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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. OBJETO 
 

Registro de preços de serviços de confecção e cópia de chave, abertura, 
conserto, modelagem, instalação e fornecimento de fechaduras, com 
fornecimento de material, conforme condições estabelecidas neste Termo de 
Referência. 
 
 
2. JUSTIFICATIVA 

 
A) Motivação: 
A contratação de serviço de chaveiro, com fornecimento de materiais, é de 
fundamental importância para a manutenção e o bom funcionamento das 
instalações, mobiliário e viaturas do Conselho Nacional de Justiça. 
 
B) Objetivo a ser alcançado: 
Suprir o fornecimento e confecção de chaves, manutenção de fechaduras, 
confecção de cópias de chaves, abertura de ambientes e automóveis que não 
tenham as chaves ou que foram extraviadas. 
 
C) Benefícios diretos e indiretos que resultarão da  contratação: 
A manutenção das instalações, do mobiliário e das viaturas do Conselho 
Nacional de Justiça relacionada ao objeto da contratação não é escopo do CNJ, 
mas é serviço necessário ao bom andamento das atividades deste Conselho. 
Aliado a essa justificativa, a contratação de empresa especializada não implicará  
custos com contratação, treinamento e administração de mão-de-obra. Assim, o 
contrato em questão beneficiará diretamente os servidores que necessitarem dos 
serviços e indiretamente as atividades a eles relacionadas. 
 
D) Conexão entre a contratação e o planejamento exi stente: 
Os serviços objeto deste termo de referência são recorrentes e, portanto, 
necessários para a manutenção das rotinas do CNJ, não serão em parcela única, 
e sim por meio de contratações frequentes, estando de acordo com as situações 
previstas nos incisos I, II e IV do Artigo 2º do Decreto n. 3.931/2001. 
 
E) Agrupamento de itens em lotes: 
A presente contratação ser realizada em um único lote com diversos itens, em 
razão da similaridade dos mesmos, com fornecimento de material e serviços por 
uma única empresa, aumentando a competitividade, gerando economia em 
escala e viabilizando melhor gestão do contrato. 
 
F) Natureza do Serviço: 
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Os serviços de chaveiro não são considerados continuados. 
 
G) Referência a estudos preliminares: 
Tendo em vista tratar-se de serviços comuns, não foi possível a realização de 
estudos preliminares. Para a definição dos quantitativos e serviços, utilizou-se o 
histórico do contrato atualmente em vigor e a previsão das novas demandas, 
conforme explicado na alínea “D”. 
 
H) Indicação quanto ao tipo de bem ou serviço a ser  contratado para efeitos 
da legislação que rege o pregão: 
Os serviços a serem adquiridos são considerados comuns. 
 
I) Justificativa que relacione a demanda à quantida de a ser contratada, 
acompanhada dos critérios de medição utilizados, do cumentos e outros 
meios probatórios: 
Conforme citado na alínea “G”, os critérios utilizados para a previsão dos 
quantitativos foram o histórico do contrato atualmente em vigor e a previsão das 
novas demandas. 
 
 
3. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços serão prestados nas dependências do Conselho Nacional de 
Justiça, localizadas no Anexo I do STF – Praça dos Três Poderes/Brasília-DF e 
no Bloco B, Lote 7 da Quadra 514 da W-3 Norte, Brasília/DF. Havendo a 
necessidade de ferramentas e aparelhos adequados, a execução dos serviços 
poderá ser feita nas dependências da CONTRATADA . Excepcionalmente poderá 
ocorrer chamado de serviço para outro local no Distrito Federal, caso haja 
necessidade de execução de serviço em viaturas que estejam fora das 
dependências do CNJ; 

3.2. A CONTRATADA  executará os serviços objeto deste Termo de Referência 
no horário normal de expediente do CNJ, de segunda a sexta-feira, de 8h as 18h, 
e aos sábados, domingos e feriados quando previamente agendados com a 
CONTRATANTE . 
 
 
4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1. Proporcionar todas as facilidades à boa execução dos serviços, permitindo 
aos funcionários da CONTRATADA , devidamente identificados, o livre acesso 
aos locais da prestação dos serviços; 

4.2.  Atestar a execução dos serviços por meio do gestor especialmente 
designado; 

4.3.  Efetuar o pagamento à CONTRATADA  de acordo com as condições 
estabelecidas no Edital; 
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4.4. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, registrando as 
ocorrências e deficiências verificadas, sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos, e notificar a CONTRATADA quanto às medidas corretivas 
pertinentes. 

 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Destacar, para a perfeita prestação dos serviços, somente técnicos 
especializados e qualificados, os quais deverão estar devidamente identificados 
para ter acesso às dependências do CONTRATANTE; 

5.2. Utilizar somente ferramentas e aparelhos adequados a cada tipo de 
serviço; 

5.3. Utilizar para reposição somente peças novas originais/genuínas; 

5.4. Preencher a nota fiscal discriminando todos os serviços prestados e 
materiais fornecidos de acordo com itens descritos no Anexo A do presente 
Termo de Referência; 

5.5. Apresentar ao CONTRATANTE junto com a nota fiscal, relatório dos 
serviços prestados, assinado pelo técnico responsável, detalhando os seguintes 
aspectos: 

a) discriminação dos serviços executados, contendo a data e o local 
onde os mesmos foram realizados; 

b) as peças, componentes e materiais fornecidos e/ou substituídos por 
defeito ou desgaste. 

5.6. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação 
e qualificação exigidas para a contratação; 

5.7. Indicar representante da CONTRATADA com poderes para tratar de todos 
os assuntos relacionados à execução dos serviços, inclusive receber notificação 
de eventuais aplicações de penalidades; 

5.8. Prestar os serviços mediante solicitação de serviço emitida pelo 
CONTRATANTE, com as quantidades indicadas e de acordo com as 
especificações constantes deste Termo de Referência; 

5.9. Executar os serviços em até 24 horas a emissão da solicitação de serviço 
pelo CONTRATANTE, bem como refazer ou corrigir, no mesmo prazo, os que 
apresentarem imperfeições, a contar da notificação; 

5.10. A CONTRATADA executará os serviços, objeto deste Termo de 
Referência, no horário normal de expediente do CNJ, de segunda a sexta-feira, 
de 8h as 18h, e aos sábados, domingos e feriados quando previamente 
agendados com a CONTRATANTE; 
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5.11. Às chamadas classificadas urgentes, atender no prazo máximo de 3 (três) 
horas em qualquer dia e hora da semana a contar da solicitação de serviço; 

5.12. Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, 
apresentando razões justificadoras a serem apreciadas pelo CONTRATANTE; 

5.13. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio do 
Conselho Nacional de Justiça, em decorrência da execução dos serviços; 

5.14. Submeter seus empregados, durante o período de permanência nas 
dependências do CONTRATANTE, aos regulamentos de segurança e disciplina 
por este instituído e crachá de identificação. 
 
 
6. GARANTIA 

Os serviços executados deverão ter garantia de 3 (três) meses e o 
material fornecido, de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo. 
 
 
7. DA VIGÊNCIA  

A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, 
contados da assinatura, ressalvado o período de garantia. 
 
8. PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da 
CONTRATADA , por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º ou 
40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas 
condições iniciais de habilitação; 

8.2. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA 
no Protocolo do CNJ. 

 
 

9. PENALIDADES 

9.1. As sanções aplicadas serão as previstas na legislação e no edital. 

 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Ficará a critério da fiscalização do CONTRATANTE recusar qualquer 
serviço executado fora das condições contratuais e/ou do padrão de bom 
acabamento, já existente no Conselho; 

10.2 Na hipótese de serviços executados de maneira inadequada deverá a 
CONTRATADA providenciar sua regularização no mesmo prazo definido no 
subitem 5.9, sem que isso implique acréscimos aos preços contratados; 
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10.3. O CNJ indicará gestor para acompanhar a execução do contrato 
orientando, fiscalizando, interditando e intervindo no seu exclusivo interesse, a 
fim de garantir o exato cumprimento das condições estabelecidas no contrato; 

10.4. As empresas poderão fazer vistoria dos locais aonde serão prestados os 
serviços. A vistoria poderá ser agendada pelo telefone (0xx61) 2326-4770, no 
horário de 13h às 18h. 
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ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA 
QUANTITATIVOS 

 

 

ITEM 

QTDE. 

ANUAL 

ESTIMADA  

SERVIÇO 
VALOR UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR TOTAL  

(R$) 

1 20 Abertura de fechadura de porta   

2 20 Abertura de fechadura de armário e mesa   

3 5 Abertura de fechadura de veículo chave comum   

4 10 Abertura de fechadura tetra   

5 5 
Abertura de fechadura de veículo chave 
codificada 

  

6 5 Cópia de chave para veículo, não-codificada   

7 45 Cópia de Chave tetra no balcão   

8 100 Conserto de fechadura   

9 5 Cópia de chave para veículo, codificada   

10 400 Cópia de chave modelo Yale no balcão   

11 100 
Modelagem de fechadura para armário e mesa 
com 2 chaves 

  

12 80 Modelagem de fechadura La Fonte 2 chaves   

13 20 Modelagem de fechadura tetra 2 chaves   

14 10 
Fornecimento de fechadura tetra 2 voltas – 
Papaiz ou similar   

15 40 Colocação de fechadura mesa/armário   

 
 
*O Termo “Balcão” refere-se à execução de serviços nas dependências da contratada 
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ANEXO B DO TERMO DE REFERÊNCIA  

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 
 

                                                                            OS N. __________  
 
                                                       

 
ORDEM DE SERVIÇO – OS 

 

Unidade Solicitante:  Data: _____/_____/_______ 

Contato:                                       | Telefone:                           | e-mail: 

 

tem Serviço(s) a ser(em) executado(s): Qtd.  Vlr . Unitário para 
cada Item 

Vlr. Total para 
cada Item 

1 Abertura de fechadura de porta   
2 Abertura de fechadura de armário e mesa   

3 Abertura de fechadura de veículo chave 
comum 

  

4 Abertura de fechadura tetra   

5 Abertura de fechadura de veículo chave 
codificada 

  

6 Cópia de chave para veículo, não-
codificada 

  

7 Cópia de Chave tetra no balcão   
8 Conserto de fechadura   
9 Cópia de chave para veículo, codificada   

10 Cópia de chave modelo Yale no balcão   

11 Modelagem de fechadura para armário e 
mesa com 2 chaves 

  

12 Modelagem de fechadura La Fonte 2 
chaves 

  

13 Modelagem de fechadura tetra 2 chaves   

14 Fornecimento de fechadura tetra 2 voltas – 
Papaiz ou similar 

  

15 Colocação de fechadura mesa/armário   
TOTAL DA ORDEM DE SERVIÇO    

   
 

Localização:                                          | Prazo de execução: 

Data e hora do Início do Serviço: 

Data e hora de conclusão do Serviço: 

Carimbo / Assinatura do servidor solicitante: 

 


