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1. Apresentação da Equipe Responsável pela Oficialização da Contração 
 

Unidade Interessada: Divisão de Patrimônio 

Responsável Direto: Gleibson de Sousa Vaz 

Matrícula: 5200509 

E-mail: gsvaz@tjgo.jus.br 

Telefone: (62) 3542-9108 

Unidade Interessada: Divisão de Material 

Responsável Direto: Einstein Brunno Martins Rezende dos Santos 

Matrícula: 5228430 

E-mail: ebmrsantos@tjgo.jus.br 

Telefone: (62) 3542-9122 

 

Nome do Projeto: Aquisição de Veículos de Transporte 

Fonte de Recursos: 
FUNDESP-PJ – Fundo Especial de Reaparelhamento e 
Modernização do Poder Judiciário 

 
2. Necessidade da Solução 
 
 Trata-se de solicitação de aquisição de 4 (quatro) caminhões ¾ com baú carga seca 
e 2 (dois) veículos utilitários, tipo furgão, para utilização pelas Divisões de Patrimônio e 
Material, localizados no Centro de Distribuição do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 
 
3. Justificativa 
 
 Justifica-se a demanda atual, em face que os atuais veículos já não suportam a 
grande demanda exigida, e, há a necessidade de reaparelhar e modernizar o nosso hall de 
veículos, permitindo então, a devida continuidade dos trabalhos logísticos diariamente 
efetuados por nossas Divisões. 
 
 
4. Relação entre a demanda prevista e a quantidade a ser contratada 
 
 A solicitação visa atender a atual demanda deste Centro de Distribuição, e, também 
a presente contratação visa a modernização e o reaparelhamento deste órgão, permitindo 
então, a continuidade dos trabalhos logísticos. 
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5. Resultados a serem alcançados com a solução 

 
• Prover o Centro de Distribuição do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com 

o quantitativo necessário de veículos para o pleno atendimento das solicitações 
em todas as entrâncias das Comarcas do Estado (Inicial, Intermediária e Final), 
tão como, as unidades de 2º grau e meio; 

• Melhorar a qualidade do ambiente logístico dos servidores do TJGO; 
• Melhorar a percepção da prestação de serviços no âmbito do TJGO. 

 
6. Requisitos do Objeto (Especificações Mínimas) 
 
 6.1 – Caminhão ¾ com Baú Carga Seca (04 unidades) 
 

• Com Tração Traseira, 4x2; 

• Cabine Avançada em Chapa de Aço, na cor Branca; 

• Ar Condicionado Original, de Fábrica; 

• Acionamento Elétrico dos Vidros e Retrovisores; 

• Capacidade de Transportar, no mínimo, 01 motorista e 02 

passageiros; 

• Cintos de Segurança Retráteis, a três pontos; 

• Assento Individual e Pneumático para o Motorista; 

• Motor à Diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação 

Proconve P-7; 

• Potência nominal mínima de 155 CV; 

• Torque mínimo de 53 Kgfm; 

• Mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha; 

• Turbocooler; 

• Refrigeração forçada à água; 

• Protetor do cárter tipo peito de aço; 

• Embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; 

• Caixa de Mudança com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas 

a frente e 01 (uma) a ré; 

• Direção servoassistida; 

• Suspensão Dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de 

molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação e barra 

estabilizadora; 
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• Suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e 

amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; 

• Rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas; 

• Pneus radiais sem câmara, 215/75 R17,5 12 PR. 

 
 
 6.2 – Veículo Utilitário, tipo Furgão (02 unidades) 
 

• Com carroceria monobloco em aço estampado origina de fábrica; 

• Capacidade de Transportar, no mínimo, 01 motorista e 01 passageiro; 

• Ar Condicionado Original, de Fábrica; 

• Bicombustível (flex); 

• Motor dianteiro, volume 1.4 ou superior, mínimo de 4 cilindros; 

• Injeção eletrônica; 

• Potência mínima do motor de 85 CV (gasolina) e 87 CV (etanol); 

• Transmissão manual, mínimo 05 (cinco) velocidade à frente e 01 

(uma) à ré; 

• Tração dianteira; 

• Direção servoassistida; 

• Suspensão dianteira independente tipo McPherson, suspensão traseira 

com eixo rígido ou de torção; 

• Pneus aro 14 ou superior; 

• Freios ABS; 

• Alarme sonoro e travamento remoto; 

• Portas com travamento por meio de chaves; 

• Mínimo 2 airbags frontais. 

 
7. Procedimentos e Critérios de Aceitação 

 
 Os objetos fornecidos deverão ser novos e em perfeito estado de conservação. 
Serão recebidos por esta Divisão, provisoriamente, para que seja verificado se suas 
características atendem ao especificado neste edital e na proposta da licitante. 
 
 O ateste técnico será realizado pelo responsável da Divisão de Transportes. 
 
 O prazo de validade das propostas não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 
 

Nº Processo PROAD: 201910000192970

Assinado digitalmente por: GLEIBSON DE SOUSA VAZ, ANALISTA JUDICIÁRIO; e outros, em 14/10/2019 às 08:16.
Para validar este documento informe o código 259509788034 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 
Diretoria Administrativa 
Divisão de Patrimônio 

 

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO Nº 016/2019-DP 

PROAD Nº 201910000192970 
 

_______________________________________________________________________________________________ lfsgomes 
Av. PL-003, Q. G, L. 04, PQ. Lozandes, Goiânia – GO – Telefone: (62) 3542-9140 – div.patrimonio@tjgo.jus.br | Página 4 de 10 

8. Metodologia de Avaliação da Qualidade e da Adequação do Objeto 

 
Item Etapa / Fase / Item Método de Avaliação 

1 Etapa Inicial 

1) As características técnicas dos objetos constantes desta 
especificação deverão estar obrigatoriamente comprovadas na 
proposta da licitante, por meio de folhetos, catálogos, sítio do 
fabricante, etc. 

2 Recebimento do Objeto 
1) Verificar se o quantitativo e especificações dos objetos estão em 
conformidade com o descrito no Edital / Termo de Referência 

3 
Serviço de Assistência 
Técnica e Garantia 

1) Verificar a disponibilidade da Central de Atendimento, conforme 
períodos e horários exigidos; 
2) Verificar a agilidade, cortesia e presteza no atendimento; 
3) Verificar a eficiência das soluções definitivas apresentadas; 
4) Verificar o tempo gasto para iniciar o atendimento e concluí-lo de 
forma definitiva e satisfatória. 

 
9. Inspeções e Diligências 
 
Item Tipo Forma de Exercício 

1 Entrega do(s) objeto(s) 
Verificar se todos os itens constantes em Termo de Referência / 
Empenho / Edital e Documento Fiscal foram entregues e atestados 

2 Uso do(s) objeto(s) Verificar se todos os objetos entregues estão sendo utilizados 

3 
Pagamento do(s) 
objeto(s) 

Verificar se o pagamento foi executado conforme previsto em Edital 
/ Termo de Referência 

 
10. Condições e Formas de Pagamento a Serem Adotadas 
 
 O recebimento do objeto pelo TJGO não exclui a responsabilidade da contratada 
pelo perfeito e correto desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer 
irregularidades detectadas quando da sua utilização. 
 
 O pagamento se dará após a entrega, instalação e configuração (quando for o caso), 
mediante apresentação de Nota Fiscal e demais documentos necessários. 
 
 Somente será aceita a nota fiscal e respectiva cobrança após emissão do termo de 
recebimento provisório e definitivo, pelo TJGO, que vai homologar o objeto entregue e 
serviços fornecidos, os quais devem estar de acordo com esta especificação e com a 
proposta da contratada. 
 
 O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias úteis, após a entrega do objeto, em 
parcela única, mediante apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo setor 
competente, e respectivo aceite definitivo. 
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 Caso o pagamento ocorra após o prazo estabelecido no parágrafo anterior, por 
responsabilidade exclusiva do TJGO, sobre o mesmo incorrerá multa de mora com base no 
INPC do IBGE, pro rata temporis, ou por outro índice substitutivo pactuado em comum 
acordo entre as partes. 
 
11. Cronograma de Execução Físico-Financeira 
 

Os objetos serão entregues na Divisão de Patrimônio, localizado no Centro de 
Distribuição do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ou, a livre critério do gestor do 
contrato, diretamente na unidade demandante, caso a informação conste no Termo de 
Referência. 

 
O prazo para entrega do objeto é de 30 (trinta) dias corridos, contados do 

recebimento da nota de empenho. No caso da licitante prever, em sua proposta, prazo de 
entrega inferior a 30 dias, será considerado como prazo máximo o que nela foi estabelecido. 

 
O prazo para instalação, configuração e/ou montagem, quando for necessário, será 

de 10 (dez) dias úteis, após a notificação do TJGO, salvo exceção. Havendo necessidades, 
o fornecedor deverá fornecer treinamento acerca da solução entregue. 

 
12. Mecanismos Formais de Comunicação 
 

Para que fique devidamente registrado, toda a comunicação com a contratada se 
dará por meio de mensagens eletrônicas (e-mail). Dessa forma, a contratada deverá 
fornecer os endereços eletrônicos dos responsáveis pelo atendimento as solicitações do 
TJGO. 

 
As mensagens enviadas pelo TJGO deverão ser respondidas pela contratada, 

contendo os procedimentos a serem realizados acerca da solicitação constante na 
mensagem. 

 
Os termos de recebimento provisório ou definitivo também servirão como 

comprovantes de realização de parte ou de todo o serviço, de acordo com o que estiver 
neles indicado. 
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13. Regras para Aplicação de Multas e/ou Sanções 
 

Item Evento 
Ocorrência 

Sanção / Multa 
1ª 2ª 3ª 4ª 

1 
Atraso na entrega do 

produto 
x x x x 

1) Na 1ª ocorrência será aplicada advertência 
2) Na 2ª ocorrência será aplicada multa 
3) Na 3ª ocorrência será aplicada suspensão 
4) Na 4ª ocorrência será aplicada declaração de 
inidoneidade 

2 
Entrega em 

desconformidade 
x x x x 

1) Na 1ª ocorrência será aplicada advertência 
2) Na 2ª ocorrência será aplicada multa 
3) Na 3ª ocorrência será aplicada suspensão 
4) Na 4ª ocorrência será aplicada declaração de 
inidoneidade 

3 Não entrega do produto x    
Aplicação de Multa, Suspensão ou Declaração de 
Inidoneidade. 

 
14. Critérios Técnicos para Julgamento das Propostas 
 
14.1 – Proposta Técnica 
 

Deverão ser datilografada ou impressa, sem emendas, acréscimos, entrelinhas ou 
rasuras, devidamente datada e assinada. 

 
A Proposta de Preço deverá conter o nome do fornecedor / fabricante, o nome do 

produto ofertado com marca e modelo, ou identificação correlata, além do valor unitário e 
total para cada item do Termo de Referência. 

 
Os preços ofertados pelas empresas licitantes deverão incluir todas as despesas 

relativas ao objeto contratado (frete, tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas, etc.). 
 
Deverá conter especificação técnica de forma clara, completa e minuciosa. 
 
As características técnicas dos objetos constantes desta especificação deverão 

estar obrigatoriamente comprovadas na proposta da licitante, por meio de folhetos, 
catálogos, sítio do fabricante, etc. 

 
Indicar prazo de entrega dos objetos ofertados, de no máximo, 30 (trinta) dias 

corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho. 
 
Indicar prazo de garantia e suporte técnico para todos os itens, que deverá ser de, 

no mínimo, o constante em cada especificação técnica do Termo de Referência. 
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14.2 – Critérios de Seleção 
 
 Em função do tipo de produto pretendido, o critério de seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração se dará através do proponente que apresentar a proposta 
de acordo com as especificações do Edital e ofertas do menor preço. 
 
15. Análises de Riscos 
 

Segundo o dicionário Houaiss, risco é a “probabilidade de insucesso, de malogro de 
determinada coisa, em função de acontecimento eventual, incerto, cuja ocorrência não 
depende exclusivamente da vontade dos interessados.”, ou ainda, pelo Moderno Dicionário 
da Língua Portuguesa, “possibilidade de perigo, incerto, mas previsível, que ameaça de 
dano a pessoa ou a coisa.”. 

 
São 03 (três) os componentes básicos do risco: um determinado evento, a 

probabilidade de ocorrência do evento, e o impacto decorrente do evento. 
 
A análise de riscos procura identificar, estimar, avaliar, monitorar e administrar esses 

eventos que representam riscos e as vulnerabilidades dos recursos de informação de uma 
organização ou de um determinado projeto e definir ações para o seu controle ou 
minimização do impacto. 

 
Uma vez identificado um risco, estima-se a probabilidade de sua ocorrência e o seu 

impacto na organização ou no projeto, possibilitando o cálculo do Valor Esperado do Risco. 
A partir do cálculo do valor esperado, podem-se priorizar os riscos em função do seu 
potencial de influência e recomendar a melhor estratégia para tratamento de cada risco 
identificado. 

 
Para auxiliar no cálculo do Valor Esperado, as seguintes tabelas serão utilizadas: 
 
 
 – Matriz de Probabilidades: 
 

Referencial Probabilidade 

Provavelmente ocorrerá 0,95 

Grande chance de ocorrer 0,75 

Igual chance de ocorrer ou não 0,50 

Baixa chance de ocorrer 0,25 

Chance remota de ocorrer 0,10 

 
  – Avaliação do Impacto: 
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Grau do Impacto Peso 

Muito grande 5,0 

Grande 4,0 

Moderado 3,0 

Pequeno 2,0 

Muito pequeno 1,0 

 
15.1 – Riscos do Processo da Contratação 
 
Identificador 

do Risco 
Descrição do Risco 

1 Definição de um objeto não condizente com as necessidades do TJGO 

2 
Especificação mal elaborada, permitindo a compra de objeto não adequado, ou, muito 
exigente a ponto de se adquirir um objeto com desempenho ou especificação maior 
que o necessário 

3 Morosidade no processo licitatório, o que pode invalidar os orçamentos 

4 
Falta de equipamento para modernizar, reaparelhar e atender as demandas solicitadas 
pelas unidades administrativas e judiciárias do TJGO 

 
 
15.2 – Riscos da Solução 
 
Identificador 

do Risco 
Descrição do Risco 

5 Descumprimento pelo fornecedor de cláusula contratual 

6 Descontinuidade do fornecedor (falência, concordata, etc.) 

7 Atraso na montagem, instalação e/ou fornecimento do objeto 

 
 
15.3 – Análise Qualitativa dos Riscos Identificados 
 

Risco 
Identificado 

Probabilidade 
de 

Ocorrência 

Impacto da 
Ocorrência 

Valor 
Esperado do 

Risco 
Consequências do Risco 

1 0,25 3,0 0,75 

O objeto adquirido não irá atender à 
demanda do TJGO, podendo ser 
necessária uma ampliação, ou mesmo, 
uma nova aquisição em curto prazo 

2 0,25 2,0 0,50 

O objeto adquirido pode vir a não 
atender plenamente as necessidades 
do TJGO ou custar mais caro que o 
necessário 
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Risco 
Identificado 

Probabilidade 
de 

Ocorrência 

Impacto da 
Ocorrência 

Valor 
Esperado do 

Risco 
Consequências do Risco 

3 0,75 1,0 0,75 

Perda do orçamento reservado para 
aquisição, possibilidade de entrar em 
contato novamente com os canais de 
vendas e refazer os orçamentos 

4 0,75 4,0 5,0 

Deixar de atender as solicitações, 
impactando no atendimento 
jurisdicional e administrativo dos 
servidores e magistrados do TJGO 

5 0,25 3,0 0,75 
O objeto pode não ter todas as 
funcionalidades exigidas no edital 

6 0,25 4,0 1,0 
O objeto ficará sem garantia e 
assistência técnica 

7 0,50 3,0 1,0 

Deixar de atender as solicitações, 
impactando no atendimento 
jurisdicional e administrativo dos 
servidores e magistrados do TJGO 

 
 
15.4 – Tratamento dos Riscos e Ações de Contingência (Ordenados por Criticidade) 
 

Nº 
Risco 

Valor 
Esperado 
do Risco 

Tratamento do Risco Responsável 

4 5,0 Sanção contratual e aprovação de novo projeto 
Assessoria Jurídica da 
Diretoria Geral e Divisão de 
Patrimônio 

6 1,0 
Identificar os grandes fornecedores do mercado e 
seus itens que suprem as necessidades do TJGO, 
sem restrição da competição 

Divisão de Patrimônio e 
Divisão de Compras do 
TJGO 

7 1,0 Sanção contratual 
Assessoria Jurídica da 
DG/TJGO 

1 0,75 
Identificar a real necessidade do TJGO e promover 
uma ampla consulta aos fornecedores 

Divisão de Patrimônio e 
Divisão de Compras do 
TJGO 

3 0,75 

Fazer um acompanhamento rígido do andamento do 
processo juntamente aos outros setores do TJGO, 
além de compromisso das demais unidades do TJGO 
no sentido de dar vazão adequada aos processos de 
contratação 

Servidores de todas as 
unidades do TJGO 
envolvidos no processo de 
contratação 
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Nº 
Risco 

Valor 
Esperado 
do Risco 

Tratamento do Risco Responsável 

5 0,75 
Prever sanções no edital de acordo com a gravidade 
do descumprimento e aplicar as sanções previstas, 
sem forem necessárias 

Assessoria Jurídica da 
Diretoria Geral do TJGO, 
com apoio da Divisão de 
Patrimônio 

2 0,50 
Promover um amplo debate com os fornecedores até 
que se chegue na especificação mais adequada 
possível 

Divisão de Patrimônio, com 
apoio da Divisão de 
Arquitetura 

 
 

Goiânia, 12 de outubro de 2019 
 
 

Responsáveis pelo Planejamento da Contratação 

Gleibson de Sousa Vaz 
Diretor da Divisão de Patrimônio 

Einstein Brunno M. Rezende dos Santos 
Diretor da Divisão de Material 
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