.
Para validar este documento informe o código qUAvUm2TT1q no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 412234504392 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202101000253591

TATIANA RODRIGUES FERREIRA
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Assinatura CONFIRMADA em 21/05/2021 às 16:55

Nº Processo PROAD: 202101000253591

ELIANE DE OLIVEIRA FALCAO
DIRETOR(A) DE DIVISÃO
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E POSTAGEM
Assinatura CONFIRMADA em 21/05/2021 às 18:06

Nº Processo PROAD: 202101000253591

CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA
DIRETOR(A) DE DIVISÃO
GOIÂNIA DIRETORIA DO FORO - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO FORO
Assinatura CONFIRMADA em 20/05/2021 às 16:26

Nº Processo PROAD: 202101000253591

Assinado digitalmente por: JOSE LUDOVINO NOGUEIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 15/06/2021 às 13:03.
Para validar este documento informe o código qUAvUm2TT1q no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código qUAvUm2TT1q no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202101000253591

JOSE LUDOVINO NOGUEIRA
ANALISTA JUDICIÁRIO
ASSESSORIA JURÍDICA I - DIRETORIA GERAL
Assinatura CONFIRMADA em 15/06/2021 às 13:03


