
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Qual é a necessidade a ser suprida?

Propiciar ao Poder Judiciário Goiano as condições de deslocamento de autoridades, o

transporte de pessoas em serviço, a entrega de documentos e materiais em pequenas

cargas  visando  garantir  meios  para  que  o  Órgão  possa  exercer  suas  funções

institucionais no Estado de Goiás elencadas em Convenção Coletiva de Trabalho, bem

como  a  condução  de  343  (trezentos  e  quarenta  e  três)  veículos  em  circulação,

pertencentes a frota do TJGO. A Resolução 17 de 09/12/2009 da Corte Especial, em

seus Art.  18 e 19, determina que os veículos oficiais sejam conduzidos somente por

servidor que tenha por atribuição específica desempenhar essa função. Diante disso e

devido não mais haver no quadro deste Egrégio Tribunal de Justiça o cargo de motorista

há a necessidade de contratação da prestação de serviço de motorista. 

Há outros instrumentos de planejamento? (Indicar)

Artigos 18 e 18 da Resolução n° 17 de 09/12//2009 da Corte Especial do Tribunal de 

Justiça de Goiás.

Quais serão os requisitos da contratação?

O  serviço  de  motorista  executivo  será  executado  nas  Comarcas  listadas  no  objeto,

conforme demanda, bem como em todas as Comarcas e Distritos do Estado de Goiás,

de segunda-feira a sexta-feira, compreendendo o horário de 07hs as 19hs, devendo ser

feita escala de horário, de forma que seja a melhor para atender aos serviços e que não

exceda a carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais para cada posto de

serviço.

Ressalta-se que esta contratação é indispensável  ao bom andamento das atividades

deste Poder, em razão da sua natureza contínua e de apoio à realização das atividades

essenciais ao cumprimento da missão institucional e, ainda, pela ampliação deste Poder

Judiciário  no  desempenho  de  suas  atribuições.  Ademais,  tais  serviços  devem  ser,

preferencialmente, objeto de execução indireta, a exemplo do que dispõe o §1º, do art.

1º, do Decreto nº 9.507/2018 e o art. 7º da Instrução Normativa nº 5/2017 do Ministério

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
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Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos 

que lhe dão suporte:

Tendo em vista que além do contrato atual dos motoristas terceirizados num total de 57

postos, temos outros servidores que conduzem veículos o que totaliza 45 servidores. Em

virtude desses servidores englobarem comissionados, cedidos, à disposição e sendo que

estes podem ser exonerados, devolvidos ou aposentarem, além da crescente demanda

de solicitações de aumento de postos para setores já contemplados e de disponibilização

de postos para unidades/comarcas ainda não contempladas, e tendo em vista estudos

para  que  essas  demandas  sejam  atendidas  houve  a  necessidade  de  incluí-los  no

planejamento o que totalizou 157 postos.

Quais são as soluções disponíveis no mercado para suprir a necessidade? Escolha uma 

e justifique

a) Alternativas disponíveis:

- contratação de empresa terceirizada de mão de obra de motorista

- terceirização da frota com disponibilização de motorista (ex: taxigov)

Tendo em vista que a terceirização da frota encontra-se em estudo, em fase inicial, 

optou-se por manter o atual modelo contratado para não haver descontinuidade nos 

serviços prestados.

Qual o valor estimativo da contratação/aquisição?

CUSTO ESTIMADO TOTAL ANUAL DE R$ 8.752.735,44 (oito milhões, setecentos e 

cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), 

conforme A.L.S.R.P acostada no evento 53 dos autos de nº 182945. 

Descrição da solução como um todo:

Condução dos veículos  oficiais  com a finalidade  de propiciar  o deslocamento de

autoridades,  o  transporte  de  pessoas  em  serviço,  a  entrega  de  documentos  e

materiais  em pequenas  cargas  visando  garantir  meios  para  que  o  Órgão  possa

exercer suas funções institucionais no Estado de Goiás.

Quais são os resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor 
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aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis?

a) Ainda que a Resolução deste Tribunal autorizasse a utilização de servidores da casa 

para a função de motorista, o custo desse servidor é infinitamente maior do que o custo 

da mão de obra terceirizada de motorista.

Haverá necessidade de providências para adequação do ambiente do Tribunal de 

Justiça?

Não 

Declaração da viabilidade ou não da contratação:

a) Tendo em vista o presente Estudo Preliminar, observa-se que a contratação em tela é 

viável para a Administração.

Indicar o(s) servidor(es) que exercerá(ão) as funções de:

a) Gestor:

Responsável pela coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica,

administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à

instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor

de  contratos  para  formalização  dos  procedimentos  quanto  aos  aspectos  que

envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de

sanções, extinção dos contratos, dentre outros

b) Fiscal técnico:

Responsável  pelo  acompanhamento  com o  objetivo  de  avaliar  a  execução  do

objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade,

tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de

níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório,  para efeito de

pagamento  conforme o  resultado,  podendo ser  auxiliado  pela  fiscalização  pelo

público usuário;

c) Fiscal administrativo:

Responsável  pelo  acompanhamento  dos  aspectos  administrativos  da  execução

dos serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra
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quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às

providências tempestivas nos casos de inadimplemento;

d) Fiscal setorial:

Responsável  pelo  acompanhamento  da  execução  do  contrato  nos  aspectos

técnicos  ou  administrativos  quando  a  prestação  dos  serviços  ocorrer

concomitantemente em setores distintos ou nas Comarcas do Interior
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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