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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR: 

 

AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO DIGITAL PARA O 

EDIFÍCIO CLENON DE BARROS LOYOLA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Este documento possui dois objetivos principais, a saber:  

1.1.1. Demonstrar e justificar a necessidade da contratação de serviços e 

aquisição de equipamentos de audiovisual nos ambientes do Plenário, Salão Nobre da 

Presidência e Gabinete do Corregedor do Complexo do edifício Clenon de Barros Loyola;  

1.1.2. Propor a melhor solução, tanto de ordem técnica como econômica, para a 

demanda existente.  

 

2. NECESSIDADE A SER SUPRIDA 

 

2.1. Este estudo técnico preliminar foi elaborado para analisar a viabilidade de 

aquisição e contratação de serviços de equipamentos de audiovisual visando atender às 

necessidades dos ambientes citados no item 1 considerando diversos fatores e suas 

especificidades. 

2.2. O projeto justifica-se na necessidade de implantar um sistema de áudio, 

vídeo e automação modernos que possam atender as demandas do Tribunal de Justiça de Goiás – 

TJGO  nos diversos tipos de eventos oficiais realizados nas dependências do Plenário e Salão 

Nobre com alta qualidade e confiabilidade uma vez que os equipamentos existentes se encontram 

obsoletos e prejudicam o bom desempenho dos trabalhos. 

2.3. Os ambientes mencionados possuem finalidades diversas, tais como a 

realização de conferências e apresentações multimídia, exibição filmes, decisões judiciais, 

deliberações gerais, entre outras. Assim, faz-se necessário um sistema de audiovisual versátil e 

flexível que se adeque as diversas utilizações dos ambientes ao qual está inserido. 

 

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás elaborou o Plano de Gestão, 

biênio 2019/2021, estabelecendo como meta (Meta 03) o desenvolvimento de iniciativas 

estratégicas que resultem na conscientização socioambiental sustentável.  
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3.2. A mencionada meta vai ao encontro das diretrizes traçadas pela Resolução 

nº 201, de 03 de março de 2015, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como as 

iniciativas sugeridas no Plano de Logística Sustentável (PLS).  

3.3. De acordo a Resolução nº 201, de 03 de março de 2015, do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ):  

Art. 2º Os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão adotar modelos 

de gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da 

sustentabilidade ambiental, econômica e social.  

Art. 3º Para fins desta Resolução consideram-se: 

IV – práticas de sustentabilidade: ações que tenham como objetivo a 

construção de um novo modelo de cultura institucional visando à inserção 

de critérios de sustentabilidade nas atividades do Poder Judiciário.  

3.4. Dentre os objetivos específicos elencados no Plano de Logística 

Sustentável (PLS) pode-se destacar:   

I - Implantar critérios de sustentabilidade nos procedimentos de aquisição 

de bens e serviços do Poder Judiciário Goiano. 

3.5. Em relação ao Planejamento Estratégico 2015/2020 a aquisição está 

alinhada com os seguintes objetivos:  

Objetivo 02 - Internalizar os conceitos de Responsabilidade 

Socioambiental, fomentando ações institucionais com vistas ao adequado 

exercício da cidadania; 

Objetivo 10 - Desenvolver o potencial humano, mantendo o equilíbrio 

entre o trabalho, a saúde e a vida pessoal. 

3.6.  Além disso, a meta 9 do mesmo plano de gestão traz como objetivo 

alcançar 70% de satisfação do clima organizacional. Sabe-se que a satisfação de Magistrados e 

Servidores está intimamente ligada a estrutura fornecida e disponível, seja ela relacionada ao 

espaço físico e/ou materiais e equipamentos utilizados. 

3.7.  Deste modo, a utilização de equipamentos modernos, de fácil operação e 

confiáveis reduzem a incidência de problemas e previnem aborrecimentos, contribuindo 

favoravelmente no clima organizacional. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO / DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 

4.1. A solução deverá contemplar a automação de áudio e vídeo para os 

ambientes, permitindo a implantação de um sistema que agregue qualidade, versatilidade, 

eficiência, segurança e facilidade de manuseio. 

4.2. De acordo com a Portaria nº 444/2018 do TCU, serviços de natureza não 

continuada são definidos como “serviços que têm por objetivo a obtenção de produtos ou 

resultados específicos em um período pré-determinado”. Assim, como a contratação preterida 
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possui fim determinado pela entrega dos serviços e equipamentos completamente operantes, 

conclui-se que os serviços objetos deste estudo não possuem natureza continuada. 

4.3. Critérios de sustentabilidade: 

4.3.1. Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

4.3.2. Para realização de trabalho em altura com utilização de andaimes, usar 

preferencialmente metálicos ou de material que permita a reutilização. 

4.3.3. Emprego de tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis, 

sem pigmentos à base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petróleo. 

4.3.4. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no País ou importadas, 

devem conter as informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 – CONAMA. 

4.3.5. No corpo das pilhas e baterias deve constar informações que atendam ao 

disposto no art. 16 da Resolução nº 401/2008 – CONAMA. 

4.3.6. Devem ser adquiridas pilhas e baterias de fabricantes ou importadores que 

estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. 

4.3.7. Os equipamentos e acessórios não devem conter substâncias perigosas  

como  mercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  bifenil-

polibromados    (PBBs),    éteres    difenil-polibromados    (PBDEs)    em    concentração    acima    

da recomendada  pela  diretiva  da  Comunidade Econômica  Européia  Restriction  of  Certain  

Hazardous Substances –RoHS. 

4.4. Com o intuito de atender aos aspectos mencionados anteriormente, bem 

como atender a princípios de eficiência, economia e responsabilidade ambiental, os sistemas a 

serem adquiridos devem ter as seguintes características gerais: 

4.5. Sistema de áudio: 

4.5.1. Os sistemas de áudio deverão ser compostos por processadores de áudio 

digital que efetuarão o tratamento do áudio gerado pelas diversas fontes de microfones, 

videoconferência, teleconferência e outras fontes de áudio.  Todo o sistema deverá possuir 

processamento por DSP’s (Digital Signal Processors) dedicados. 

4.5.2. Os sistemas de processamento de áudio digital deverão ser programados 

para controlar toda sonorização do ambiente. Os sistemas deverão controlar o ganho, ajustar e 

cancelar o eco acústico (AEC), equalizar a sonorização no ambiente, suprimir ruídos, mixar e 

distribuir diversas fontes, ajustar delays e possuir outros tratamentos necessários ao sistema de 

sonorização profissional de alta qualidade.  
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4.5.3. Os sistemas deverão possuir capacidade de vários programas para os 

ambientes, alternando entre várias programações, tais como:  conferências, apresentações 

multimídia, filmes e outras necessidades do ambiente. 

4.5.4. Todas as operações dos sistemas serão realizadas por interfaces sensíveis 

ao toque, onde serão exibidos os controles e programações virtuais de todo o sistema de áudio. 

4.5.5. Deverá ser disponibilizados microfones tipo gooseneck com fio para a 

mesa diretora, microfones a bastão para palestrantes e plateia. 

4.5.6. As caixas acústicas serão distribuídas da seguinte forma: 

4.5.6.1. Plateias:  As caixas acústicas deverão ser do tipo line arraycom 

sistema de subwoofer, posicionados na parte frontal e/ou lateral dos auditórios com alto grau de 

inteligibilidade e dispersão sonora em 145°.  

4.5.6.2. Palcos:  deverão ser instalados sistemas de retorno com sistema de 

caixas acústicas com direcionamento modular e controle de áudio independente.  

4.5.6.3. Cabines técnicas: Deverão possuir dois monitores acústicos ativos 

para retorno do operador. 

4.6. Sistema de vídeo para ambiente com videowall 

4.6.1. A exibição de imagens será realizada por um videowall com resolução Full 

HD (1920x1080) ou superior, com a disposição a ser definida no projeto executivo. Todos os 

sinais de vídeo serão entregues em formato digital (HDMI) para os monitores, garantindo a 

máxima qualidade ao conteúdo reproduzido.  

4.6.2. Deverá haver um terminal de videoconferência HD que será integrado ao 

sistema de áudio e vídeo do auditório.  O terminal de videoconferência deverá receber a imagem 

e áudio PGM gerada pelas câmeras FullHd e sistema de captação AEC instaladas no auditório, e 

serão distribuídas digitalmente por meio da matriz digital para o videowall, foyer, streaming, 

gravação e sonorização. 

4.6.3. O auditório deverá possuir um sistema de colaboração e interatividade de 

imagens compatível com sistemas IOS, Android e Windows, capaz de conectar através da rede 

WiFi e local.  

4.6.4. Deverão ser disponibilizados dois pontos de conexão para apresentação 

(HDMI/DVI) no palco e um ponto na cabine técnica para o operador e outro no foyer.  

4.6.5. Deverá ser disponibilizado 02 (dois) monitores de 49” para a cabine 

técnica. 

4.7. Sistema de vídeo para ambiente com projetor de vídeo 

4.7.1. A exibição de imagens será realizada através de equipamento projetor de 

vídeo de alta resolução e com capacidades condizentes com os ambientes de aplicação. Todos os 
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sinais de vídeo serão entregues em formato digital (HDMI) para o projetor, garantindo a máxima 

qualidade ao conteúdo reproduzido.  

4.7.2. Deverá possuir um sistema de colaboração e interatividade de imagens 

compatível com sistemas IOS, Android e Windows, capaz de conectar através da rede WiFi e 

local.  

4.7.3. Serão disponibilizados dois pontos de conexão para apresentação 

(HDMI/DVI) no palco e um ponto da cabine técnica para o operador.  

4.8. Sistema de captura de vídeo 

4.8.1. Deverá ser composto por câmeras digitais do tipo PTZ, conexão SDI e 

resolução FullHD (1080i) ou superior nas saídas.  

4.8.2. As câmeras deverão ser fixadas no teto dos auditórios em pontos 

estratégicos permitindo a captação de vários ângulos.  

4.8.3. Todas estas câmeras serão comandadas por meio do sistema de automação.  

4.8.4. Todas as imagens capturadas, e ainda as provenientes da matriz de vídeo 

serão conectadas a dispositivo profissional do tipo switcher de vídeo para geração de sinal PGM;  

4.8.5. O sinal de vídeo PGM gerado pelo switcher de vídeo deverá ser 

digitalizado por equipamento encoder de áudio e vídeo que deverá criar um arquivo no formato 

MP4 para armazenamento. 

4.9. Sistema de automação e controle 

4.9.1. O sistema de automação deverá possuir uma central de processamento com 

porta Ethernet, interfaces seriais, infravermelho e demais interfaces de controle dimensionadas 

conforme a quantidade de equipamentos gerenciáveis a serem instalados. 

4.9.2. A operação dos equipamentos será realizada através de um painel 

touchscreen sem fio. O sistema ofertado deverá ainda permitir o comando e controle de todas as 

interfaces de áudio e vídeo do ambiente incluindo o Foyer. 

4.9.3. A matriz de automação deverá controlar todos os equipamentos instalados 

que possuam interface para controle com todas as funcionalidades de chamada, start, stop, ligar e 

desligar, de forma que o controle no painel sem fio será configurado em abas separadas para fácil 

operação. 

4.9.4. O sistema de automação deverá ser capaz de controlar a alimentação VAC 

dos dispositivos de cada ambiente, como gerência e controle remoto. 

4.9.5. Toda a programação gráfica da interface de controle será personalizada 

conforme as necessidades do ambiente e da Contratante e deverá ser intuitiva e possibilitar a 

qualquer momento, e apenas com o toque de um botão, que todo o sistema volte a configuração 

padrão para o ambiente evitando possíveis falhas. 
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4.9.6. Deverá ocorrer a transferência de conhecimento do sistema por meio de 

treinamento técnico operacional. Tal treinamento deverá englobar todos os subsistemas de 

audiovisual e ter duração mínima de 16 horas. 

4.9.7. Além do treinamento operacional, será necessário a realização de operação 

assistida por no mínimo 30 dias visando o correto funcionamento do sistema. 

4.9.8. Há inesgotáveis configurações e soluções de mercado disponíveis que 

atendam aos requisitos mínimos descritos neste item. Tal amplitude de possibilidades se deve ao 

fato de que a execução do projeto executivo ficará a cargo da empresa vencedora do certame 

licitatória. 

 

5. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO 

 

5.1. Para o dimensionamento e especificação dos equipamentos e acessórios 

que compõem o sistema de audiovisual, foi elaborado um projeto básico que leva em 

considerações fatores tais como: dimensão dos ambientes, quantidade e disposição dos assentos 

do público, quantidade e disposição das unidades de discussão, parâmetros acústicos, finalidades 

de uso (conferências, teleconferências, decisões judiciais, debates, palestras, etc.), entre outros 

menos relevantes. 

5.2. A tabela a seguir discrimina os componentes necessários para a 

implantação do sistema proposto: 

 

ITEM DESCRIÇÃO  QUANTIDADE 

 CONFERÊNCIA  Plenário 
Salão Nobre 

Presidência 

Gabinete do 

Corregedor 
Total 

1 CONTROLADORA 1 1 - 2 

2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1 1 - 2 

3 UNIDADE DE DISCUSSÃO TIPO 1 55 27 - 82 

4 MICROFONE 55 27 - 82 

5 CABO PRÉ-CONECTORIZADO TIPO 1 55 27 - 82 

6 CABO PRÉ-CONECTORIZADO TIPO 2 6 2 - 8 

7 SOFTWARE DO SISTEMA 1 1 - 2 

8 SERVIDOR 1 1 - 2 

9 ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO 1 1 1 3 

10 CÂMERA PTZ 4 4 - 8 

11 DECODER PARA VIDEOWALL 2 - - 2 

12 PROJETOR - 1 - 1 
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ITEM DESCRIÇÃO  QUANTIDADE 

 CONFERÊNCIA  Plenário 
Salão Nobre 

Presidência 

Gabinete do 

Corregedor 
Total 

13 
TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 

MOTORIZADA 
- 1 - 1 

14 
MONITOR PROFISSIONAL PARA 

VIDEOWALL 
57 - - 57 

15 
KIT DE VIDEOCONFERÊNCIA REMOTA 

(TELEPRESENÇA) 
1 1 1 3 

16 MATRIZ DE VÍDEO DIGITAL HDMI 8X8 1 1 - 2 

17 
SISTEMA DE COLABORAÇÃO E 

INTERATIVIDADE DE IMAGENS 
1 1 - 2 

18 TRANSMISSOR DE VÍDEO HDMI VIA CAT6 5 2 - 7 

19 RECEPTOR DE VÍDEO HDMI VIA CAT6 5 2 - 7 

20 SWITCHER DE VÍDEO AO VIVO 1 1 - 2 

21 ENCODER DE ÁUDIO E VÍDEO 1 1 - 2 

22 CENTRAL DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE 1 1 - 2 

23 
PAINEL DE AUTOMAÇÃO TOUCH SCREEN 

SEM FIO 
3 1 - 4 

24 EXTRATOR DE ÁUDIO HDMI 1 1 - 2 

25 
CAIXA ACÚSTICA ATIVA PARA RETORNO 

DE ÁUDIO NA CABINE TÉCNICA 
2 - - 2 

26 
MICROFONE TIPO BASTÃO SEM FIO UHF 

COM CRIPTOGRAFIA 
8 - - 8 

27 
MONITOR PROFISSIONAL 49" COM 

SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 
1 - - 1 

28 
SWITCH ETHERNET 24 PORTAS GIGABIT 

POE+ 
1 1 - 2 

29 MATRIZ DE ÁUDIO PRINCIPAL 1 1 - 2 

30 PA PRINCIPAL - FUNDO 6 - - 6 

31 PA PRINCIPAL - TETO 6 - - 6 

32 PA PRINCIPAL - FRENTE E LATERAIS 10 - - 10 

33 SONOFLETORES MEZANINO 4 4   8 

34 RACK 1 1 - 2 

35 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - TIPO 1 - 1 - 1 

36 
TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL 

DO SISTEMA – TIPO 1 
- 1 - 1 

37 OPERAÇÃO ASSISTIDA 30DD – TIPO 1 - 1 - 1 

38 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - TIPO 2 1 - - 1 
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ITEM DESCRIÇÃO  QUANTIDADE 

 CONFERÊNCIA  Plenário 
Salão Nobre 

Presidência 

Gabinete do 

Corregedor 
Total 

39 
TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL 

DO SISTEMA – TIPO 2 
1 - - 1 

40 OPERAÇÃO ASSISTIDA 30DD – TIPO 2 1 - - 1 

 

 

6. SOLUÇÕES DISPONÍVEIS DE MERCADO 

 

6.1. Atualmente, existe no mercado uma grande diversidade de fabricantes, 

marcas, modelos e empresas fornecedoras de uma ampla gama de equipamentos de audiovisual, 

dentre elas, podemos citar a Sony, Panasonic, Shure, Sennheiser, LG, Samsung, Christie, Audio-

Technica, AKG, JBL, Edifier, Yamaha, Microlab, KRK, Thonet & Vander, entre outras. 

 

 

Figura 1 – Microfones e processador de áudio (imagem ilustrativa). 

 

6.2. A diversidade de marcas e equipamentos disponíveis permite flexibilidade 

e infinitas combinações de projeto de modo a atender todos os requisitos técnicos desejados. Por 

esse motivo, é mais interessante descriminar os requisitos funcionais pretendidos sem se 

aprofundar demasiadamente em aspectos técnicos e, com isso, permitir que as empresas 

interessadas apresentem suas soluções. É importante ressaltar que é necessário ter cuidado com 

os requisitos técnicos discriminados, uma vez que eles podem restringir excessivamente os 

equipamentos a serem utilizados e, consequentemente, reduzir a quantidade de soluções 
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existentes. Por outro lado, a falta de requisitos técnicos mínimos pode levar a propostas com 

equipamentos com qualidade inferior. 

 

 

Figura 2 – Videowall (imagem ilustrativa). 

 

6.3. Nesse sentido, entendemos que não é necessário apresentar as soluções de 

mercado devido a extensa lista de possibilidades existentes. Da maneira proposta em que são 

apresentados os requisitos técnicos desejados, a competição de mercado realizará o filtro com as 

melhores soluções de ordem técnica e econômica. 

 

 

Figura 3 – Tela de projeção retrátil elétrica (imagem ilustrativa). 
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7. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE CUSTO 

 

7.1. A aquisição proposta inclui, naturalmente, uma série de peculiaridades 

referentes a fatores como custos logísticos de transporte dos equipamentos e das equipes de 

instalação, por exemplo. Além disso, como o objeto deste estudo técnico é composto de diversos 

equipamentos eletrônicos de fabricação em outros países e, por isso, são cotados em dólar, os 

valores aqui apresentados podem sofrer variações conforme o câmbio. 

7.2. A estimativa apresentada abaixo foi realizada com base em diversas fontes 

tais como cotações com fornecedores, editais de outros órgãos da Administração Pública e 

pesquisa em sites. 

 
Item Qtd. Especificação Valor Unitário Valor Total 

1 2 CONTROLADORA R$ 17.780,24 R$ 35.560,48 

2 2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO R$ 60.116,32 R$ 120.232,64 

3 82 UNIDADE DE DISCUSSÃO TIPO 1 R$ 12.853,91 R$ 1.054.020,62 

4 82 MICROFONE R$ 2.195,09 R$ 179.997,38 

5 82 CABO PRÉ-CONECTORIZADO TIPO 1 R$ 243,38 R$ 19.957,16 

6 8 CABO PRÉ-CONECTORIZADO TIPO 2 R$ 1.694,15 R$ 13.553,20 

7 2 SOFTWARE DO SISTEMA R$ 74.423,34 R$ 148.846,68 

8 2 SERVIDOR R$ 37.021,42 R$ 74.042,84 

9 3 ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO R$ 7.277,88 R$ 21.833,64 

10 8 CÂMARA PTZ R$ 48.245,97 R$ 385.967,76 

11 2 DECODER PARA VIDEOWALL R$ 31.861,99 R$ 63.723,98 

12 1 PROJETOR R$ 33.497,79 R$ 33.497,79 

13 1 
TABELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 

MOTORIZADA 
R$ 7.982,96 R$ 7.982,96 

14 57 
MONITOR PROFISSIONAL 

PARAVIDEOWALL 
R$ 31.603,68 R$ 1.801.409,76 

15 3 
KIT DE VIDEOCONFERÊNCIA REMOTA 

(TELEPRESENÇA) 
R$ 25.615,83 R$ 76.847,49 

16 2 MATRIZ DE VÍDEODIGITAL HDMI 8X8 R$ 43.521,00 R$ 87.042,00 

17 2 
SISTEMA DE COLABORAÇÃO DE 

INTERATIVIDADE DE IMAGENS 
R$ 23.508,02 R$ 47.016,04 

18 7 TRANSMISSOR DE VÍDEO HDMI VIA CAT6 R$ 1.135,18 R$ 7.946,26 

19 7 RECEPTOR DEVIDEO HDM VIA CAT6 R$ 1.136,17 R$ 7.953,19 

20 2 SWITCHER DE VÍDEO AO VIVO R$ 50.676,15 R$ 101.352,30 

21 2 ENCODER DE AÚDIO E VÍDEO R$ 20.323,47 R$ 40.646,94 

22 2 CENTRAL DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE R$ 15.842,21 R$ 31.684,42 

23 4 
PAINEL DE AUTOMAÇÃO TOUCHSCREEN 

SEM FIO 
R$ 10.056,60 R$ 40.226,40 

24 2 EXTRATOR DE AÚDIO HDM R$ 593,36 R$ 1.186,72 
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Item Qtd. Especificação Valor Unitário Valor Total 

25 2 
CAIXA ACÚSTICA ATIVA PARA RETORNO 

DE AÚDIO NA CABINE TÉCNICA 
R$ 10.222,69 R$ 20.445,38 

26 8 
MICROFONE TIPO BASTÃO SEM FIO UHF 

COM CRIPTOGRAFIA 
R$ 16.727,89 R$ 133.823,12 

27 1 
MONITOR PROFISSIONAL 49” COM 

SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE 
R$ 8.378,07 R$ 8.378,07 

28 2 
SWITCH ETHERNET 24 PORTAS GIGABIT 

POE+ 
R$ 6.073,64 R$ 12.147,28 

29 2 MATRIZ DE AÚDIO PRINCIPAL R$ 58.088,10 R$ 116.176,20 

30 6 PA PRINCIPAL – FUNDO R$ 4.069,37 R$ 24.416,22 

31 6 PA PRINCIPAL – TETO R$ 9.202,39 R$ 55.214,34 

32 10 PA PRINCIPAL – FRENTE E LATERIAIS R$ 17.095,48 R$ 170.954,80 

33 8 SONOFLETORES MEZANINO R$ 3.262,54 R$ 26.100,32 

34 2 RACK R$ 10.670,12 R$ 21.340,24 

35 1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO – TIPO 1 R$ 191.563,13 R$ 191.563,13 

36 1 
TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL 

DO SISTEMA – TIPO 1 
R$ 21.394,32 R$ 21.394,32 

37 1 OPERAÇÃO ASSISTIDA 30 DIAS – TIPO 1 R$ 14.117,55 R$ 14.117,55 

38 1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO – TIPO 2 R$ 186.480,00 R$ 186.480,00 

39 1 
TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL 

DO SISTEMA – TIPO 2 
R$ 38.742,68 R$ 38.742,68 

40 1 OPERAÇÃO ASSISTIDA 30 DIAS – TIPO 2 R$ 20.929,45 R$ 20.929,45 
    TOTAL R$ 5.464.751,75 

 

8. SOBRE O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 

 

8.1. O agrupamento de elementos que compõem a mesma solução configura-se 

como a melhor estratégia da Administração devido ao fato de que todos os equipamentos e 

serviços estão intrinsecamente relacionados.  A execução dos serviços por mais de uma empresa 

acarretaria elevado custo de administração e uma complexa rede de coordenação entre os 

projetos e, certamente, comprometeria a qualidade e efetividade dos resultados para o TJGO. A 

divisão em itens do objeto a ser licitado pode acarretar prejuízos quanto à instalação, 

configuração e operacionalização de todo o sistema, bem como sua manutenção, uma vez que se 

exige total compatibilidade entre os equipamentos da solução a ser adquirida, ou seja, a 

instalação tem de ser uniforme. Se cada empresa utilizar um diferente padrão de instalação, ou 

uma plataforma diferente, o sistema como um todo pode não funcionar. Assim, “a adjudicação 

de itens isolados onera o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do emprego de 

recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a 

celeridade processual”, vide ACÓRDÃO Nº 5301/2013 – TCU – 2ª Câmara. 

 

9. OBJETIVOS A SEREM ALÇANÇADOS POR MEIO DA CONTRATAÇÃO 
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9.1. Espera-se com a contratação preterida conseguir um sistema de 

audiovisual que atendam satisfatoriamente os ambientes servidos, com operação simples e 

intuitiva e com a qualidade de áudio e vídeo adequadas. Além disso, espera-se com a 

modernização a implementação de um sistema digital com vida útil adequada de forma que o 

sistema não se torne obsoleto no curto prazo, mesmo considerando a dinâmica de lançamentos de 

novos equipamentos e tecnologias. 

9.2. Valorização dos ambientes contemplados com o novo sistema que 

permitirá apresentações de áudio e vídeo de alta qualidade digital. 

9.3. Além disso, um sistema moderno e confiável reduz a probabilidade de 

ocorrência de problemas técnicos e, consequentemente, possíveis transtornos e atrasos. 

9.4. Contribuição ecológica e ambiental, já que a contratação deverá atender 

todos os critérios de sustentabilidade. 

 

10. ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

10.1. Como o projeto básico foi elaborado levando em consideração os 

ambientes atuais a serem atendidos, não haverá necessidade de adequação do ambiente. 

10.2. O seguinte cronograma físico será o balizador dos diversos eventos 

referentes a contratação. Nota-se que, para haver uma transição adequada e a devida capacitação 

dos servidores que operarão o sistema, será ministrado um treinamento e haverá um 

acompanhamento (operação assistida) por colaborador qualificado da empresa durante um 

período de 30 dias. 

 

Cronograma Físico Duração Responsabilidade 

Emissão da Ordem de Serviço. D Contratante 

Entrega do Projeto Executivo. D+20 Licitante vencedor 

Análise e aprovação do Projeto Executivo. D+30 Contratante 

Entrega dos equipamentos e sistemas no local de 

instalação. 
D+45 Licitante vencedor 

Conferência da entrega e aceite provisório dos itens 

entregues. 
D+50 Contratante 

Conferência da entrega e aceite definitivo dos itens 

entregues e liberação da parcela referente aos 

equipamentos, sistemas e moveis entregues. 

D+55 Contratante 
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Cronograma Físico Duração Responsabilidade 

Término da instalação, programação e testes no 

Plenário. Liberação da parcela correspondente 
D+90 Licitante vencedor 

Término da instalação, programação e testes no 

Salão Nobre da Presidência e Gabinete do 

Corregedor. Liberação da parcela correspondente. 

Início de prazo para a realização do treinamento. 

D+140 Licitante vencedor 

Término do treinamento e início da Operação 

Assistida. 
D+145 Licitante vencedor 

Término da Operação Assistida (30 dias). D+175 Licitante vencedor 

Conferência da entrega e aceite provisório da 

instalação do sistema, treinamento e operação 

assistida. 

D+180 Contratante 

Conferência da entrega e aceite definitivo da 

instalação do sistema, treinamento e operação 

assistida. Liberação da correspondente parcela. 

D+190 Contratante 

Observação: D = data da Emissão da Ordem de Serviço. 

 

 

11. SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

11.1. Para a determinação da viabilidade da contratação, foram considerados 

todos os aspectos técnicos e econômicos apresentados neste estudo. Deste modo, conclui-se que 

a contratação é viável e necessária para alcançar os objetivos elencados. 

 

12. SOBRE A GESTÃO DO CONTRATO 

 

12.1. O gestor do contrato será o Diretor do Departamento de Infraestrutura e 

Manutenção Predial; 

12.2. A equipe de fiscalização, composta pelo fiscal técnico, fiscal 

administrativo e fiscal setorial (conforme atribuições definidas em lei) será designada pelo gestor 

do contrato, conforme a demanda e disponibilidade momentânea dos servidores desse 

Departamento. 

Goiânia, 04 de agosto de 2020. 
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