
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 333 (trezentos e trinta 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, bem

como em todas as  Comarcas  e  Distritos  do  Estado de Goiás  e  também no  Distrito

Federal, de segunda a sexta-feira, compreendendo o horário de 7hs às 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. 

Não  havendo  expediente  no  Contratante  aos  sábados,  poderá  ser  ultrapassado  o

período diário de 8hs, de 2ª a 6ª feira, para compensação do sábado não trabalhado. 

Durante o horário definido para a prestação dos serviços, deverão ser observados os

intervalos  para  repouso  e  alimentação  dos  funcionários  da  Contratada,  conforme

estabelecido em Lei.

Os locais e horários dos postos de serviços poderão ser alterados de acordo com as

necessidades da Administração, comunicando-se à futura contratada com antecedência

mínima de 3 (três) dias úteis 
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DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO E DAS ATRIBUIÇÕES 

Motorista Executivo: Formação mínima: Ensino médio completo; Habilitação Categoria

“D”; Experiência de 2 (dois) anos na respectiva categoria. Perfil profissional: Exercer com

zelo, dedicação e pontualidade as atividades que lhe são inerentes; desempenhar com

assiduidade  as  atribuições  pertinentes  ao  cargo;  Atender  as  autoridades  e  demais

usuários do serviço com postura e polidez; Estar devidamente uniformizado e com a

higiene pessoal adequada; Ter disponibilidade para prestar os serviços: 1) antes e após

a  jornada  normal  de  trabalho,  quando  for  demandado  e  necessário;  2)  em  horário

noturno; 3) em viagens; 4) feriados e finais de semana. Atribuições: Dirigir veículos com

cautela  e  moderação,  observando  a  sinalização,  a  velocidade  e  o  fluxo  de  trânsito;

Transportar  pessoas,  materiais,  máquinas e equipamentos,  conduzindo-os aos locais

determinados; Garantir a segurança das pessoas (pedestres e passageiros); Executar

serviços de entrega e de retirada de materiais, de documentos, de correspondências, de

volumes  e  de  encomendas,  assinando  ou  solicitando  o  protocolo  que  comprove  a

execução dos serviços; Controlar carga e descarga de materiais e máquinas; Zelar pela

conservação de materiais, de equipamentos, de móveis, de utensílios e de documentos

transportados;  Executar  e  auxiliar  no  processo  de  carga  e  descarga  de  bagagens,

materiais  e  demais  encomendas  contidas  nos  veículos  oficiais;  Manter  sigilo  das

informações que cheguem ao conhecimento desse serviço; Atender a legislação, usando

cinto de segurança e observar as demais normas de segurança inerentes à função; Zelar

pela manutenção e conservação do veículo; Verificar o estado dos pneus, o nível de

lubrificantes, combustível e água, verificar e testar os sistemas de freios e elétrico, para

certificar-se das suas condições; Comunicar as falhas do veículo para a chefia superior e

solicitar  os  devidos  reparos;  Vistoriar  o  veículo,  certificando-se  das  condições  de

funcionamento; Providenciar abastecimento de combustível, de água e de óleo para o

veículo; Manter o veículo limpo (internamente e externamente); Manter a documentação

legal em seu poder durante a realização dos serviços e zelar pela mesma; Obedecer as

normas emanadas pelo Conselho Nacional  de Trânsito – CONTRAN e correlatas, na

condução  do  veículo  oficial;  Fazer  cumprir  as  normas  disciplinares  vigentes  na

instituição, bem como colaborar em quaisquer tipos de tarefas eventuais relacionadas as

áreas  de  sua  atuação;  Permanecer  nos  postos  de  serviços  durante  a  jornada  de

trabalho, à disposição do TJGO e atender as tarefas solicitadas pelo setor responsável

pelos serviços de transporte; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade

do serviço e orientação superior; 
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Encarregado: Formação mínima: Ensino médio completo; Cursos básico de informática

(internet,  e-mail,  editores  de texto  e  planilhas).  Perfil  profissional:  Exercer  com zelo,

dedicação  e  pontualidade  as  atividades  que  lhe  são  inerentes;  Desempenhar  com

assiduidade  as  atribuições  pertinentes  ao  cargo;  Atender  as  autoridades  e  demais

usuários do serviço com postura e polidez; Estar devidamente uniformizado e com a

higiene pessoal adequada; Ter disponibilidade para prestar serviços: 1) antes e após a

jornada normal de trabalho, quando for demandado e necessário; 2) em horário noturno;

3) em viagens; 4) feriados e finais de semana. Atribuições: Supervisionar as atividades

os motoristas; Organizar e controlar a escala dos motoristas; Inspecionar documentação;

Preencher  requisição  de  veículo;  Disponibilizar  veículos  aos  motoristas;  Analisar  as

condições dos veículos; Informar o superior quanto a necessidade de manutenção dos

veículos;  Elaborar  relatórios  e  planilhas  diversas;  Participar  de  reuniões  para

alinhamento estratégico; Garantir a agilidade nos processos.

DO SALÁRIO BASE E DA REMUNERAÇÃO MENSAL DOS PROFISSIONAIS

Para o certame licitatório, a remuneração e os benefícios aplicáveis deverão ter como

referência  o  valor  estabelecido  na  convenção  coletiva  vigente,  aplicável  à  atividade

preponderante do licitante, observada a remuneração mínima descrita na tabela abaixo,

obtida por meio da média salarial do SINE/Trabalha Brasil e Convenções Coletivas:

DO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS COMARCAS

O serviço contratado poderá, excepcionalmente, ser executado em viagens às Comarcas

do  interior  do  Estado  de  Goiás,  desde  que  devidamente  autorizado  pelo  Gestor  do

Contrato e comprovada a necessidade dos serviços, cabendo à Contratada o pagamento

das respectivas diárias aos seus funcionários, cujas despesas serão ressarcidas pelo

Contratante, ao final de cada mês; 

Ocorrendo a necessidade de deslocamento de profissionais para outras Comarcas, com

fulcro de prestação de serviços, ao exclusivo critério de necessidade do Contratante, o

Gestor  do  Contrato  comunicará  à  Contratada  para  que  efetue  o  pagamento  das

respectivas diárias, mediante depósito em conta do próprio funcionário, no prazo de 2

Ordem Função Media Salarial / Convenção Coletiva 
1 Motorista Executivo R$ 1.857,30
2 Encarregado R$ 1.857,30
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(dois)  dias  úteis,  cabendo  a  aplicação  de  glosa  de  pagamento,  por  dia  de  atraso,

conforme estabelecido no Instrumento de Medição de Resultado, constante do item 14; 

O valor da diária será correspondente ao previsto na Convenção Coletiva de Trabalho da

categoria; 

A Contratada será ressarcida das despesas efetuadas com diárias, ao final de cada mês,

mediante a apresentação de nota fiscal acompanhada dos comprovantes de pagamento

e autorizações de viagem emitidas pelo Contratante; 

Estima-se que os deslocamentos necessários ao atendimento dos serviços eventuais,

em locais diversos da sede habitual, obedecerão ao seguinte quantitativo:

7. DOS UNIFORMES

Os  uniformes  a  serem fornecidos  pela  Contratada  a  seus  empregados  deverão  ser

conforme a descrição abaixo: 

MOTORISTA EXECUTIVO E ENCARREGADO

- Duas Camisas sociais: tecido 65% poliéster e 35% algodão; cor cinza claro; mangas

compridas com punho simples; bolso na parte superior do lado esquerdo; sobreposto. 

- Duas gravatas pretas. 

-  Duas  calças  compridas:  modelo  social;  tecido  tropical  ou  gabardine,  na  cor  preta;

Bragulha forrada; Cós entrelado, forrado com passadores no mesmo tecido da alça; 2

bolsos laterais  embutidos;  2  bolsos traseiros  tipo  besom,  embutidos,  com uma casa

vertical e um botão; duas pregas laterais e uma de cada lado. 

-  Cinto  em couro:  uma face  na  cor  preta  sem costura,  fivela  em metal,  com garra

regulável.

- Par de Sapato: na cor preta com cardaço e solado emborrachado.

As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade; 

Os uniformes – conjunto completo – deverão ser entregues aos empregados no início da

ITENS
VALOR ANUAL

POR MÊS POR ANO
1 AO 12 300 3600 R$ 200,00 R$ 720.000,00

Total anual Estimado R$ 720.000,00

QUANTIDADE DE DIÁRIAS 
ESTIMADA POR PERÍODO

VALOR UNI-
TÁRIO DIÁ-

RIA
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execução do contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a

cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)

horas, após comunicação escrita do Contratante, sempre que não atendam as condições

mínimas de apresentação por motivo de defeito ou por desgaste natural do uso; 

No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação,

substituindo-os sempre que estiverem em desacordo com os padrões; 

Os  uniformes  deverão  ser  entregues  mediante  recibo,  cuja  cópia,  devidamente

acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável

pela fiscalização do contrato. 

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;

Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos 

que lhe dão suporte:

Atualmente o contrato oriundo do edital 041/2020 é composto por 56 (cinquenta e seis)

motoristas  e  01  (um)  encarregado  o  que  totaliza  57  (cinquenta  e  sete)  postos  de

trabalho. Tendo em vista a recente devolução de 03 (três) motoristas à disposição para

seus Órgãos de origem se faz necessário o acréscimo de 03 (três) postos. Assim sendo

o total a ser contratado será de 59 (cinquenta e nove) motoristas e 01 (encarregado)

totalizando então 60 postos de trabalhos distribuídos conforme tabela abaixo:
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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?

Será  levantado  na  confecção  da  AMSO  pela  Divisão  de  Compras  da  Diretoria

Administrativa.

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 

aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis?

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

Lote Item Comarca Lotação Função Qtde

1

1 GOIÂNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA Motorista Executivo 38

TRIBUNAL DE JUSTIÇA Encarregado 1

2 ANÁPOLIS COMARCA DE ANÁPOLIS Motorista Executivo 4

3 APARECIDA DE GOIÂNIA COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA Motorista Executivo 4

4 CALDAS NOVAS COMARCA DE CALDAS NOVAS Motorista Executivo 1

5 FORMOSA COMARCA DE FORMOSA Motorista Executivo 1

6 GOIANÉSIA COMARCA DE GOIANÉSIA Motorista Executivo 1

7 GOIÁS COMARCA DE GOIÁS Motorista Executivo 1

8 IPORÁ COMARCA DE IPORÁ Motorista Executivo 1

9 ITUMBIARA COMARCA DE ITUMBIARA Motorista Executivo 1

10 LUZINÂNIA COMARCA DE LUZIÂNIA Motorista Executivo 3

11 PORANGATU COMARCA DE PORANGATU Motorista Executivo 1

12 RIO VERDE COMARCA DE RIO VERDE Motorista Executivo 3

TOTAL DE POSTOS 60
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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

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
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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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