PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 114/2016
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por intermédio de seu Pregoeiro(a),
designado pelo Decreto Judiciário nº 164/2016, datado de 05/02/2016, torna público
para conhecimento dos interessados que às 9h30 (nove horas e trinta minutos do
dia vinte e oito do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis
(28/11/2016), na sala de Reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada no
3º (terceiro) andar, do Anexo I do Tribunal de Justiça, à Rua 19, Q.A8, Lt. 06, Setor
Oeste, em Goiânia-GO, fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo menor Preço, destinado exclusivamente à participação
de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme descrito neste edital
e seu(s) anexo(s). Tal procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei
Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei
Complementar nº 117/2015, Decretos Federais de nº 3.555/2000, 3.693/2000 e
5.450/2005, Decreto Estadual nº 7.468/2011 e, subsidiariamente, às normas da Lei
Federal nº 8.666/1993 e Lei Estadual nº 17.928/2012, em atendimento ao processo
administrativo de nº 201509000010167.

PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO
1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada
para realização do serviço de reforma da caixa d'água metálica base (reservatório
taça), capacidade 20.000 litros (20 m³), no prédio do Fórum da Comarca de
Panamá, nos termos estabelecidos neste edital e anexos.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS
e-mail: rjayme@tjgo.jus.br
fax : (062) 3236 2428
fone : (062) 3236 2433
2. Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de
compreensão ou interpretação do edital e seus anexos, deverão ser formulados por
escrito, ao Pregoeiro, preferencialmente via e-mail, em até 3 (três) dias úteis
antecedentes à apresentação das propostas. As consultas serão respondidas e
publicadas no site do Tribunal de Justiça (www.tjgo.jus.br), na página da licitação,
no relatório 2016.
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RECURSOS FINANCEIROS
3. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta do(s)
Programas de Trabalho 2016.0452.02.061.4001.4001 (Apoio Administrativo), tendo
por elemento(s) de despesa(s): 3.3.90.39.18 (Manutenção, Reparos e Conservação
de Bens Imóveis).
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
4. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório através de petição
de impugnação a ser encaminhada ao Pregoeiro, via e-mail, assinada e
digitalizada, ou ao Protocolo Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás.
5. Não será admitida a impugnação do Edital via fax.
6. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição de impugnação no prazo de 24
(vinte e quatro) horas após o recebimento da petição via e-mail ou quando do
recebimento na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação.
7. Acolhida a petição contra o ato convocatório, serão designadas novas
datas para a realização do certame.
8. Não serão conhecidas impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou
subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado para
responder pela empresa interessada.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
9. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos.
10. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a) não possuam, em seu objeto social, a faculdade para comercialização dos
produtos objeto desta licitação;
b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária com o Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás;

Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3º andar, Setor Oeste,
Goiânia Goiás – CEP 74120-100 Telefones (62) 3236-2433/2435 – Fax (62) 3236-2428 - www.tjgo.jus.br
Assinado digitalmente por: ROGERIO JAYME, PRESIDENTE DA CPL E PREGOEIRO, em 09/11/2016 às 18:14.
Para validar este documento informe o código a8Y6LqKQMtq no endereço http://portaltj.tjgo.gov/proad/publico/validacaoDocumento

PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

c) sejam declarados inidôneos em qualquer esfera da Administração Pública;
d) estejam sob falência, concordata, recuperação judicial, dissolução ou
liquidação.
11. A participação no procedimento licitatório implica, automaticamente, a
aceitação integral dos termos deste Edital e seu(s) Anexo(s) e o pleno conhecimento
dos regulamentos, instruções e leis aplicáveis.
12. O Edital e Anexo(s) encontram-se à disposição dos interessados na
Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, situada no 3º (terceiro) andar, do
Anexo I do Tribunal de Justiça, à Rua 19, Q.A8, Lt. 06, Setor Oeste, em Goiânia-GO ,
ou pelo site www.tjgo.jus.br .
DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
13. A proponente deverá fazer-se apresentar para fins de credenciamento
junto ao Pregoeiro através de um representante que, devidamente munido de
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a
responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes,
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
14. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração
ou instrumento particular com amplos poderes, acompanhado de cópia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, para formular ofertas e lances de preços e praticar os
demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente.
15. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a
mesma deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro
documento, onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para
constituir mandatário.
16. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, que
lhe confira poderes para tanto, devendo identificar-se, exibindo cédula de identidade
ou outro documento equivalente.
17. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para
mais de uma firma proponente.
18. É facultado aos interessados a participação nas sessões por seu
representante legal ou especificamente nomeado. A não apresentação do
documento de credenciamento (procuração), ou a incorreção deste, não inabilitará o
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interessado, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela
empresa participante.
19. Os interessados que porventura não puderem estar presentes no
momento da abertura, poderão participar da licitação, desde que chancelem os seus
envelopes no Protocolo Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
até o primeiro dia útil que anteceder a abertura dos trabalhos, participando, quando
da fase de lances, única e exclusivamente, com os valores apresentados na
proposta.
DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
20. As Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser
apresentados no local, dia e hora determinados, em 2 (dois) envelopes, “A”
contendo a Proposta de Preço e “B”, contendo os Documentos de Habilitação,
devidamente fechados e rubricados no fecho.
21. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa os seguintes
dizeres:
AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,
SECRETARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
3º (TERCEIRO) ANDAR, DO ANEXO I DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
À RUA 19, Q.A8, Lt. 06, SETOR OESTE, EM GOIÂNIA-GO
PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 114/2016;
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE.
DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE A)
22. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via impressa, em
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá ter validade de 60
(sessenta) dias corridos contados da sua apresentação. Caso não seja indicado o
prazo, considerar-se-á válida por 60 (sessenta) dias.
23. A proposta deverá conter:
a) nome ou razão social da proponente, número do CNPJ, endereço
completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail);
b) especificação completa dos serviços ofertados e outros elementos
necessários à sua precisa caracterização, atendendo às especificações constantes
dos Anexos deste Edital;
c) valor total dos serviços;
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d) validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
e) data e assinatura da proponente.
24. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do
presente Edital e Anexos(s), sejam omissas ou apresentem irregularidades ou
defeitos que impossibilitem a exata compreensão do conteúdo da proposta.
25. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da
licitante, das condições estabelecidas neste edital e anexos.
26. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
27. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as
propostas de preços e documentação será pública, dirigida pelo Pregoeiro
designado para o evento e realizada de acordo com a Lei n° 10.520/2002, Decreto
Federal n° 3.555/2000, Decreto Judiciário n° 409/03 e em conformidade com este
Edital e seu(s) Anexo(s).
28. No dia, horário e local marcados, antes do início da sessão, as
proponentes deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poder para
formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do presente
certame, conforme disposição da Lei 10.520/2002.
29. Após a abertura de um dos envelopes contendo proposta de preços, não
mais serão admitidas novas proponentes, salvo com a anuência de todas as
empresas participantes.
30. Serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços, sendo feita
a sua conferência e posterior rubrica pelo Pregoeiro.
31. Será permitido, aos representantes credenciados, a correção, na
proposta, de divergências entre os valores unitário e total dos itens ou lotes, bem
como divergências entre os valores expressos em algarismo e por extenso, contanto
que tais alterações não impliquem em alteração do valor total proposto para o item
ou lote.
32. A falta de data, de assinatura, do número do CNPJ ou do endereço da
empresa na proposta, poderá ser suprida pelo representante legal presente à
reunião.
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33. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do
presente Edital e Anexos(s), sejam omissas ou apresentem irregularidades ou
defeitos que impossibilitem a exata compreensão do conteúdo da proposta.
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES
34. Abertas as propostas, o Pregoeiro classificará a proponente que
apresentar a proposta de MENOR PREÇO, e aquelas com valores superiores em
até 10 (dez por cento) da proposta de menor preço. Não se observando o mínimo de
03 (três) propostas nas condições mencionadas, serão classificadas as melhores
propostas de preços subsequentes, até o máximo de 03 (três), incluindo-se ai a de
menor valor, para que seus autores participem de lances verbais, quaisquer que
sejam os preços então apresentados, conforme disposto na Lei 10.520/2002.
35. Às proponentes classificadas conforme o item anterior será dada
oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores
distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço.
36. Serão aceitos lances com valores inferiores ao último lance registrado.
Também serão aceitos lances, por parte de uma mesma empresa, inferiores ao
lance por ela ofertado anteriormente, mesmo que não supere o lance de menor valor
registrado pelas concorrentes.
37. A proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocada
pelo Pregoeiro, será excluída da fase de lances.
38. Não será permitido aos representantes das empresas classificadas,
durante a realização do pregão, a utilização de aparelhos celulares ou rádios de
comunicação.
39. Antes de iniciada a fase de lances, será estipulado pelo Pregoeiro, em
comum acordo com as licitantes presentes, o valor mínimo a ser ofertado por lance,
caso esse não esteja definido no Edital.
40. Caso não aconteçam lances verbais, será verificada a conformidade entre
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
41. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e
valor, decidindo motivadamente a respeito.
42. Será desclassificada proposta manifestamente inexequível, assim
entendida a que apresente valores unitário ou global simbólicos, irrisórios ou de
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valor “zero”, incompatíveis com os preços de mercado.
43. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope de
Habilitação contendo os documentos exigidos para o presente Pregão.
44. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada
a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital.
45. Habilitada a licitante vencedora, o Pregoeiro solicitará ao seu
representante, que firme declaração, constando o preço final ofertado (unitário e
total) para cada item, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo, com
apenas duas casas decimais após a vírgula e por extenso, a qual integrará a Carta
Proposta.
46. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a
aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as
exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto definido neste Edital.
47. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o
Pregoeiro convocará todas as licitantes para, no prazo de 08 (oito) dias úteis,
apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação, nos
termos da Lei Federal 8.666/1993.
48. Não havendo lances ou encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro
poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido menor preço.
49. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá, obrigatoriamente, ser assinada pelo
Pregoeiro e licitante(s) vencedora(s). Será facultada a assinatura da referida ata à
equipe de apoio e às demais licitantes.
50. Encerrada a reunião, observando-se alteração quanto ao valor da(s)
proposta(s) original(is) em relação ao valor final proposto pela licitante quando da
fase de lances ou quando da negociação direta com o Pregoeiro, a empresa
vencedora deverá apresentar, à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação,
em, no máximo 24 (vinte e quatro) horas, proposta atualizada, sob pena de
convocação das licitantes subsequentes na ordem de classificação, para negociação
e posterior adjudicação.
51. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste
Edital.
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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA HABILITAÇÃO
52. Para habilitação a licitante deverá apresentar documentação abaixo
discriminada, colocada na ordem sequencial deste Edital.
52.1. documentação relativa à habilitação jurídica:
a) comprovante de registro cadastral (CRC), fornecido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás ou qualquer órgão público ou entidade municipal,
estadual, distrital ou federal;
b) prova de constituição da empresa, apresentada da seguinte forma:
- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova da diretoria em
exercício, no caso de sociedades civis;
- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento, expedido pelo órgão competente, se a atividade relativa ao objeto
desta licitação assim o exigir;
c) comprovação da condição de MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE através de “Declaração de Enquadramento” devidamente
certificada pela Junta Comercial competente ou certidão que comprove tal condição,
emitida pela Junta Comercial, no presente exercício.
c.1) no que tange à declaração de enquadramento ou certidão de
comprovação da qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte não
será aceita outra documentação senão aquela emitida e/ou certificada (deferida)
pela Junta Comercial competente, consoante determinação do art. 8º da Instrução
Normativa n° 103, de 22/05/2007, do Departamento Nacional de Registro do
Comércio (DNRC).
52.2. documentação relativa à regularidade fiscal:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal do domicílio ou
sede da empresa interessada mediante Certidão de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União bem como as Contribuições Sociais;
d) prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio
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ou sede da empresa interessada, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado
ou Distrito Federal;
e) prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual, expedida
pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás;
f) prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio
ou sede da empresa interessada, expedida pela Prefeitura Municipal, quando
couber;
g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão de Débitos Trabalhistas (CNDT),
expedida pela Justiça do Trabalho;
52.2.1. Para as licitantes com sede em Estados Federativos em que a
comprovação da regularidade junto à Fazenda Pública Estadual se dê através de
duas certidões, uma relativa a tributos mobiliários e outra a tributos imobiliários,
somente será exigida, para a habilitação neste certame, a primeira.
52.3. documentação relativa à qualificação técnica:
a) um ou mais atestados, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, atuante no mercado nacional, comprovando a prestação, de forma
satisfatória, de serviços com características semelhantes às do objeto licitado;
52.4. documentação relativa à qualificação econômico-financeira:
a) certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou
extrajudicial expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa, emitida num
período máximo de trinta (30) dias anteriores à data de realização do certame;
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais
de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;
52.4.1. Serão considerados aceitos o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) publicados em Diário Oficial;
b) publicados em jornal;
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante;
d) por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou em outro órgão equivalente, inclusive
com os Termos de Abertura e de Encerramento.
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52.4.2. As empresas constituídas no presente exercício civil, deverão
apresentar o balanço de abertura ou o último balanço patrimonial levantado.
52.5. declarações:
a) declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fato
superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame;
b) declaração de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação;
c) declaração de fiel observância do disposto no artigo 7º, XXXIII, da
Constituição Federal, nos termos da Lei Federal nº 9.854/99, art. 1º, na forma
seguinte:
“Declaramos para fins de licitação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e
sob as penas da lei, não ter em nosso quadro de empregados qualquer trabalhador menor de
16 (dezesseis) anos de idade, exceto maiores de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.
Declaramos ainda que nenhum trabalhador menor de 18 (dezoito) anos exerce trabalho
noturno, perigoso ou insalubre em nossa empresa.”

d) Declaração da proponente, de não possuir vínculo com o Poder Judiciário,
nos termos do art. 3º da Resolução nº 07, alterada pela Resolução nº 09, de 06 de
dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, na forma seguinte:
“Declaramos para fins de licitação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e
sob as penas da lei, ter conhecimento da vedação da manutenção, aditamento ou prorrogação
de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que
sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros
ou juízes vinculados a esse Tribunal.”

53. Os documentos necessários à habilitação somente poderão ser
apresentados se originais ou por cópia autenticada em cartório competente ou por
cópia autenticada por servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ou
publicados em órgão da imprensa oficial.
54. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos requeridos no presente Edital e seu(s) Anexo(s).
55. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seu(s) Anexo(s), o Pregoeiro
considerará a proponente inabilitada.
56. Os documentos exigidos nos subitens 52.2, letras “b” a “g” deste edital,
terão seus prazos de validade adstritos aos estabelecidos pelos respectivos órgãos
expedidores. Caso não apresentem prazo de validade, somente serão aceitos se
expedidos num período máximo de 60 (sessenta) dias antecedentes à abertura dos
envelopes de habilitação.
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57. Havendo qualquer restrição na comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para a regularização da documentação em virtude do benefício concedido
pela Lei Complementar Estadual nº 117/2015, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, podendo esse
prazo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.
58. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato.
59. A prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) não será considerada como documento concernente à regularidade
fiscal para fins do item anterior.
DOS RECURSOS
60. Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de interpor recurso, mediante registro em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe,
desde já, concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das
correspondentes razões, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
61. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na
decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao
licitante declarado vencedor.
62. Não será conhecido recurso que versar sobre assuntos meramente
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interposição do recurso pelo
proponente.
63. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
64. Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo nos
termos do art. 109, § 2º da Lei nº 8.666/93.
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65. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
66. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, no 3º (terceiro)
andar, do Anexo I do Tribunal de Justiça, à Rua 19, Q.A8, Lt. 06, Setor Oeste, em
Goiânia-GO, até o encaminhamento à autoridade competente, para a homologação.
DA ADJUDICAÇÃO
67. Constatado o atendimento das exigências fixadas no ato convocatório, a
licitante será declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. Em
seguida os autos serão encaminhados ao Ordenador de Despesas para
homologação.
DO EMPENHO/CONTRATO
68. À licitante vencedora será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis,
improrrogáveis, para retirada da Nota de Empenho/Contrato, após convocação
promovida pela Divisão de Manutenção Predial do Interior, sob pena de decair o
direito de prestação do serviço.
69. A empresa adjudicatária para aceitar e receber a Nota de
Empenho/Contrato, poderá solicitar expressamente à Divisão de Manutenção
Predial do Interior do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás o seu envio, via fax ou
e-mail.
70. A recusa injustificada da empresa adjudicatária em aceitar ou retirar a
Nota de Empenho/Contrato, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legais.
71. É facultado ao Tribunal de Justiça, quando o convocado não retirar a Nota
de Empenho, no prazo e condições estabelecidos, convocar, respeitando a ordem
de classificação, licitante remanescente para, estando o mesmo habilitado, efetuar o
fornecimento, no prazo e condições por ele propostas.
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
72. A prestação dos serviços será processada nas condições, prazos e local
estabelecidos no Termo de Referência, anexo deste Edital.
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DO PAGAMENTO
73. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias úteis após o
recebimento definitivo do objeto da licitação, mediante apresentação da respectiva
Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.
74. Caso o pagamento ocorra após o prazo estabelecido no item anterior, por
responsabilidade exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sobre o
mesmo incorrerá multa de mora com base no INPC do IBGE, pro rata temporis, ou
por outro índice substitutivo pactuado em comum acordo entre as partes.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
75. Realizar os serviços em conformidade com o estabelecido no edital e
anexo(s).
76. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais,
previdenciários e comerciais resultantes da adjudicação desta Licitação, consoante o
disposto no art. 71 da Lei nº 8.666/93.
77. Aceitar, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
da compra.
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
78. Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências
relacionadas com a prestação dos serviços.
79. Efetuar, após apresentação da Nota Fiscal, o recebimento e aceite dos
serviços.
80. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a empresa vencedora
prestar fora das especificações do edital e anexo(s).
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
81. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo descumprimento das
condições deste edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades:
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a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do
contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de
recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de
10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
c) multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento e/ou do serviço não realizado;
d) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento e/ou do serviço não realizado, para cada dia subsequente ao trigésimo.
82. 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.
83. Se o total das multas atingir um valor igual a 10% (dez por cento) do preço
total do objeto, este será rescindido a exclusivo critério do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, sem prejuízo da apuração das perdas e danos.
84. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as
demais sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a
obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.
85. A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar
com a Administração serão graduados pelos seguintes prazos:
a) 6 (seis) meses, nos casos de:
a.1) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze)
meses, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo
determinado pela Administração;
a.2) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.
b) 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do
objeto, do serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.
c) 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
c.1) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada,
deteriorada ou danificada;
c.2) paralisação de serviço ou do fornecimento de bens sem justa
fundamentação e prévia comunicação à Administração;
c.3) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito
da administração estadual;
c.4) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude
fiscal no recolhimento de qualquer tributo.
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86. Ao licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação e/ou
declaração falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade
de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sendo descredenciado do Cadastro de Fornecedores,
sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato (quando for o caso) e
das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida.
87. O licitante que praticar a infração prevista no item 85, alínea “c”, será
declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a Administração
Pública Estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida quando ressarcida a Administração dos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da respectiva sanção.
88. As penalidades e suspensão de licitar serão obrigatoriamente publicadas
no Diário de Justiça Eletrônico.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
89. É facultado ao Pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
90. Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de
verdade real, será permitida, nos termos do art. 2° do Decreto Judiciário n° 409/03
c/c art. 11, inciso XIII, do Decreto Federal n° 3.555/00, a apresentação de
documentação atualizada e regularizada na própria sessão, desde que a sua
produção seja de fácil realização.
91. Fica assegurado ao Tribunal de Justiça o direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a
presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
92. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas não sendo o Tribunal de Justiça, em nenhum caso, responsável
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório e de eventual cancelamento ou anulação do certame ou de parte de seu
objeto.
93. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
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informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
94. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro(a) em
contrário.
95. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e Anexos, excluir-seá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no Tribunal de Justiça.
96. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato.
97. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito ao
fornecimento do objeto licitado.
98. A ata referente à sessão pública deste certame, além da publicação de
seu extrato no Diário de Justiça Eletrônico, bem como os atos e os procedimentos
relativos aos recursos interpostos e as respostas a eventuais pedidos de
esclarecimento serão divulgados, para conhecimento público, na internet, no site
http://www.tjgo.jus.br na página Licitação/Relatório 2016.
99. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei
n° 10.520/02, Lei Estadual nº 17.928/2012, Decreto Estadual nº 7.468/2011 e,
subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, e à legislação comum, que se aplicará,
inclusive, aos casos omissos.
100. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de
ordem estritamente informal, sendo as demais, formuladas por escrito até 03 (três)
dias antes da realização do certame.
101. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o desta
Capital, com exclusão de qualquer outro.
Para conhecimento dos interessados, lavrou-se o presente edital, que será
afixado no quadro da Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, localizado
no térreo do edifício do Palácio da Justiça, à Avenida Assis Chateaubriand, nº 195,
Setor Oeste, em Goiânia-GO, estando a Secretaria à disposição dos interessados
para mais informações, no horário de 08h00 às 18h00, através do fax (062) 32362432, telefones (062) 3236-2433 e 3236-2435, ou pela internet, no endereço
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www.tjgo.jus.br.
Goiânia, 31 de outubro de 2016.

Rogério Jayme
Pregoeiro
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ANEXO I
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 114/2016 – PREGÃO PRESENCIAL

TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO
ITEM
1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Contratação de Empresa Especializada para reforma do reservatório taça –
incluso: preparação de superfície manual e mecânico; solda elétrica em
pontos específicos; impermeabilização interna em Epóxi para água potável;
pintura externa em esmalte sintético industrial; mão-de-obra; material
necessário.

1.1. PRAZO DE EXECUÇÃO
Os serviços deverão serem executados no prazo máximo de 30 (trinta) dias a
partir da data de recebimento do empenho.
1.2. ESTIMATIVA DE CUSTO
O custo estimado total da presente contratação será levantado pela Divisão
de Compras.
2. JUSTIFICATIVA
2.0.1. Reforma de 1 (um) reservatório taça. O Reservatório está situado no prédio do
Fórum da Comarca de Panamá. O serviço deve conter preparação de superfície
manual e mecânico, solda elétrica em pontos específicos, impermeabilização interna
em Epóxi para água potável, pintura externa em esmalte sintético industrial, em
suma, mão-de-obra e material necessário para proporcionar abastecimento de água
potável aos servidores e usuários.
2.1. OBJETIVO GERAL / METAS VINCULADAS
2.1.1. Reforma de 1 (um) reservatório taça. O Reservatório está situado no prédio
do Fórum da Comarca de Panamá. Entregar o reservatório em perfeito e plenas
condições de utilização. Os serviços deverão ser programados junto à administração
local previamente ao início da execução, preferencialmente nos horários definidos
no item 3.2.2.
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3. CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGAS:
3.1. FORMA DE PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS:
3.1.1. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará com
prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da
nota de empenho NE.
3.1.2. 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.
3.1.3. O servidor designado pela vistoria do serviço não recebera o mesmo em
desacordo com as condições técnicas exigidas.
3.1.4. A reforma, já incluso: mão-de-obra e material necessário para execução do
serviço será efetuada pela empresa contratada.
3.2. DO LOCAL DO SERVIÇO, ENDEREÇO E HORÁRIO:
3.2.1. O serviço será realizado nas dependências do Fórum da Comarca de
Panamá, situada na Quadra entre ruas Alvino Marques, C, D e A, bairro Sol
Nascente - Panamá- Goiás.
3.2.2. O período laboral inicia-se as 08:00 e encerra-se as 17:00, nos dias úteis com
sugestão de contato com a administração para prévio agendamento.

4. PAGAMENTOS
4.1. A Nota Fiscal/Fatura 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/Faturas emitidas
com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.
4.2. O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da(s)
data(s) da(s) entrega(s) dos materiais, e recebimento da Nota Fiscal/Fatura
devidamente atestada pelo setor competente.
4.3. O pagamento de que se trata o subitem anterior só será efetivado se a licitante
estiver em situação regular em considerações às exigências legais para
contratações públicas.
4.4. O pagamento não será efetuado enquanto a empresa vencedora estiver
pendente de liquidação com qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção
monetária.
4.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos
Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3º andar, Setor Oeste,
Goiânia Goiás – CEP 74120-100 Telefones (62) 3236-2433/2435 – Fax (62) 3236-2428 - www.tjgo.jus.br
Assinado digitalmente por: ROGERIO JAYME, PRESIDENTE DA CPL E PREGOEIRO, em 09/11/2016 às 18:14.
Para validar este documento informe o código a8Y6LqKQMtq no endereço http://portaltj.tjgo.gov/proad/publico/validacaoDocumento

PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

documentos exigidos como condição de pagamento por parte da Contratada,
importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do
Contratante.
4.6. Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que
por ventura ocorrerem serão de responsabilidade da empresa vencedora.
4.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a licitante não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
atualização financeira devida pelo Tribunal de Justiça, entre a data acima referida e
a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será de 6% a.a (seis por
cento ao ano).

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
5.1. A Contratada obriga-se a:
5.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de
sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais;
5.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, no
prazo máximo de 10 (dez) (dias), os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
5.1.3. fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta, e de forma a
garantir a plena execução dos serviços;
5.1.4. 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;
5.1.5. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos necessários dos
serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em
vigor;
5.1.6. 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
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contratante, nos termos da Resolução nº 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça,
que disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e
companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e
assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e dá outras
providências;
5.1.7. apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem
estar devidamente identificados por meio de crachá e uniforme da empresa;
5.1.8. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
5.1.9. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o
caso;
5.1.10. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestação dos serviços;
5.1.11. 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;
5.1.12. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
5.1.13. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta
de contrato ou conforme regulamentação legal;
5.1.14. arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação,
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exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da
Lei nº 8.666, de 1993.
5.2. A Contratante obriga-se a:
5.2.1. proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar
seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus
Anexos, especialmente do Termo de Referência;
5.2.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
5.2.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, 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;
5.2.4. notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
5.2.5. pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato integralmente se houver cumprimento total do objeto contratado ou parcial,
proporcional aos serviços prestados, se houver concordância do gestor;
5.2.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6. MEDIDAS ACAUTELADORAS
6.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública
poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar
providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível
reparação.
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7. DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO
7.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos
serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na
forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de
1997.
7.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
7.1.2. A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto no Anexo IV
(Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02,
de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem prejuízo de
outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do
objeto e do local.
7.1.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com
base nos critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos
aos índices de produtividade.
7.2. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual
à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.3. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.
7.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e
comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos
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§§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666,
de 1993.

8. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão
previstas no Edital.

Goiânia, 15 de agosto de 2016.

Eng.º Rodrigo Silva Santos
Divisão de Manutenção Predial do Interior (DMPI)

De acordo:

Eng. Luiz Carlos da Silva Amaral
Diretor do Departamento de Engenharia,
Arquitetura e Manutenção Predial

Eng. Luiz Cláudio Dias Ferreira
Coordenador de Obras
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ANEXO II
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 114/2016 – PREGÃO PRESENCIAL
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

Especificação

Contratação de Empresa Especializada para reforma do reservatório
taça – incluso: preparação de superfície manual e mecânico; solda
elétrica em pontos específicos; impermeabilização interna em Epóxi
para água potável; pintura externa em esmalte sintético industrial;
mão-de-obra; material necessário.

Valor

R$ 12.006,67

Goiânia, 31 de outubro de 2016.

Rogério Jayme
Pregoeiro
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