PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002/2018

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por intermédio de seu Pregoeiro,
designado pelo Decreto Judiciário nº 552/2017, datado de 15/02/2017, torna público para
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, por Item, destinada exclusivamente à
participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sob a forma de
fornecimento parcelado, tendo por finalidade o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
conforme disposições fixadas 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 147/2014, 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 201706000042280.
DATAS E HORÁRIOS
Recebimento das propostas : a partir das 08h00 do dia 27/02/2018
Abertura das propostas

: a partir das 10h00 do dia 28/02/2018

Início da disputa de preços : às 14h00 do dia 28/02/2018
OBJETO
1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de mobiliário e utensílios para o
Centro Educacional Infantil Desembargador Mauro Campos (CEI), conforme especificado
no(s) anexo(s) deste Edital.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS
e-mail: rcpina@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.
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3. As consultas serão respondidas e publicadas no site do Tribunal de Justiça
(www.tjgo.jus.br), na página da licitação, no link Relatório 2018.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
4. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases.
5. Os trabalhos serão conduzidos por servidor(a) do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás, nomeado(a) Pregoeiro(a), designado(a) pelo Decreto Judiciário nº 552/2017,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o Sistema
“licitações-e” constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A.
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
6. 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.
7. Não será admitida a impugnação do Edital via fax.
8. 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 após o recebimento da
petição pela Secretaria da Comissão Permanente de Licitação.
9. Acolhida a petição contra o ato convocatório, serão designadas novas datas para
a realização do certame.
10. 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.
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTA
11. O interessado deverá observar as datas e os horários limites previstos para
apresentação e abertura da(s) proposta(s), atentando também para a data e horário de
início da disputa.
REFERÊNCIA DE TEMPO
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12. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão registradas
no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
13. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos.
14. 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 prestação dos serviços
objeto desta licitação;
b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária com o Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás ou por qualquer órgão da administração pública;
c) sejam declarados inidôneos em qualquer esfera da Administração Pública;
d) estejam sob falência, concordata, recuperação judicial, dissolução ou
liquidação.
,
CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES
15. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto
às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.
16. Para fins da obtenção de senhas, conforme o item anterior, as pessoas
jurídicas ou empresas individuais deverão credenciar representantes, mediante a
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar demais atos e operações no
sistema licitações-e.
17. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente, deverá apresentar, junto ao Banco do Brasil, cópia do respectivo Estatuto ou
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
18. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser
utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do
credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.
19. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu
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uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
20. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
PARTICIPAÇÃO
21. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha
pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e
horário limite estabelecidos.
22. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site
http://www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”.
23. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O interessado será
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
24. O certame será conduzido pelo Pregoeiro(a), que terá, em especial, as
seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance
de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação.
25. A partir do horário previsto no edital, terá início a sessão pública do pregão
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro(a)
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a avaliar a aceitabilidade das propostas.
26. Quando da apresentação da proposta, para análise e aceitabilidade do
Pregoeiro(a), deverá ser informado, no campo de apresentação das propostas, a
descrição resumida dos serviços ofertados, valores mensal e anual de cada lote e o valor
total anual. O descumprimento implicará na desclassificação da proposta e consequente
impossibilidade de participação na fase de lances.
27. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de
lances.
28. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
29. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e
registrado no sistema, mesmo que não supere o lance de menor valor registrado pelas
concorrentes.
30. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos
lances aos demais participantes.
31. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance
cujo valor seja considerado manifestamente inexequível.
32. A etapa de lances da sessão pública será dividida em duas fases sendo a
primeira, conduzida e encerrada pelo Pregoeiro(a) mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, e a segunda, resultante do transcurso de tempo randômico, de até
trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
33. Facultativamente, o Pregoeiro(a) poderá encerrar a sessão pública mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso
do tempo randômico. Após o encerramento da fase de lances, antes de anunciar o
vencedor, o Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta,
diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor valor, buscando a
obtenção de melhor oferta, bem como decidir sobre sua aceitação.
34. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o
encerramento da etapa de lances, momento em que será informado, automaticamente, a
condição de empate técnico, em função do benefício concedido pela Lei Complementar nº
123/2006, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
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35. O sistema informará também, quando for o caso, a proposta de menor preço
após negociação e decisão pelo Pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor
valor.
36. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro(a) examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente
a respeito.
37. A proponente, primeira classificada, deverá apresentar obrigatoriamente, via email rcpina@tjgo.jus.br, no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos após o fechamento
da sala de disputa, a proposta de preços atualizada e a documentação para fins de
análise e habilitação. Todos os documentos deverão ser originais, assinados e
encaminhados em extensão “pdf”. Após o recebimento o Pregoeiro verificará o
cumprimento das exigências contidas neste Edital.
38. Estando a documentação e a proposta de preços em conformidade com as
exigências do Edital, a licitante será declarada vencedora do certame no sistema
licitações-e.
39. Os documentos remetidos por meio eletrônico poderão ser solicitados, à
qualquer momento, na forma original, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
40. Será desclassificada a empresa que descumprir o prazo estabelecido, sendo
facultado ao Tribunal de Justiça convocar a(s) empresa(s) remanescente(s), obedecida a
ordem de classificação.
41. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance
subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e, em sendo
aceita a proposta, avaliará a habilitação do participante, situação essa que acontecerá
sucessivamente, até a apuração de uma proposta aceitável e de documentação que
atenda às exigências do Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro(a) poderá negociar com
o participante para que seja obtido preço melhor.
42. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será
adjudicado.
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
43. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO por ltem,
observadas as especificações contidas neste Edital.
44. Em obediência ao disposto no art. 40, X, da Lei nº 8.666/93, serão
considerados, como preços máximos aceitáveis, os valores unitários e global orçados
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pela Administração.
45. Será desclassificada proposta manifestamente inexequível, assim entendida a
que apresente valores unitário ou global simbólicos, irrisórios ou de valor “zero”,
incompatíveis com os preços de mercado.
46. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro(a) poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
47. A proposta atualizada deverá conter:
a) nome ou razão social da proponente, número do CNPJ, endereço completo,
telefone e endereço eletrônico (e-mail);
b) especificação dos serviços ofertados, de forma detalhada, contemplando todas
as especificidades constantes do termo de referência, anexo deste edital;
c) valores totais mensal e anual;
d) validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias e;
e) data e assinatura da proponente.
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA HABILITAÇÃO
48. Para habilitação a licitante deverá apresentar documentação abaixo
discriminada, colocada na ordem sequencial deste Edital.
48.1. documentação relativa à habilitação jurídica:
a) 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;
b) 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, em período não superior a 90 (noventa) dias anteriores à data de
apresentação das propostas.
b.1) no que tange à declaração de enquadramento ou certidão de
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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).
48.2. documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista:
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 ou
sede da empresa interessada, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou Distrito
Federal;
e) prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás,
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;
48.2.1. Para as licitantes com sede em Estados Federativos em que a
comprovação da regularidade junto à Fazenda Pública Municipal 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.
48.3. documentação relativa à qualificação técnica:
a) comprovação da capacitação técnico-operacional da empresa através de um
ou mais atestados, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, atuante no
mercado nacional, comprovando a prestação de serviços com características
semelhantes às do objeto licitado.
48.4. 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
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atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da
apresentação da proposta;
48.4.1. 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.
48.4.2. As empresas constituídas no presente exercício civil, deverão
apresentar o balanço de abertura ou o último balanço patrimonial levantado.
48.5. 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.”

e) Declaração da proponente, de não possuir vínculo com o Poder Judiciário,
nos termos do art. 4º da Resolução nº 156/2012, do Conselho Nacional de Justiça, na
forma seguinte:
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“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 ter entre seus
empregados colocados à disposição do Tribunal de Justiça para o exercício de função de
chefia, pessoas que incidam na vedação constante dos arts. 1º e 2º da Resolução nº
156/2012 do Conselho Nacional de Justiça.”

49. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos requeridos no presente Edital e seu(s) Anexo(s).
50. 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.
51. Os documentos de regularidade fiscal e trabalhista 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 apresentação das propostas com exceção do CNPJ
que não tem validade estabelecida.
52. 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.
53. 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.
54. 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.
55. A licitante que apresentar, junto aos documentos de habilitação, o Certificado
de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em
período não superior a 30 (trinta) dias anteriores à apresentação da proposta no sistema
“licitações e”, ficará isenta da apresentação da documentação relativa à regularidade
jurídica e fiscal.
56. O Certificado de Registro Cadastral (CRC), somente será emitido mediante o
atendimento pleno de todos os documentos exigidos para o cadastro. Não serão emitidos
certificados com pendências.
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57. Uma vez apresentado o Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás, o Pregoeiro determinará, à Comissão de Registros
Cadastrais, a conferência da validade de toda a documentação considerada isenta.
Havendo qualquer documento com validade vencida e não tendo a licitante encaminhado
outro válido, junto à documentação, tal situação implicará na desclassificação do licitante
bem como na aplicação das sanções legais, salvo se a licitante for microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP), às quais é permitida a regularização e apresentação de
novos documentos de regularidade fiscal, em virtude do benefício concedido pela Lei
Complementar Estadual nº 117/2015.
58. Não serão aceitos certificados de registro cadastral de outros órgãos públicos.
59. Não será aceito o certificado de registro cadastral extraído do SICAF, uma vez
que as informações dos fornecedores ali contidas, tem validade exclusivamente, para os
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional, no âmbito do
SISG (Sistema de Serviços Gerais), não se constituindo, em hipótese alguma, em
documento comprobatório da regularidade de fornecedor junto a órgãos ou entidades não
usuários do sistema.
DOS RECURSOS
60. Não serão conhecidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo
para responder pela proponente.
61. Após declarado o vencedor, o sistema abrirá opção para os proponentes
recorrerem das decisões do Pregoeiro podendo fazê-lo por um período de 24 (vinte e
quatro) horas, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões,
sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, necessariamente via
e-mail e em extensão “pdf” bem como em texto editável, ficando as demais licitantes,
desde logo, intimadas, para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente.
62. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, no
prazo acima estabelecido, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro(a)
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
63. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatórios ou quando não justificada de forma motivada a intenção de interpor o recurso
pelo proponente.
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.
DA ADJUDICAÇÃO
67. Constatado o atendimento das exigências fixadas no ato convocatório, a
licitante será declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
68. Após a homologação deste certame licitatório, o adjudicatário será notificado
para, em 5 (cinco) dias úteis, assinar, junto à Diretoria Geral, a Ata de Registro de Preços,
quando será iniciado o prazo de 12 (doze) meses para as solicitações e consequente
entrega dos produtos.
69. O prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma vez, a critério da Administração, em igual número de dias.
70. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo Representante legal da
empresa adjudicatária.
71. A recusa injustificada da vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços,
dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legais.
72. Para emissão das Notas de Empenho, para cada parcela solicitada dos
produtos/serviços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas
no edital, as quais deverão ser mantidas pela adjudicatária durante a vigência do
Contrato/Ata de Registro de Preços.
73. Caso o vencedor não faça a comprovação referida no item anterior ou,
injustificadamente se recusar a receber a nota de empenho, a Administração poderá
convocar outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após
comprovados os requisitos de habilitação e feita a negociação, receber a nota de
empenho, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações
legais.
74. A Ata de Registro de Preços destina-se a subsidiar o acompanhamento dos
preços.
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DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
75. As quantidades estimadas a serem contratadas estão descritas nos anexos do
Edital.
76. As solicitações emitidas e enviadas pela Diretoria Administrativa e avalizadas
pela Diretoria-Geral serão efetuadas ao longo de 12 (doze) meses, período de vigência da
Ata de Registro de Preços.
77. As condições previstas neste Edital e anexos integram as Notas de Empenho e
a Ata de Registro de Preços, independente de suas transcrições.
78. A partir do recebimento da Nota de Empenho referente a cada parcela
solicitada, iniciar-se-á o prazo para entrega/prestação dos produtos/serviços.
DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
79. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/1993.
80. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecida, optar pela aceitação ou não do serviço/fornecimento, desde
que não haja prejuízo das obrigações anteriormente assumidas.
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
81. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar as respectivas Notas de Empenho e/ou Solicitações, sem as
respectivas justificativas;
c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; e
d) houver razões de interesse público.
82. Havendo interesse no cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, será
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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83. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Registro de Preços na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução das
condições assumidas, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente
comprovado.
DO EMPENHO
84. À licitante vencedora será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis,
improrrogáveis, para retirada da Nota de Empenho, após convocação, sob pena de decair
o direito de fornecimento.
85. A empresa adjudicatária para aceitar e receber a Nota de Empenho poderá
solicitar, de forma expressa, o seu envio via e-mail.
86. A recusa injustificada da empresa adjudicatária em aceitar ou retirar a Nota de
Empenho, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legais.
87. 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, nos prazos e condições por ele propostas.
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
88. Os serviços serão prestados nos prazos, condições e local estabelecidos no
Termo de Referência.
DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
89. A licitação de que trata o presente edital, poderá ser revogada ou anulada pela
autoridade competente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos do art. 49,
da Lei 8.666/93.
DO PAGAMENTO
90. O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias após a
apresentação da Nota Fiscal, mediante recibo, ao gestor do contrato, que providenciará o
ateste e a formalização de procedimento administrativo.
91. Caso o pagamento ocorra após o prazo estabelecido, por responsabilidade
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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.
DO INADIMPLEMENTO
92. 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.
93. 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 do adjudicatário em firmar o contrato,
dentro de 10 (dez) dias contados 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.
94. 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.
95. 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.
96. 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.
97. 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
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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.
98. 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;
c) comportar-se de modo inidôneo;
d) cometer fraude fiscal; ou
e) fizer declaração falsa.
99. 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.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
100. Prestar os serviços em conformidade com o estabelecido no edital e anexo(s).
101. Comunicar ao titular da Divisão de Serviço de Produção Gráfica, todas e
quaisquer ocorrências relativas aos serviços a serem prestados e, no caso da
impossibilidade de prestação dos mesmos, comunicar, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias contados da ocorrência, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.
102. 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.
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103. 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.
104. Atender as obrigações constantes do Termo de Referência.
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
105. Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas
com a contratação e prestação dos serviços.
106. Efetuar, após apresentação da Nota Fiscal, o recebimento e aceite dos
serviços.
107. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a empresa contratada entregar
fora das especificações do edital e anexo(s).
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
108. É facultado ao Pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
109. 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.
110. 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.
111. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
112. 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.
113. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e Anexos, excluir-se-á 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.

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

PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

114. 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.
115. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito ao
fornecimento do objeto licitado.
116. 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 2018.
117. 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.
118. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem
estritamente informal, sendo as demais, formuladas por escrito até 03 (três) dias
consecutivos antes da realização do certame.
119. 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 e publicado na internet, no endereço www.tjgo.jus.br, estando a Secretaria à
disposição dos interessados para mais informações, no horário de 08h00 às 18h00,
através dos telefones (062) 3236-2433 e 3236-2435 ou pelo e-mail licitacao@tjgo.jus.br.
Goiânia, 15 de janeiro de 2018.
Rogério Castro de Pina
Pregoeiro
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ANEXO I
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, situado na Av.
Assis Chateaubriand nº195, Setor Oeste, cidade de Goiânia-GO, inscrito no CNPJ sob o
nº 02.050.330/0001-17, neste ato representado por sua Diretora Geral Aparecida
Auxiliadora Magalhães Santos, brasileira, servidora pública, residente e domiciliada nesta
capital, considerando o julgamento da licitação nº 002/2018, na modalidade PREGÃO, na
forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO por ltem, sob a forma de fornecimento
parcelado, tendo por finalidade o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, e o Despacho
Homologatório nº _____/2018, fls. ____, dos autos de nº 201706000042280, resolve
registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), nas quantidades estimadas, de acordo com a
classificação alcançada, atendendo às exigências e condições previstas no Instrumento
Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sob sujeição às normas
da Lei Federal nº 10.520/2002 e em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/1993
com suas alterações e com a Lei Estadual nº 17.928/2012.
Dados do Órgão Gerenciador, objeto registrado e dados do Prestador de
Serviços Registrado.
Contratante
CNPJ
Endereço
CEP
Telefone

: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS
: 02.050.330/0001-17
: Av. Assis Chateaubriand nº195, Setor Oeste, Goiânia-GO
: 74.130-010
: (62) 3216 2140, 3216 2268, 3216 2233 e 3216 2295
Resultado da Sessão Pública

ITEM nº:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de fornecimento:
Valor unitário estimado:
Fornecedor Registrado:
Valor unitário:
Situação:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços,
visando a futura aquisição de mobiliário e utensílios para o Centro Educacional Infantil
Desembargador Mauro Campos (CEI), conforme especificado no Termo de Referência
constante do Edital nº 002/2018 e terá vigência de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – Este instrumento não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR
a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer, ainda, licitações
específicas para contratação do mesmo objeto obedecida a legislação pertinente, sendo
assegurada ao detentor do Registro de Preço, a preferência de fornecimento, em
igualdade de condições.
CLÁUSULA TERCEIRA – A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado nesta
ata, ao estabelecido no edital e anexos, bem como às obrigações assumidas na proposta
firmada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.
CLÁUSULA QUARTA – A vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses a
contar de sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico, não podendo ser prorrogada.
CLÁUSULA QUINTA – Poderá aderir a esta Ata de Registro de Preços qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto nº 7.892/2013, na Lei nº 8.666/1993 e na Lei Estadual
nº17.928/2012.
Parágrafo Único – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecida, optar pela adesão ou não, desde que
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
CLÁUSULA SEXTA – O gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços
caberá à Diretoria Administrativa, no seu aspecto operacional.
Parágrafo Único – A autorização para adesão a esta Ata de Registro de Preços
caberá à Diretora Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
CLÁUSULA SÉTIMA – O fornecimento deverá ocorrer em conformidade com as
solicitações da Diretoria Administrativa, nos prazos estipulados nos anexos do edital,
contados do recebimento da(s) Nota(s) de Empenho.
CLÁUSULA OITAVA – Havendo a recusa, por parte do fornecedor com preço
registrado em primeiro lugar, em receber a Nota de Empenho, o ÓRGÃO GERENCIADOR
fica autorizado a convocar os demais fornecedores, classificados para este Registro,
respeitadas as condições da prestação dos serviços, os preços e os prazos do primeiro
classificado.
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CLÁUSULA NONA – O ÓRGÃO GERENCIADOR se obriga a:
a) solicitar as parcelas dos produtos licitados com preços registrados, através de
Nota de Empenho, com antecedência de no mínimo 10 (dez) dias antes do início do
fornecimento;
b) assegurar os recursos necessários para o pagamento das parcelas solicitadas
durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços;
c) promover, através das unidades competentes, o recebimento, em conformidade
com os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte do FORNECEDOR REGISTRADO;
d) efetuar o pagamento ao FORNECEDOR REGISTRADO, de acordo com as
condições de preço e prazo estabelecidas no Edital;
e) comunicar ao FORNECEDOR REGISTRADO a necessidade de
substituir/reparar os produtos/serviços que porventura apresentarem defeitos.
CLÁUSULA DÉCIMA – Constituem obrigações do FORNECEDOR REGISTRADO:
a) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente ata de registro
de preços.
b) atender, com pontualidade e presteza, as chamadas do ÓRGÃO
GERENCIADOR, nos termos estabelecidos no edital e seus anexos bem como na
proposta vencedora.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O FORNECEDOR REGISTRADO terá seu registro
cancelado quando:
1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
§1º O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 1, 2 e 4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
§2º O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
1. Por razão de interesse público; ou
2. A pedido do fornecedor.
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§3º Ocorrendo o cancelamento de preço registrado, o fornecedor será informado por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
§4º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Diário da Justiça Eletrônico, por duas vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
§5º A solicitação do Prestador de Serviços para cancelamento do preço registrado
poderá não ser aceita pela Administração, facultando-a, neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.
§6º Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do
Prestador de Serviços.
E, por estarem justas e combinadas, as partes assinam o presente instrumento, em
______ vias, de igual teor e forma, perante testemunhas abaixo.
PALÁCIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos _____ dias do
mês de ____________________ de 2018.

_______________________________________________________
Aparecida Auxiliadora Magalhães Santos
Diretora Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Fornecedor(es) registrado(s):________________________________

Testemunhas:____________________________________________
________________________________________________________
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ANEXO II
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO
MINUTA CONTRATUAL
Contrato aquisição de mobiliário e utensílios para o Centro Educacional
Infantil Desembargador Mauro Campos (CEI), que entre si celebram o
Tribunal
de
Justiça
do Estado
de
Goiás
e
a empresa
_______________________________________________________.

Pelo presente contrato firmado à vista dos autos nº 201706000042280, e do
Despacho Homologatório nº_____/2018, fls._____, da Licitação Nº 002/2018, o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, situado na Av. Assis Chateaubriand,
nº195, Setor Oeste, cidade de Goiânia-GO, inscrito no CNPJ sob o nº 02.050.330/000117, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Diretora
Geral, Srª Aparecida Auxiliadora Magalhães Santos, brasileira, servidora pública,
residente
e
domiciliada
nesta
Capital,
e
a
empresa
_________________________________________________,
situada
_____________________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
_______________________, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. ______________________________, Portador da Carteira de
Identidade nº ______________ e CPF nº ______________________, residente e
domiciliado em __________________, têm entre si justo e combinado o presente
contrato, oriundo da licitação realizada, conforme Edital Nº 002/2018, na modalidade
PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO por ltem, sob a forma de
fornecimento parcelado, tendo por finalidade o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
sob sujeição às normas da Lei Federal nº 10.520/2002, e em conformidade com o
disposto na Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº17.928/2012, com suas alterações e observadas
as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto do presente contrato o fornecimento
mobiliário e utensílios destinados ao Centro Educacional Infantil Desembargador Mauro
Campos (CEI).
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
Este ajuste está vinculado ao Edital de Licitação Nº 002/2018, na modalidade
Pregão Eletrônico e seus anexos, bem como aos termos da proposta da CONTRATADA
que passa a integrar como parte inseparável, o presente contrato, como se transcritos
fossem.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
O valor da contratação é de R$ ______________(____________).
Parágrafo único. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias
diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
CLÁUSULA QUARTA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO
O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação
da Nota Fiscal, mediante recibo, ao gestor do contrato, que providenciará o ateste e a
formalização de procedimento administrativo.
§1º No encaminhamento da Nota Fiscal/Fatura para pagamento, esta deverá vir
acompanhada do comprovante do recolhimento do Imposto sobre Serviços – ISS,
devidamente pago, correspondente aos serviços prestados ou o documento de
arrecadação do ISS para que o CONTRATANTE efetue a retenção e recolhimento do
tributo.
§2º Caso o pagamento ocorra após o prazo estabelecido, 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.
§3º Os autos de pagamento serão instruídos, no mínimo, com os seguintes
documentos:
I – Certidão de Regularidade do FGTS;
II – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União;
III – Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da CONTRATADA;
IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
§4º A ausência de qualquer documento ou a ocorrência de qualquer fato de
responsabilidade da CONTRATADA que impeça a regular tramitação do procedimento de
pagamento implicará na suspensão do prazo previsto no caput da presente cláusula,
isentando o contratante de qualquer responsabilidade pelo atraso no pagamento.
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES
1 – A CONTRATADA deve:
1.1 Executar os serviços conforme especificações d a proposta, Edital, Termo de
Referência e anexos, em perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;
1.4 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
1.5 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação;
1.6 No caso de serviços que envolvam o desenvolvimento de produtos e projetos:
1.6.1 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico
especializado para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste
Termo de Referência, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
1.6.2 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 físico de qualquer natureza e aplicação da obra;
1.6.3 Assegurar ao CONTRATANTE:
1.6.3.1 o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas de forma
permanente, permitindo ao CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitações;
1.6.3.2 os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas,
da documentação produzida e congêneres, e dos demais produtos gerados na execução
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, são de
propriedade exclusiva do CONTRATANTE, ficando proibida a sua utilização sem que
exista autorização expressa, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis.
§1º A inadimplência da CONTRATADA em relação aos seus trabalhadores e
fornecedores não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE,
nem pode onerar o objeto deste contrato.
§2º São expressamente vedadas à CONTRATADA:
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a) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorização da CONTRATANTE;
b) subcontratação para a execução do objeto deste contrato, sem a prévia e
expressa autorização do contratante;
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE,
ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão,
assim como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato.
2 - O CONTRATANTE deve:
2.1 Efetuar o pagamento do valor resultante da prestação dos serviços à
CONTRATADA após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo gestor do
contrato;
2.2 Proporcionar as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus serviços de acordo com as disposições deste contrato, do Edital e de seus
respectivos anexos;
2.3 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as cláusulas contratuais, com o ato convocatório e com os termos de sua
proposta;
2.4 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições,
fixando prazo para a sua correção;
2.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a CONTRATADA prestar em
desacordo com o estabelecido neste instrumento, no Edital e seu anexos.
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial deste contrato, poderá o CONTRATANTE aplicar à
CONTRATADA, garantida a prévia defesa, 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.
§1º 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 do adjudicatário em firmar o contrato,
dentro de 10 (dez) dias contados 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
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físico de obras não cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.
§2º Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá o Contratante, 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.
§3º As multas serão descontadas de qualquer crédito da 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.
§4º 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.
§5º 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.
§6º 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 CONTRATADA que:
a) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa;
b) fraudar a execução do contrato;
c) comportar-se de modo inidôneo;
d) cometer fraude fiscal; ou
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e) fizer declaração falsa.
§7º Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo
único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e artigo 81, III, da Lei Estadual nº
17.928/2012.
§8º O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
§9º Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida
ativa.
§10 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.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
§1º A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
§2º As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE
O valor acima poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data limite
para apresentação da proposta, em obediência ao comando do art. 40, XI, e art. 55, III,
ambos da Lei nº 8.666/93, c/c arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
São motivos para a rescisão do presente Contrato os elencados no art. 78 da Lei
n° 8.666/1993, que obedecerá às disposições dos artigos 79 e 80, da Lei nº 8.666/93.
§1º A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção
dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados ao
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.
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§2º O presente instrumento pode ser rescindido unilateralmente pelo Tribunal de
Justiça antes do prazo estabelecido, mediante comunicação prévia, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, respeitando o contraditório e ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBORDINAÇÃO LEGAL
As partes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Lei nº
8.666/1993, da Lei Estadual nº 17.928/2012 e legislação comum, que se aplicará,
inclusive, aos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GESTÃO
Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e
fiscalizada pela Gestora que será a Diretora do Centro Educacional Infantil Des. Mauro
Campos, permitida a assistência de terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
O presente instrumento tem vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua
assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas que porventura surgirem em
decorrência da execução do presente contrato.
E por estarem justas e combinadas, as partes assinam o presente instrumento, em
02 (duas) vias de igual teor e forma, diante das testemunhas abaixo.
Goiânia, aos ____ dias do mês de __________ de 2018.

______________________________________________
Aparecida Auxiliadora Magalhães Santos
Diretora Geral do Tribunal de Justiça de Goiás
CONTRATANTE
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______________________________________________
(REPRESENTANTE DA EMPRESA)
CONTRATADA

Testemunhas:___________________________________
______________________________________________
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ANEXO III
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO
PLANILHA COM ESTIMATIVA DE CUSTOS

Item

01

02

03

04

Quant.

20

39

15

03

Unid.

Especificações

Valor Unitário

Valor Total

UN

CADEIRAS ALTAS PARA REFEIÇÃO COM ASSENTO: REMOVÍVEL,
ANATÔMICO, ACOLCHOADO PLÁSTICO LAMINADO (PRÁTICO
PARA LIMPAR) CORES: VARIADAS (EXCETO ROSA) OU
ESTAMPADAS
ALTURA:
107
CM
(APROXIMADAMENTE)
LARGURA: 60 CM (APROXIMADAMENTE) PROFUNDIDADE: 77 CM
(APROXIMADAMENTE) PESO: IDEAL PARA BEBÊS DE ATÉ 12 KG
OU APROXIMADO CINTO DE SEGURANÇA: 5 PONTOS CINTO DE
SEGURANÇA: 2 REGULAGENS DE ALTURA ESTRUTURA EM
PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA RETENTOR ENTRE
PERNAS BANDEJA:
REMOVÍVEL COM POSIÇÕES DE
REGULAGEM SEM RODAS APROVADO E CERTIFICADO:
INMETRO

R$-234,10

R$-4.682,00

R$-35,30

R$-1.376,70

UN

MESAS
INFANTIS
PARA
REFEITÓRIO
MATERIAL:
POLIPROPILENO E ADITIVOS COM ANTI-UV- RESISTENTE E
EMPILHÁVEL:
MESAS :CORES VARIADAS (EXCETO ROSA)
ALTURA:
APROXIMADAMENTE
44CM
LARGURA:
APROXIMADAMENTE
54CM
COMPRIMENTO:
APROXIMADAMENTE 50 CM

R$-103,05

R$-1.545,75

CONJUNTO

JOGO OITAVADO COM 8 MESAS E CADEIRAS INDIVIDUAIS PARA
SALAS DE AULA CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO: MATERIAL:
COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDO EM FÓRMICA.
CORES: VARIADAS (EXCETO ROSA) ANATÔMICOS; FIXAÇÃO:
REBITES EM ALUMÍNIO MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO
DIÂMETRO APROXIMADAMENTE 19,05MM(3/4) TRATAMENTO
ANTI FERRUGEM E CORROSÃO PONTEIRAS: INTERNAS E
EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO DIMENSÕES:
ASSENTO: APROXIMADAMENTE 305 X 310MM ENCOSTO:
APROXIMADAMENTE 160 X 310MM ALTURA ATÉ O ASSENTO:
APROXIMADAMENTE 310MM; ALTURA ATÉ O ENCOSTO:
APROXIMADAMENTE 580MM LARGURA: APROXIMADAMENTE
340MM PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 340MM MESA
OITAVADA TRAPEZOIDAL: TAMPO: MATERIAL: MDF DE
APROXIMADAMENTE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA CORES:
VARIADAS (EXCETO ROSA) CANTOS ARREDONDADOS BORDAS:
PERFIL DE PVC TIPO "T" ESTRUTURA: MATERIAL: TUBO DE AÇO
REDONDO
DIÂMETRO:
APROXIMADAMENTE
19,05MM
TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO CORES:
VARIADAS (EXCETO ROSA) PONTEIRAS: EXTERNAS EM
POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSÕES: BASE MAIOR:
APROXIMADAMENTE
560MM
BASE
MENOR:
APROXIMADAMENTE
340MM
PROFUNDIDADE:
APROXIMADAMENTE 360MM ALTURA ATÉ O GRADIL:
APROXIMADAMENTE
440MM
ALTURA
TOTAL:
APROXIMADAMENTE 570MM
MESA OITAVADA CENTRAL:
TAMPO: MATERIAL: MDF APROXIMADAMENTE DE 15MM
REVESTIDO EM FÓRMICA CORES: VARIADAS (EXCETO ROSA)
CANTOS ARREDONDADOS: SIM. BORDAS: PERFIL DE PVC TIPO
"T" ESTRUTURA: MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO
DIÂMETRO APROXIMADAMENTE 31,75MM MODELO: PÉ PALITO
TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO CORES:
VARIADAS (EXCETO ROSA) PONTEIRAS: EXTERNAS EM
POLIPROPILENO
INJETADO
DIMENSÕES:
DIÂMETRO:
APROXIMADAMENTE 770MM; ALTURA: APROXIMADAMENTE
570MM.MAIS INFORMAÇÕES: GARANTIA (MÍNIMO): 1 ANO.

R$-1.984,79

R$-5.954,37

UN

CADEIRAS
INFANTIS
PARA
REFEITORIO
MATERIAL:
POLIPROPILENO E ADITIVOS COM ANTI-UV. CADEIRAS:
PRODUTO MONOBLOCO RESISTENTE E EMPILHÁVEL ALTURA
DO ASSENTO: APROXIMADAMENTE 27CM ALTURA DO
ENCOSTO:
APROXIMADAMENTE
50CM
LARGURA:
APROXIMADAMENTE
28CM;
PROFUNDIDADE:
APROXIMADAMENTE 28CM CORES: VARIADAS (EXCETO ROSA)

PRATOS INFANTIS FABRICADO EM POLIPROPILENO; COM ABAS;
EMPILHÁVEL;
FORMATO
ARREDONDADO
(PARA
NÃO
POSSIBILITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS); ATÓXICA E
PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNIA EM TODA A PEÇA, CONFORME
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05

06

100

07

UN

UN

NORMAS DA ANVISA QUANTO A METAIS PESADOS;
ACABAMENTO
FOSCO
OU
MICROTEXTURIZADO;
POSSIBILIDADE DE REPOSIÇÃO; COR: AZUL OU SIMILAR
DURABILIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS; SER PASSÍVEL DE SER
RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL.
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS LISAS; SEM REENTRÂNCIAS
OU RESSALTOS;
PRODUTO: CHUVEIRO DE PAREDE ;COR: BRANCA, BEGE OU
SIMILAR APROVADO: INMETRO;TENSÃO ELÉTRICA: 220V;
QUANTIDADE DE TEMPERATURA: MÍNIMO 3; ALTURA: 16 CM
(APROXIMADAMENTE); LARGURA: 28 CM (APROXIMADAMENTE);
PROFUNDIDADE: 18 CM (APROXIMADAMENTE); MATERIAL:
PLÁSTICO; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE: DISPOSITIVO DR;
ACESSÓRIOS: DUCHA MANUAL E SUPORTE PARA MANGUEIRA;
POTÊNCIA NOMINAL: 7.800W; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:
SUPERIOR A 95% (ECONOMIA DE ENERGIA)

R$-4,37

R$-437,00

R$-279,45

R$-1.956,15

Valor total dos Itens: R$-15.951,97

Goiânia, 15 de janeiro de 2018.

Rogério Castro de Pina
Pregoeiro
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ANEXO IV
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO
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TERMO DE REFERÊNCIA
1 – DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS, para futura aquisição de mobiliário e utensílios para o Centro Educacional
Infantil Desembargador Mauro Campos (CEI).
1.1 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observado o PREÇO
UNITÁRIO DE REFERÊNCIA, obtidos por meio de pesquisa de mercado.
Os PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA serão utilizados na análise dos valores ofertados pela
Licitante, para fins de aceitação ou não da proposta comercial.
2 – DA JUSTIFICATIVA
Com o intuito de atender ao Princípio da Economicidade e otimizar os gastos do Tribunal de Justiça, junto
ao Centro Educacional Infantil Desembargador Mauro Campos, faz-se necessária a aquisição de mobiliários para
compôr a sala de artes, as salas de aula, o refeitório e utensílios de uso coletivo que são pratos de refeição e
chuveiros, haja vista que o CEI objetiva ampliar o quantitativo de crianças atendidas.
É imprescindível, a substituição das cadeiras de alimentação, utilizadas pelas crianças de 1 ano de idade,
visto que as mesmas se encontram com bandejas danificadas, assentos rasgados e alguns cintos de segurança
estragados.
Com relação a aquisição dos pratos infantis, isso deve ao desgaste ocorrido ao longo dos anos de uso diário
e contínuo, tendo em vista que são servidas 6 refeições/dia. Logo, esse utensílio não possui a mesma qualidade.
Diante do exposto, a aquisição desse mobiliário/produtos, propiciaria ao CEI aumentar o quantitativo de
crianças para 90 (noventa) crianças em cada turno (matutino/vespertino), alcançando dessa forma a capacidade
máxima de atendimento.
As especificações técnicas contidas no Termo de Referência (Descrição dos Produtos), referem-se aos
produtos expostos nesse item.
3 – DO LOCAL DE ENTREGA E HORÁRIO
3.1 - O prazo de entrega do objeto é de até 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de
Empenho.
3.2 - O local de entrega será no endereço do Centro de Distribuição, localizado na Av. PL3 esq. Com Olinda –
Park Lozandes – Goiânia – Go, nos dias úteis das 08:00h às 16:30h;
___________________________________________________________________________________________________________
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3.3 - É da responsabilidade da Requisitada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.
3.4 - O material (nacional ou importado) deve ser entregue contendo no rótulo todas as informações sobre ele
(manual de operações), em língua portuguesa.

4 – DOS PRODUTOS
4.1 DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS:
Os produtos deverão estar de acordo com as condições e especificações descritas no neste Termo de
Referência.
4.1.1 DA QUALIDADE DOS PRODUTOS:
Os produtos devem ser:
a) alta qualidade, integridade da embalagem, sem falhas ou quaisquer outras avarias;
b) entregues obedecendo rigorosamente as cláusulas do Edital e seus anexos.
c) entregues acondicionados, em embalagens lacradas, identificados, e em perfeitas condições de
armazenagem.
d) Não serão aceitas variações nas medidas e pesos dos produtos.
e) Somente serão aceitos materiais com registro no INMETRO, exceto para aqueles isentos desse
registro.
Os materiais com desvio de qualidade, em desacordo com o edital e seus anexos ou com a legislação
vigente aplicada, serão rejeitados.
4.1.2 DA IDENTIFICAÇÃO/EMBALAGEM DOS PRODUTOS:
Os produtos fornecidos deverão possuir embalagem, contendo:
a) nome e website do fabricante;
b) data do término da garantia;
c) dados para acionamento da garantia.
4.1.3 DA GARANTIA/VALIDADE DOS PRODUTOS:
Os produtos relativos ao mobiliário, descritos nos itens de 1 a 4, devem ter a garantia mínima de 60
(sessenta) meses, a partir da data de entrega, caso ocorram eventualidades, constar carta de troca no ato da entrega e
concordância da área técnica solicitante;
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A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade dos produtos exigida no Edital e seus anexos, sob
pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigado a reparar os prejuízos que causar ao Centro de
Educação Infantil ou a terceiros decorrentes destes eventos (validade).
Garantir o recolhimento de acordo com a legislação em vigor.
5 - DO PRAZO DE ENTREGA
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias a partir do recebimento da Nota de Empenho;
Se a CONTRATADA não cumprir o prazo de entrega ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho, sem
justificativa formal aceita pela CONTRATANTE, decairá seu do direito de fornecer os produtos adjudicados,
sujeitando-se as penalidades previstas no Edital.
6 – DA VIGÊNCIA
O Contrato a ser firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e a licitante vencedora terá
vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato.

7 – DO RECEBIMENTO
O Contratante acompanhará e fiscalizará a conformidade da aquisição, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado – Gestor do Contrato, 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.
A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto do contrato caberão ao Contratante, que, a seu
critério, e por meio do(a) servidor(a) designado(a) para a função de gestor(a), deverá exercê-los de modo amplo,
irrestrito e permanente em todas as fases do contrato. O representante da Contratada deverá apresentar-se ao gestor
imediatamente após a retirada da Nota de Empenho.
Os produtos deverão ser entregues nos termos do que dispõe este Termo de Referência, observadas as
seguintes condições:
I. Recebimento Provisório:
a) O objeto deverá ser entregue pela Contratada, rigorosamente conforme descrito neste Termo,
dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;
b) Servidor(a) do Centro Educacional Infantil, limitar-se-á a verificar a sua conformidade com o
discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar na mesma a data de recebimento do material, se for o caso, as
irregularidades observadas,
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b.1) A simples assinatura do(a) servidor(a) em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte
implica apenas recebimento provisório.
II. Recebimento Definitivo:
a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o Gestor do Contrato,
ou seu substituto legal, ora designada a titular da instituição, procederá ao recebimento definitivo, verificando a
quantidade e a conformidade com o exigido neste Termo de Referência e com o constante na respectiva proposta de
preço da licitante vencedora;
a.1) Na hipótese da 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.
b) Caso satisfatório as verificações deste inciso, a Gestora atestará a efetivação da entrega do
material na Nota Fiscal e a encaminhará ao setor financeiro, para fins de pagamento;
c) Caso insatisfatório as verificações, o material deverá ser substituído no prazo de até 5 (cinco)
dias contados da comunicação formal da Gestora do Contrato;
d) Caso a substituição não ocorra no prazo acima determinado, ou caso o novo material também
seja rejeitado, estará à contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de penalidades,
e) Os custos de substituição do material rejeitado correrão exclusivamente a expensas da
Contratada.
A Administração poderá obrigar a Contratada a, além do que consta no Termo de Referência, reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, incluindo
seus empregados em serviço, se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou que a impeçam.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
•

Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado;

•

Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste Termo de
Referência;

•

Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida no item 13 deste Termo;

•

Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução do objeto pela CONTRATADA, dandolhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados, cumprindo
com as obrigações pré-estabelecidas;

•

Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos
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produtos;
•

Analisar a nota fiscal;

•

Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua
não adequação aos termos contratuais.

9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
•

Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado;

•

Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste Termo de
Referência;

•

Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida no Edital e seus anexos;

•

Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução do objeto pela CONTRATADA, dandolhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados, cumprindo
com as obrigações pré-estabelecidas;

•

Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos
produtos;

•

Analisar a nota fiscal;

•

Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua
não adequação aos termos contratuais,

•

Ao Centro Educacional Infantil é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o
cumprimento das especificações e condições desta aquisição.

10 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, devendo ser exercidos por representante da Contratante, 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.
A verificação da adequação da prestação do objeto deverá ser realizada com base nos critérios previstos
neste Termo de Referência.
À Gestora da Ata de Registro de Preços, compete verificar a conformidade do material a ser utilizado na
execução do objeto contratado e deverá ser verificado, juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando
as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade, quantidade.
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A representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art.
67 da Lei nº 8.666, de 1993.
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
A fiscalização de que trata esta cláusula 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 co-responsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
O Centro de Educação Infantil é responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de
Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos interessados, respeitada a ordem de
registro e os quantitativos a serem adquiridos, o fornecedor para o qual será emitido o pedido.
A convocação do fornecedor beneficiário pelo contratante será formalizada e conterá o endereço e o prazo
máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.
O fornecedor beneficiário convocado na forma da condição anterior que não comparecer, não retirar o
pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito
às sanções previstas no ordenamento jurídico.
Quando comprovada a hipótese acima, o Centro Educacional Infantil poderá indicar o próximo fornecedor
ao qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de sanções.
11 – DOS PREÇOS REFERENCIAIS
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.
Na proposta deverá estar incluso todas as despesas para realização dos serviços, tais como: 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.

12 – DO PAGAMENTO
O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da(s) data(s) da(s) entrega(s) do(s)
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material(ais), e recebimento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) devidamente atestada(s) pelo setor competente. Mediante as
condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para aquisição do objeto da presente aquisição, de acordo com os quantitativos efetivamente
contratados, possuem dotação orçamentária própria e serão certificadas por ocasião da confecção da A.L.S.R.P, pela
Divisão de Compras e ratificadas pela Diretoria Financeira.
Para os exercícios seguintes, em caso de prorrogação contratual, serão emitidas notas de empenho à conta
das dotações orçamentárias previstas para despesas da mesma natureza.
14 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
A Contratada deverá obedecer às orientações contidas na Portaria n 317 do INMETRO, 19/06/2012, quanto
aos seguintes requisitos:
INDICADORES:
•

identificação e monitoramento da atualização da legislação e de outros regulamentos aplicáveis;

•

registros de comprovação do atendimento à legislação e a outros regulamentos aplicáveis;

•

conformidade ambiental, de acordo com a legislação vigente;

•

conformidade sanitária, de acordo com a legislação vigente;

•

conformidade trabalhista, de acordo com a legislação vigente;

•

conformidade previdenciária, de acordo com a legislação vigente;

•

conformidade tributária, de acordo com a legislação vigente;

•

conformidade fiscal, de acordo com a legislação vigente;

•

conformidade com a legislação de defesa do consumidor.

•

medidas adotadas junto à cadeia de valor, visando a sua conformidade com a legislação e outros
regulamentos ambientais, sanitários, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e de defesa
do consumidor, aplicáveis.

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Além das obrigações explicitadas neste Termo de Referência, fica(m) o(s) licitante(s) interessado (s) a
apresentarem:
Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, atestando que:
a) Havendo superveniência de fato impeditiva à participação do certame, fica a licitante obrigada a declará-
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lo, sob pena das sanções legais cabíveis;
b) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação nesta licitação;
c) Não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta
ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos (no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, nos termos da Lei Federal nº 9.854/99, art. 1º);
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;
e) Declaração da proponente, de não possuir vínculo com o Poder Judiciário, nos termos do art. 4º da
Resolução nº 156/2012, do Conselho Nacional de Justiça, na forma seguinte;
f) Declaração de Compromisso e Responsabilidade Ambiental, Social e Econômica.
O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido o vencedor, a anulação da Nota de Empenho, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração do Tribunal de
Justiça de Goiás, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente
comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
Na proposta deverá estar incluso todas as despesas para realização dos serviços, tais como: custo, impostos,
taxas, tributos, transportes e pagamentos de funcionários, equipamentos e todos os acessórios e meios necessários
para pronta entrega em cumprimento dos serviços contratados.
Goiânia, 19 de junho de 2017

Ivelise Maria Camargo de Albuquerque
Diretora do CEI Des. Mauro Campos
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Descrição dos Produtos
Item

Produto

Quantidade

Descrição
Com assento: removível, anatômico, acolchoado plástico
laminado (prático para limpar)
Cores: variadas (exceto rosa) ou estampadas
Altura: 107 cm (aproximadamente)
Largura: 60 cm (aproximadamente)
Profundidade: 77 cm (aproximadamente)

1

Cadeiras altas para
refeição

Peso: ideal para bebês de até 12 kg ou aproximado
20 cadeiras

Cinto de segurança: 5 pontos
Cinto de segurança: 2 regulagens de altura
Estrutura em plástico injetado de alta resistência
Retentor entre pernas
Bandeja: removível com posições de regulagem
Sem rodas
Garantia: mínima 60 meses
Aprovado e certificado: INMETRO
Material: Polipropileno e
Cadeiras: Produto Monobloco

Aditivos

Com

Anti-Uv.

Com

Anti-Uv.

Resistente e empilhável
Altura do Assento: aproximadamente 27cm
2

Cadeiras infantis
para refeitório

39 cadeiras

Altura do Encosto: aproximadamente 50cm
Largura: aproximadamente 28 cm;
Profundidade: aproximadamente 28cm
Cores: variadas (exceto rosa)
Garantia: mínima 60 meses

3

15 mesas
Mesas infantis para
refeitório

Material: Polipropileno
Resistente e empilhável

e

Aditivos

Mesas:
Cores: variadas (exceto rosa)
Altura: aproximadamente 44cm
Largura: aproximadamente 54cm
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Comprimento: aproximadamente 50 cm
Garantia: mínima 60 meses
3 jogos
4
Jogo oitavado com
8 mesas e cadeiras
individuais
para
salas de aula

Cadeira:
Assento e Encosto: Material: Compensado Multilaminado
Revestido em Fórmica.
Cores: variadas (exceto rosa)
Anatômicos;
Fixação: Rebites em alumínio
Material: Tubo de aço redondo
Diâmetro aproximadamente 19,05mm(3/4)
Tratamento Anti ferrugem e corrosão
Ponteiras: Internas e externas em polipropileno injetado
Dimensões:
Assento: aproximadamente 305 x 310mm
Encosto: aproximadamente 160 x 310mm
Altura até o assento: aproximadamente 310mm;
Altura até o encosto: aproximadamente 580mm
Largura: aproximadamente 340mm
Profundidade: aproximadamente 340mm
Mesa Oitavada Trapezoidal:
Tampo: Material: MDF de aproximadamente 15mm,
Revestido em fórmica
Cores: variadas (exceto rosa)
Cantos arredondados
Bordas: Perfil de PVC tipo "T"
Estrutura:
Material: Tubo de aço redondo
Diâmetro: aproximadamente 19,05mm
Tratamento anti ferrugem e corrosão
Cores: variadas (exceto rosa)
Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado.
Dimensões:
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Base maior: aproximadamente 560mm
Base menor: aproximadamente 340mm
Profundidade: aproximadamente 360mm
Altura até o gradil: aproximadamente 440mm
Altura total: aproximadamente 570mm
Mesa Oitavada Central:
Tampo:
Material: MDF aproximadamente de 15mm
Revestido em fórmica
Cores: variadas (exceto rosa)
Cantos arredondados: sim.
Bordas: perfil de PVC tipo "T"
Estrutura:
Material: Tubo de aço redondo
Diâmetro aproximadamente 31,75mm
Modelo: pé palito
Tratamento anti ferrugem e corrosão
Cores: variadas (exceto rosa)
Ponteiras: externas em polipropileno injetado
Dimensões:
Diâmetro: aproximadamente 770mm;
Altura: aproximadamente 570mm.
Mais Informações:
Garantia: mínima 60 meses
Fabricado em polipropileno
5

Pratos infantis

100 pratos

Com abas
Paredes internas e externas lisas
Sem reentrâncias ou ressaltos
Empilhável
Formato arredondado (para não possibilitar o acúmulo de
resíduos)
Atóxica e pigmentação homogênia em toda a peça, conforme
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normas da Anvisa quanto a metais pesados
Acabamento fosco ou microtexturizado
Possibilidade de reposição
Cor: azul ou similar
Garantia: do fabricante, não inferior a 12 meses
Obs.: Ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua
vida útil.
Produto: chuveiro de parede
Cor: branca, bege ou similar
Aprovado: INMETRO
Tensão elétrica: 220V
Quantidade de temperatura: mínimo 3
Altura: 16 cm (aproximadamente)
6

Chuveiros

07 chuveiros

Largura: 28 cm (aproximadamente)
Profundidade: 18 cm (aproximadamente)
Material: plástico
Proteção contra choque: dispositivo DR
Acessórios: ducha manual e suporte para mangueira
Potência nominal: 7.800w
Eficiência energética: superior a 95% (economia de energia)
Garantia: do fabricante, não inferior a 12 meses
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Item 1

Item 1

Item 2 e 3
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Item 4

Item 5
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Item 6
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