
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio
Seção de Gestão Patrimonial

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
PROAD Nº 202011000247183

1. Apresentação da Equipe Responsável

Unidade Interessada: Divisão de Patrimônio

Responsável Direto: Gleibson de Sousa Vaz

Matrícula: 5200509

E-mail: gsvaz@tjgo.jus.br

Telefone: (62) 3018-8783

Nome do Projeto: Aquisição de Equipamentos e Complementos Específicos

Fonte de Recursos:
FUNDESP-PJ  –  Fundo  Especial  de  Reaparelhamento  e

Modernização do Poder Judiciário

Modalidade: (X) Licitação | (  ) ARP | (  ) Contrato | (  ) Outros _______

2. Indicação da Equipe Multidisciplinar para Planejamento e Fiscalização:

Designação Matrícula – Nome Cargo

Gestor do Contrato 5101220 – Tatiana Rodrigues Ferreira
Diretora

Administrativa

Fiscal Técnico e

Administrativo
5200509 – Gleibson de Sousa Vaz Diretor de Patrimônio

3. Necessidade a ser Suprida

Com a contratação pleiteada, será possível realizar o atendimento das

demandas deste Poder Judiciário, em especial aos  itens fracassados no Edital de

Licitação nº 52/2020, de substituir bens permanentes ociosos e/ou defeituosos, de

atender  as requisições das diversas unidades deste Poder,  ainda em aberto por

ausência de estoque, e de garantir o pleno atendimento das demandas do Complexo

B do Palácio da Justiça, em reforma, e do novo Fórum de Bela Vista, em construção.
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4. Instrumentos de Planejamento

A  presente  contratação  está  alinhada  com  o  Plano  Anual  de

Contratações – 2020, DA 17 (PROAD 202001000209779).

5. Requisitos Mínimos da Contratação

Tendo  como  premissa  as  motivações,  os  resultados  a  serem

alcançados e as demandas expostas no Documento de Oficialização da Demanda –

DOD,  foram  levantadas  e  analisadas  as  necessidades  de  negócio  e  outros

requisitos:

5.1 – Necessidades de Negócio

Necessidade 1: Equipar as diversas unidades do TJGO

Funcionalidade:

A presente aquisição permitirá a continuidade das atividades

de controle dos bens permanentes controlados pela Divisão de

Patrimônio.
Envolvidos: Divisão de Patrimônio

5.2 – Apresentação de Amostras

5.2.1  –  Após  a  etapa  de  lances,  a  licitante  detentora  da  melhor

proposta, e, provisoriamente classificada em primeiro lugar, deverá apresentar, sem

ônus  para  este  Tribunal  de  Justiça,  amostras  do  produto  ofertado,  seguindo  o

mesmo padrão do especificado neste Termo de Referência;

5.2.1.1 – A obrigatoriedade da amostra poderá ser suprida, no caso de

apresentação  de  proposta  técnica  completa,  com as informações  específicas  do
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produto ofertado, concomitantemente ao envio de catálogo (s) e afins, desde que,

com a indicação clara e objetiva da marca e modelo do produto ofertado na proposta

e apresentado na documentação encaminhada,  seja  possível  mensurar  todas as

características do produto, em análise no site da fabricante;

5.2.2 – As amostras deverão ser entregues em até 7 (sete) dias úteis,

contados da solicitação formal, emitida pela Divisão de Patrimônio ou pelo pregoeiro,

no seguinte endereço:

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Av. Xavier de Almeida, Lote 03, Quadra 24 – Polo Empresarial Goiás – Etapa X

Aparecida de Goiânia | GO – CEP 74985-211

Horário de entrega: 9 às 11 h e 13 às 17 h

5.2.3 – O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a livre critério da

Divisão  de  Patrimônio,  poderá  solicitar  a  entrega  das  amostras  em  outras

dependências deste órgão, desde que seja dentro da região metropolitana do

Estado de Goiás,  visando otimizar  processos e adequar  os serviços às reais

necessidades,  devendo  então  a  contratada  executar  os  procedimentos  de

entrega das amostras, no novo local, não podendo solicitar pagamento adicional

por esses serviços;

5.2.4 –  As  amostras  deverão  estar  em  conformidade  com  as

especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e devidamente

identificadas  com o  número  do Pregão Eletrônico  e  identificação  da  licitante,

conter  os  respectivos prospectos,  documentação  técnica  e  manuais,  se  for  o

caso, e dispor na embalagem informações quanto às suas características, tais
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como fabricação, prazo de validade, quantidade, marca, número de referência,

código do produto, modelo, etc.;

5.2.5  –  As  amostras  apresentadas  não  serão  computadas  como

parte de quaisquer entregas futuras;

5.2.6 – As amostras apresentadas pelos licitantes vencedores do

certame deverão ser retirados em até 05 (cinco) dias corridos, no estado em que

se encontrarem,  após o recebimento definitivo,  época em que se verificará a

identidade entre a amostra e o produto entregue. No caso de amostra que tenha

sido reprovada, o prazo será idêntico, contado a partir da emissão do termo de

recusa da amostra, emitido pela Comissão (item 5.2.8). Decorrido o prazo, não

mais poderão ser reclamadas;

5.2.7 – As amostras apresentadas serão avaliadas segundo critérios

objetivos  de  conformidade  com  as  especificações  técnicas  aqui  exigidas  e

qualidade do produto apresentado;

5.2.8 – A Comissão de Avaliação e Recebimento emitirá laudo, no

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, em que constará a aprovação, podendo ser

classificado como aprovado ou reprovado;

5.2.9  –  Não  será  aceita  a  proposta  da  licitante  que,  mediante

requerimento  de  entrega  de  amostra  (s),  não  apresentá-las  no  prazo

estabelecido ou que tiver  a amostra reprovada,  sendo a licitante,  neste caso,

desclassificada do certame;

5.2.10  –  Ocorrendo qualquer  uma dessas  hipóteses,  passar-se-á
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para  a  licitante  seguinte,  na  ordem  de  classificação,  para  apresentar  suas

amostras nas mesmas condições;

5.2.11 – Uma vez aprovada a amostra de determinada licitante, será

efetivada a aceitação de sua proposta no sistema, passando-se então para a sua

habilitação;

5.2.12 – A Comissão de Avaliação de Recebimento será formada

por, no mínimo, 02 (dois) membros da Divisão de Patrimônio.

5.3 – Recebimento, prazos e local de entrega

5.3.1 – Os materiais serão entregues mediante a emissão prévia de

Ordem de Fornecimento, emitido pelo Gestor da presente Ata, encaminhado ao

respectivo fornecedor homologado no certame;

5.3.1.1 – No decorrer da vigência do contrato o Tribunal de

Justiça do Estado de Goiás,  a livre critério  da Divisão de Patrimônio,  poderá

solicitar a entrega dos itens em outras dependências deste órgão, seja na capital

e/ou na região metropolitana do Estado de Goiás, visando otimizar processos e

adequar os serviços às reais necessidades, devendo então a contratada executar

os procedimentos de entrega dos objetos solicitados, no novo local, não podendo

solicitar pagamento adicional por esses serviços;

a – Com redação dada pela Lei Complementar nº 149, de 15

de maio  de 2019,  a  Região  Metropolitana  de Goiânia  é  compreendida  pelos

municípios  de:  Goiânia  (Capital),  Abadia  de  Goiás,  Aparecida  de  Goiânia,

Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí,
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Goianápolis,  Goianira,  Guapó,  Hidrolândia,  Inhumas,  Nerópolis,  Nova Veneza,

Santa Bárbara de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis

de Goiás e Trindade;

5.3.2  – A contratada deverá observar os seguintes prazos para a

conclusão  dos  serviços  previstos  na  correspondente  Ordem de  Fornecimento

(entrega), contados a partir da data de envio da mesma: 30 (trinta) dias corridos;

5.4 – Garantia

5.4.1 – O prazo de garantia contra defeitos de fabricação deverá ser

de, no mínimo 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo;

5.5 – Demais Requisitos

5.5.1 – Requisitos Tecnológicos

Evitando  redundâncias  e  otimizando  o  esforço  operacional,  o  presente

requisito  se  encontra  especificado,  quando  viável,  dentro  do  Anexo  I  –

Especificações Técnicas.

5.5.2 – Requisitos de Capacitação

Não se enquadra.

5.5.3 – Requisitos Legais
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Em relação ao processo de aquisição em vigor, deverão ser observadas as

seguintes leis / decretos:

• Lei  nº  8.666/1993  –  Institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

Administração Pública e dá outras providências;

• Lei nº 10.520/2002 – Institui a modalidade de licitação denominada pregão,

para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências.

5.5.4 – Requisitos de Manutenção

Evitando  redundâncias  e  otimizando  o  esforço  operacional,  o  presente

requisito  se  encontra  especificado,  quando  viável,  dentro  do  Anexo  I  –

Especificações Técnicas.

5.5.5 – Requisitos Temporais

Evitando  redundâncias  e  otimizando  o  esforço  operacional,  o  presente

requisito  se  encontra  especificado,  quando  viável,  dentro  do  Anexo  I  –

Especificações Técnicas.

5.5.6 – Requisitos de Segurança

Evitando  redundâncias  e  otimizando  o  esforço  operacional,  o  presente

requisito  se  encontra  especificado,  quando  viável,  dentro  do  Anexo  I  –

Especificações Técnicas.

5.5.7 – Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais
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Evitando  redundâncias  e  otimizando  o  esforço  operacional,  o  presente

requisito  se  encontra  especificado,  quando  viável,  dentro  do  Anexo  I  –

Especificações Técnicas.

5.6 – Soluções disponíveis no mercado e seus respectivos fornecedores

Considerando  que  a  natureza  do  objeto  é  comum,  e  seus  padrões  de

desempenho  e  qualidade  podem  ser  objetivamente  definidos  por  meio  de

especificações usuais do mercado, há diversas empresas fornecedoras do produto a

ser adquirido. 

5.7  –  Contratações  similares  por  outros  órgãos  ou  entidades  da

Administração Pública

Todas as especificações deste item serão discriminados e consolidados pelos

relatórios a serem emitidos e consolidados pela Divisão de Compras deste Tribunal.

Essa estratégia foi adotada com o objetivo de evitar redundância de informações e

aperfeiçoar o esforço operacional.

6. Relação entre a demanda prevista e a quantidade a ser contratada

A presente solicitação visa a continuidade do atendimento a demandas em

aberto, da Divisão de Patrimônio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

7. Orçamento estimado com a composição dos custos unitários

Todas as especificações deste item serão discriminados e consolidados pelos

relatórios a serem emitidos e consolidados pela Divisão de Compras deste Tribunal.
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Essa estratégia foi adotada com o objetivo de evitar redundância de informações e

aperfeiçoar o esforço operacional.

8. Escolha da solução

A  presente  solicitação  visa  a  garantia  da  segurança  institucional  e  da

produtividade  dos  servidores,  magistrados  e  colaboradores,  que  atuam  direta  e

indiretamente, e, consequentemente, a prestação do serviço jurisdicional.

Esta  Divisão  de  Patrimônio  entende  que  a  solicitação  é  de  fundamental

importância para a continuidade dos trabalhos de controle gerencial, que impactam

diretamente em todo Poder Judiciário Goiano. 

9. Parcelamento do objeto

O objeto deverá ser fornecido por item. 

10. Resultados a serem alcançados com a contratação

• Prover o TJGO com o quantitativo necessário para o pleno atendimento das
solicitações;

• Melhorar a qualidade do atendimento e eficiência dos serviços prestados para
a sociedade civil;

• Melhorar a qualidade do ambiente dos trabalhos laborais dos servidores do
TJGO;

• Melhorar a percepção da prestação de serviços no âmbito do TJGO;
• Satisfação dos usuários, e;
• Garantia de disponibilidade do atendimento de todos os serviços.

11. Declaração de viabilidade da contratação
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A contratação em tela  é viável  conforme demonstrado nos estudos,

tendo em vista que gerará agilidade e eficiência no atendimento das necessidades

da atual demanda do Centro de Distribuição deste TJGO.

Gleibson de Sousa Vaz
Divisão de Patrimônio
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