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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 

Contratação de serviço para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo 

(GLP), a granel, por demanda, para abastecimento das copas do Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás e do Fórum Cível da Comarca de Goiânia.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1 MOTIVAÇÃO 

Em razão da instalação de central de gás para abastecimento do edifício 

Clenon de Barros Loyola e da necessidade de continuidade no atendimento do 

fornecimento do Fórum Cível da Comarca de Goiânia. 

Para facilitar a gestão dos contratos e evitar o fracionamento de despesas, todo 

o fornecimento, a granel, esta englobado neste Termo de Referência, do Tribunal de 

Justiça e do Fórum Cível da Comarca de Goiânia, todavia será iniciado por demanda, 

ou seja, parte poderá ocorrer imediatamente e parte assim que ocorrer o vencimento 

ou rescisão do contrato em vigor. 

2.2 OBJETIVO A SER ALCANÇADO 

A aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) visa atender às necessidades 

das copas deste Poder, no que se refere à preparação de chá /café e demais 

alimentos quentes, destinados aos servidores, magistrados e público externo. 

2.3 BENEFÍCIOS RESULTANTES 

Atendimento das demandas mensais realizadas pelas áreas administrativas e 

judiciárias deste Poder. 

2.4 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

O objeto tem conexão com o plano estratégico, objetivo 12, pois visa garantir a 

economicidade dos recursos por meio do aperfeiçoamento dos processos de aquisição 

e utilização de serviços necessários à prestação jurisdicional. 
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2.5 NECESSIDADE DE AGRUPAMENTO DE ITENS 

Não há necessidade de agrupamento de item, tendo em vista que trata-se de 

apenas um item. 

2.6 ESTUDOS ACERCA DO IMPACTO AMBIENTAL 

Não foram elaborados estudos acerca do impacto ambiental. 

 

2.7 NATUREZA DO SERVIÇO 

Trata-se de serviço de natureza não continuada, que serão realizados sob 

demanda e por preço unitário. 

2.8 TIPO DE CONTRATAÇÃO 

A modalidade de licitação eleita para a contratação é o pregão eletrônico, por 

menor preço global, tendo em vista tratar-se de serviço comum. 

2.9 ESTUDOS PRELIMINARES 

Para elaboração deste Termo de Referência foram considerados estudos de 

editais de objetos semelhantes ao que se quer contratar, realizados por esse órgão de 

Justiça.  

2.10 TIPO DE BEM OU SERVIÇO 

Trata-se de serviço comum que pode ser prestado por um mesmo fornecedor. 

2.11 RELAÇÃO ENTRE DEMANDA E QUANTIDADE A SER 

CONTRATADA 

Como a demanda para abastecimento do edifício Clenon de Barroa Loyola 

ainda é incerta será baseada no quantitativo estabelecido no Edital nº 036/2018, que 

trata do fornecimento para abastecimento das copas do Fórum Cível da Comarca de 

Goiânia. A demanda do Fórum Cível será a que consta no edital supracitado. 

 

3. DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO  

 

Item Descrição Quantidade de recarga 

estimada anual 

01 Gás Liquefeito de Petróleo, a granel (190 Kg) 30 (trinta) 

 

3.1 A Contratada deverá disponibilizar 8 (oito) tanques de 190 Kg em 
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regime de comodato, 4 (quatro) para o edifício Clenon de Barros Loyola e 4 (quatro) 

para o edifício do Fórum Cível da Comarca de Goiânia. 

3.2 O fornecimento do gás liquefeito deverá ser feito a granel. 

3.3 Das 30 (trinta) recargas, 15 (quinze) são estimadas para o edifício 

Clenon de Barros Loyola e 15 (quinze) para o edifício do Fórum Cível da Comarca de 

Goiânia. 

 

4. DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA 

 

4.1 Nos termos do art. 40, inciso X da Lei n.º 8.666/1993, o custo máximo 

aceito pela Administração Pública para o objeto do presente Termo de Referência, será 

apurado pela Divisão de Compras, por meio de fundamentada pesquisa dos preços 

praticados no mercado com empresas do ramo de atividade, bem como em 

contratações similares de outros órgãos públicos ou ainda por meio da adoção de 

valores constantes de indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de 

referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; 

4.2 A proposta conterá todas as despesas para realização dos serviços tais 

como: custo das apólices, impostos, taxas, tributos, transportes e pagamentos de 

funcionários, ferramentas, equipamentos e todos os acessórios e meios necessários 

para pronta entrega em cumprimento dos serviços contratados. 

 

5. DA FORMA E DAS SOLICITAÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

5.1 A instalação, bem como manutenção (mão de obra, peças ou qualquer 

outra que seja necessária) dos tanques será de inteira responsabilidade da empresa 

Contratada, bem como a retirada após o término do Contrato. A retirada dos mesmos 

deverá ocorrer somente após esvaziamento e não implicará em qualquer tipo de ônus 

para a Contratante.  

5.2 Os abastecimentos deverão ser executados por profissionais 

devidamente habilitados, ficando a contratada responsável por qualquer tipo de dano 

ou avaria, inclusive por ocasião de acidente de trabalho. 

5.3 As solicitações para o fornecimento do gás liquefeito, a granel, serão 
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realizadas pelos gestores do contrato ou por pessoas por eles designadas por meio do 

e-mail da Divisão de Serviços Gerais da Diretoria Administrativa 

(serviçosgerais@tjgo.jus.br) e pelo e-mail do(a) Coordenador(a) da Diretoria do Foro 

da Comarca de Goiânia, da Coordenadoria Administrativa.  

5.4 A contratada manterá constante gerenciamento da conta de e-mail 

indicada, mantendo-a ativa durante o prazo de prestação de serviços. 

5.5  A empresa contratada deverá acusar o recebimento do e-mail, 

solicitando o serviço, no prazo máximo de 1 (uma) hora após o seu encaminhamento. 

5.6 Decorrido esse prazo sem que haja manifestação por parte da 

contratada, a solicitação será considerada como recebida, iniciada a contagem do 

prazo para atendimento, conforme estabelecido neste Termo de Referência. 

5.7 Ao chegar ao local de atendimento, o técnico da Contratada deverá se 

apresentar ao servidor designado pelo gestor de cada unidade, que lhe entregará a 

respectiva Ordem de Serviço (modelo anexo) para ser devidamente preenchida, em 

especial apondo data e hora de chegada e de conclusão do serviço. A Ordem de 

Serviço deverá ser assinada por ambos (técnico e servidor). 

5.8 Uma das vias da Ordem de Serviço ficará com o servidor designado 

pelo gestor e a outra com a contratada. 

5.8.1 A Ordem de Serviço deverá acompanhar a Nota Fiscal, por ocasião do 

faturamento. 

5.9 Será de responsabilidade do servidor designado pelo gestor a 

conferência dos serviços prestados e do correto preenchimento da Ordem de Serviços 

pelo técnico, em especial e, relação às datas e horas. 

5.10 Os serviços que não estiverem de acordo deverão ser refeitos, a pedido 

do servidor designado, no prazo máximo de 03 (três) horas contada da data e hora 

registrada na Ordem de início dos serviços referente ao fato. 

5.11 O controle do atendimento inicial e de conclusão do serviço será 

realizado pelos gestores com base nas datas e horas certificadas nas respectivas 

Ordens de Serviço. 

5.12 A Contratada deverá observar às regras de segurança existentes neste 

Poder para entrada ou saída de bens e pessoas do prédio. 

5.13 Nenhum bem ou material da Contratante será removido ou transferido 
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do seu local sem o consentimento formal da Contratante. 

5.14 Todo material necessário para a execução dos serviços será fornecido 

pela Contratada. 

5.15 A Contratante sempre que possível, comunicará a Contratada as 

providências necessárias para sanar eventuais problemas detectados na execução 

dos serviços, porém a ausência de manifestação escrita por parte da Contratante não 

exime a Contratada, em nenhuma hipótese, da responsabilidade de corrigi-las. 

5.16 A empresa deverá disponibilizar contato telefônico da pessoa 

responsável pelo recebimento dos pedidos e das emissões das faturas para 

pagamento.  

5.17 O controle do atendimento será realizado pelo Gestor do Contrato que 

atestará a prestação dos serviços solicitados, quando do recebimento da(s) Nota(s) 

Fiscal(is). 

 

6. DOS LOCAIS DA ENTREGA 

 

O gás liquefeito, a granel, deverá ser entregue no Tribunal de Justiça do Estado 

de Goiás, situado à Rua 101, Setor Oeste e no Fórum Cível da Comarca de Goiânia, 

situado na Avenida Olinda esquina com Avenida PL-3, quadra G, Lote 4, Park 

Lozandes, ambos em Goiânia, GO. 

 

7. DO PRAZO E HORÁRIO DE ENTREGA 

 

7.1 O prazo máximo para entrega da carga de gás será de 3 (três) horas a 

contar do recebimento do e-mail. 

7.2 As entregas deverão ocorrer no horário compreendido entre 08:00h e 

17:00h, de segunda à sexta feira. 

 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

A proponente deverá apresentar a autorização para o exercício da atividade de 

distribuição e/ou revenda varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), a granel, 
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conforme regras e requisitos estabelecidos pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). 

 

9. RECEBIMENTO 

 

9.1 O objeto deste Termo de Referência será recebido da seguinte forma: 

I – provisoriamente, no ato da entrega e; 

II – definitivamente, mediante atesto na nota fiscal pelo gestor do contrato. 

 

10. DA GESTÃO DO CONTRATO 

 

10.1 Ficam designados(as) como gestores: 

I - o(a) Diretor(a) da Divisão de Serviços Gerais da Diretoria Administrativa no 

que se refere ao fornecimento do Tribunal de Justiça e; 

II – o(a) Coordenador(a) da Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia, da 

Coordenadoria Administrativa, no que se refere ao fornecimento do Fórum Cível. 

10.2 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo gestor do 

contrato, o qual deverá atestar os documentos referentes às despesas, quando 

comprovada a sua fiel e correta execução, para fins de pagamento. 

10.3 O contratante comunicará à empresa, por escrito, as deficiências 

verificadas na execução dos serviços, para imediata correção, sem prejuízo das 

sanções cabíveis. 

10.4 O gestor do contrato poderá recusar e solicitar que sejam refeitos os 

serviços que não estejam de acordo com as especificações e qualidade, determinando 

prazo para a correção de possíveis falhas ou substituições. 

 

11. DA VIGÊNCIA 

 

A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, contados da 

assinatura, não podendo ser prorrogado, por não se tratar de serviço continuado. 
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12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

12.1  A contratada obriga-se a: 

a) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência 

e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais. 

b) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no 

decorrer da prestação dos serviços. 

12.2 A contratada deverá fornecer todos os materiais, mão de obra, 

equipamentos, transporte e ferramentas necessárias para o fornecimento da carga de 

gás, inclusive aqueles de segurança e proteção individual. 

12.3 A empresa contratada será responsável por quaisquer danos causados 

diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do objeto. 

12.4 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a 

que está obrigada. 

12.5 A Contratada deverá levar imediatamente ao conhecimento do Gestor 

do contrato qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante o fornecimento 

da carga de gás para adoção de medidas cabíveis, bem como comunicar, por escrito, 

e de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha ocorrer nas 

dependências da contratante. 

12.6 A Contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas por lei e neste Termo de Referência. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

13.1 O contratante obriga-se a: 

a) Proporcionar todas as condições à empresa contratada para a prestação dos 

serviços. 
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b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e proposta de preços apresentada. 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado pelo gestor do contrato, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

 

14.  DO PAGAMENTO 

 

14.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante crédito em conta 

corrente da CONTRATADA, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias, após o 

recebimento do objeto e depois de cumpridos os seguintes requisitos: 

a) apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 

emissão, acompanhada da prova de regularidade para com as Fazendas 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA; Certidão 

Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; 

Certidão de Regularidade do FGTS-CRF, comprovando regularidade com o 

FGTS; Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais 

e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedita pela Justiça do 

Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho; 

b) inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido a 

CONTRATADA; e 

14.2 Para execução do pagamento de que trata o subitem anterior, a 

CONTRATADA deverá fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem 

rasura, em letra bem legível e 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. 

14.3  Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento 

de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 
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SIMPLES, deverá apresentar, com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar 

a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.  

14.4 O pagamento somente será realizado após o recebimento definitivo do 

objeto, desde que não se verifiquem defeitos ou imperfeições, bem como da 

conferência e ateste pelos Gestores do Contrato da nota fiscal apresentada. 

14.5 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, bem como da nota de empenho, não se admitindo 

Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da 

matriz. 

14.6 A nota fiscal apresentada em desacordo com a nota de empenho ou 

com qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento ou impeça a liquidação da 

despesa, será devolvida à CONTRATADA e, nesse caso, o prazo previsto no item 9.1 

será interrompido e reiniciado a partir da respectiva regularização. 

14.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendende de liquidação 

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços 

ou a atualização monetária. 

14.8 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 do contratante.  

14.9 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal, ou dos 

documentos exigidos como condição de pagamento por parte da CONTRATADA, 

importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 

Contratante.  

14.10 Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada ao 

TJGO, por meio de ofício, ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA os 

prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação; 

14.11 O pagamento efetuado pelo TJGO não isenta A CONTRATADA de suas 

obrigações e responsabilidades assumidas. 

14.12 Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA 

no Protocolo. 
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15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Os recursos para aquisição do objeto do presente termo de referência correrão 

à conta de recursos orçamentários próprios do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

 

16. DAS SANÇÕES 

 

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: 

I – advertência 

II – multa; 

III – suspensão de contratar com o Tribunal de Justiça; 

IV – impedimento de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça; 

V – declaração de inidoneidade. 

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

seguinte: 

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento 

total da obrigação, inclusive no caso de recusa o adjudicatário em firmar o contrato, 

dentro de 10 (dez) dias contatos da data de sua convocação; 

II – multa de 0,1% (zero vírgula um 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; 

III – multa de 0,2% (zero vírgula dois 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. 

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 ou etapa do cronograma físico da obra não 

cumprido, se for o caso. 

16.4 As multas serão descontadas de qualquer crédito da empresa contratada. 
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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. 

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 A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar 

com a Administração serão graduados pelos seguintes prazos: 

I – 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; 

II – 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do 

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

III – 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. 

16.7 Ficará impedida de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça, pelo prazo 

de 2 (dois) anos, garantido o devido processo legal, sem prejuízo da rescisão unilateral 

do contrato e da aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

contratação, a empresa que: 

a) deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa; 

b) fraudar a execução do contrato; 
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c) comportar-se de modo inidôneo; 

d) cometer fraude fiscal; ou 

e) fizer declaração falsa. 

16.8 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. 

 

17. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

17.1 A Contratada será responsabilizada por qualquer prejuízo que venha 

causar à Contratante em virtude de ter suas atividades suspensas, paralisadas ou 

proibidas por falta de cumprimento de normas ambientais ligadas à comercialização do 

produto (gás liquefeito de petróleo – GLP, a granel), observando o que prescreve a IN 

nº 01 de 19 de janeiro do MPOG. 

17.2 O material objeto deste Termo de Referência deverá, sempre que 

possível, seguir as diretrizes de sustentabilidade ambiental, observando-se: menor 

impacto sobre os recursos naturais; maior eficiência na utilização de recursos naturais 

com água e energia; maior vida útil e menor custo de manutenção do bem; origem 

ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados na concepção e elaboração 

do material. 

Goiânia, 18 de outubro de 2018. 

 

Elaboração/Solicitação:  Tatiana Rodrigues Ferreira 
                                                Diretora da Divisão de Serviços Gerais     
   

                                                       Elieny Rodrigues Vieira Mariz 
                                                  Coordenadora Administrativa do Foro  
 

 

De acordo:             Lillian Leal Couto de Moraes             
                                                           Diretora Administrativa 

 

                  Dra. Maria Socorro de Sousa Afonso Silva 
             Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ANEXO I 

 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO 

  

Unidade demandante  

Data e hora da abertura da solicitação 

pela unidade demandante 

 

Data e hora da chegada do funcionário 

da Contratada à localidade de 

prestação do serviço 

 

Nome do funcionário da Contratada 

responsável pela execução do serviço 

 

Assinatura do funcionário da 

Contratada 

 

Assinatura do servidor designado pela 

Contratante para acompanhamento. 

 

Descrição do Serviço que foi realizado  

 

 

 

Data e hora da conclusão da prestação 

do serviço 
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