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TERMO DE REFERÊNCIA  

Projetos Complementares e Compatibilização –  

Tribunais do Júri de Goiânia 

 

1. OBJETO 

 

Contratação de empresas especializadas para desenvolvimento de 

projetos executivos complementares, sendo projeto executivo estrutural 

(estrutura de concreto, estrutura metálica de cobertura), projeto executivo 

fundações, projeto executivo hidrossanitário e de prevenção e 

combate a incêndio,  projeto executivo de gás GLP, projeto executivo 

elétrico/ rede estabilizada/ cabeamento estruturado/ SPDA/ som/ CFTV/ 

gerador / no break / usina fotovoltaica, projeto executivo de sistema de 

climatização (ar condicionado e exaustão),  projeto executivo de 

elevadores,  projeto executivo de impermeabilização,  projeto 

executivo de pavimentação com juntas de piso, projeto executivo de 

detalhamento de fachada. Também faz parte dessa contratação a 

compatibilização dos projetos executivos complementares e de 

arquitetura.  

Todos esses serviços são destinados à obra de Construção do 

prédio destinado aos Tribunais do Júri de Goiânia.  

 

Área construída: 11.160,71 m² 

 

Obs.: No caso do projeto de combate à incêndio, a aprovação deverá 

englobar os prédios existentes no mesmo lote, sendo o Fórum Cível de 

Goiânia, com área construída de 57.891,23 m², e o Centro de Distribuição, 

com área de 3.000 m². 
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Endereço: Avenida Olinda esquina com Rua PL3, quadra G, lote 4 – 

Parque Lozandes –  Goiânia/GO. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A equipe técnica de Arquitetura deste Tribunal elaborou o Projeto 

Arquitetônico para a referida obra, sendo  que os projetos complementares e 

compatibilização, são necessários para elaboração do Termo de Referência 

que possibilite a licitação e posterior execução da obra de construção do 

prédio do prédio destinado aos Tribunais do Júri de Goiânia. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES GERAIS  

 

3.1. Os projetos executivos complementares serão contratados por lotes nos 

termos do Anexo I, e deverão ser desenvolvidos de acordo com a boa 

técnica, normas vigentes da ABNT, Lei 8.666/1993, Resoluções 

Normativas TCE-GO Vigentes e Decisão Normativa CONFEA Nº 

106/2015. 

3.1.1. Para cada um dos lotes poderão participar empresas 

cadastradas no devido Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

3.1.2. No que está afeto ao registro nos respectivos Conselhos de 

Classe, as empresas que pretendem participar do pleito deverão 

obedecer ao disposto nas respectivas normativas internas, 

também observando a legislação que regulamenta o assunto, 

sobretudo quanto a eventuais conflitos de atribuição profissional. 

3.1.3. A empresa deverá indicar o profissional apto e que 

Nº Processo PROAD: 202106000277838

Assinado digitalmente por: MAYARA ANDRE PENARANDA, DIRETOR(A) DE DIVISÃO, em 29/07/2021 às 17:39.
Para validar este documento informe o código 436451953281 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202106000277838

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 03/08/2021 às 19:47.
Para validar este documento informe o código 437860812931 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 

PODER JUDICIÁRIO  

Diretoria de Obras 

Divisão de Engenharia 

 

3 

 

desenvolverá os projetos, doravante denominado “projetista”. A 

comprovação da capacitação técnica do “projetista” indicado pela 

empresa se dará através de um ou mais atestados, expedidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, atuante no 

mercado nacional, comprovando a execução de projeto com 

características semelhantes às dos objetos licitados, 

acompanhados de CAT emitida pelo CREA. Caberá  ao projetista 

todos os contatos acerca do desenvolvimento dos projetos.  

3.2.  Os projetos deverão ser entregues em uma cópia impressa em papel 

sulfite, com impressão para apresentação final coloridas e, em CD, com 

desenhos gravados no programa AutoCad, formato dwg, planilhas no 

formato xls e especificações no formato doc. A cada revisão de projeto, 

as pranchas alteradas deverão ser novamente impressas e entregues, e 

os arquivos novamente fornecidos. 

3.3.  Os projetos deverão ser desenvolvidos de acordo com configurações de 

desenho, fonte e forma, definidas pela equipe técnica deste Tribunal, 

conter nas pranchas controle de revisões e numeração das pranchas 

sequencial e total. 

3.4. O controle de revisão é obrigatório em todas as pranchas no formato e 

conteúdo conforme modelo abaixo. Sua localização deverá ser acima do 

carimbo. 

REVISÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA 

R00 Emissão Inicial   

R01    

R02    

 

3.5.  Cada prancha deverá ser gravada em um arquivo. Este arquivo deverá 
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receber nome que identifique o projeto e a prancha correspondente. 

Deverá ser inserido nome do arquivo no carimbo do projeto. 

3.6.  As anotações de responsabilidade técnica deverão ser entregues 

quitadas, juntamente com os projetos plotados. 

 

4.  COORDENAÇÃO DOS PROJETOS  

 

4.1.  O projetista deverá participar de reuniões com os demais profissionais 

envolvidos no processo para compatibilização de projetos, efetuar 

alterações que sejam necessárias e responder relatórios da 

compatibilização quando solicitados. 

4.2.  Durante o desenvolvimento dos projetos poderão ser realizadas 

reuniões presenciais previamente agendadas, com o a  Equipe 

Técnica do TJ-GO, conjuntamente com a consultoria contratada para 

compatibilização e consolidação das peças técnicas para avaliação. 

4.3.  A aprovação final poderá ser feita em reunião presencial envolvendo a 

Equipe Técnica do TJ-GO, projetistas e consultores envolvidos. 

 

5. PRAZOS  

 

5.1.  Os prazos de entrega estão descritos no Anexo I, pois são específicos 

para cada projeto. 

5.2.  O prazo será iniciado após a emissão da Ordem de Serviço, expedida 

pelo Gestor do Contrato, definido no item 9. 

5.3.  As ordens de serviço para desenvolvimento dos projetos serão dadas 

obedecendo aos prazos estipulados, a saber, no dia 1 de contrato será 
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emitida a O.S. para início do prazo. 

 

6. RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

 

6.1.  Se dará através de notas fiscais e certidões, digitalizadas e enviadas 

para o seguinte e-mail engenharia@tjgo.jus.br. Os originais de cada 

documento deverão estar disponíveis com a proponente. 

6.2.  A forma de pagamento, de acordo com as etapas, está descrita no 

Anexo I, pois é específica para cada projeto. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

7.1.  A Contratada obriga-se a: 

7.1.1. Apresentar os projetos no prazo e local indicados pelo TJ-GO, 

em estrita observância das especificações técnicas contidas no 

presente Termo de Referência e no Edital; 

7.1.1.1. Os projetos deverão ser entregues atendendo a qualidade 

de um projeto executivo, aos requisitos da Lei das Licitações, 

topografia do local da obra, compatibilizados com outros 

projetos e com a edificação já existente e normas técnicas 

em vigor. Todas as alterações solicitadas pelo profissional 

responsável pela compatibilização,  aprovadas pela Equipe 

Técnica do TJ-GO,  deverão ser atendidas e feitas as 

devidas modificações no projeto.  Caso não atendido os 

descrito anteriormente, o projeto não deverá ser aceito pelo 

representante da Administração e as correções necessárias 

deverão ser efetuadas sem ônus para o órgão 
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CONTRATANTE. 

7.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências do TJ-GO, 

inerentes ao objeto da presente licitação; 

7.1.3. Comunicar ao TJ-GO, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 

horas que antecedem a data da entrega por etapa, os motivos 

que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação; 

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

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar 

qualquer das etapas a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

7.1.6. 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; 

7.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, 

sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade ao  TJ-GO; 

7.1.8. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos 

materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus 

empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa 

ou culposamente ao Estado ou a terceiros; 
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7.1.9. Ceder direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço 

técnico especializado, para que o TJ possa utilizá-lo com o 

previsto no Projeto Básico, nos termos do artigo 111 da Lei 

8.666/93; 

7.1.10. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter 

tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos 

incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e 

elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, 

desenvolvimento, fixação em suporte de qualquer natureza e 

aplicação da obra; 

7.1.11. O direito de propriedade intelectual dos produtos 

desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e 

atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 

recebimento de cada etapa, de forma permanente, permitindo à 

Contratante distribuir, alterar os mesmos sem limitações; 

7.1.12. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas 

especificações técnicas, da documentação produzida e 

congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 

execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros 

subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista 

autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem 

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis; 

7.1.13. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos 

básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com 

as normas e determinações em vigor; 

7.1.14. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado 

que seja familiar de agente público ocupante de cargo em 

comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos 
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termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe 

sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração 

pública federal. 

 

7.2.  A Contratante obriga-se a: 

7.2.1. Receber o projeto, definido o local, a data e o horário; 

7.2.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

Contratada, através de servidor especialmente designado; 

7.2.3. Efetuar o pagamento após recebimento dos projetos por etapa; 

7.2.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos 

de sua proposta; 

7.2.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo 

para a sua correção; 

7.2.6. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, 

na forma do contrato. 

 

8. GESTOR DO CONTRATO 

Fica designado como gestor do contrato o Diretor da Divisão de 

Engenharia do TJ-GO. 

 

Eng. Mayara A. Peñaranda 

Diretora da Divisão de Engenharia  

(assinado e datado digitalmente) 
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