
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO Nº 006-DP/SGP
PROAD Nº 202003000217166

1. Apresentação da Equipe Responsável pela Oficialização da Contratação

Unidade Interessada: Divisão de Patrimônio

Responsável Direto: Gleibson de Sousa Vaz

Matrícula: 5200509

E-mail: gsvaz@tjgo.jus.br

Telefone: (62) 3542-9108

Gestor Administrativo 1: Seção de Gestão Patrimonial da Divisão de Patrimônio

Responsável Direto: Luiz Fernando da Silva Gomes

Matrícula: 5201168

E-mail: lfsgomes@tjgo.jus.br

Telefone: (62) 3542-9109

Nome do Projeto: Aquisição de Brinquedos e Mobiliários Escolares

Modalidade: (X) Aquisição | (  ) ARP | (  ) Dispensa | (  ) Outros

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

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 da Divisão de

Patrimônio

3. Necessidade da Solução e sua Justificativa

Trata-se  de  projeto  para  aquisição  de  brinquedos  e  mobiliários  escolares,
conforme  quantitativo,  descrição  e  especificação,  contida  nos  anexos  desta
oficialização.
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Justifica-se  a  necessidade  de  adquirir  os  objetos  constantes  no  presente
Termo de Referência, devido à ausência de estoque dos mesmos, suficientes para
atendimento às novas demandas deste Poder. 

O foco deste  processo consiste  no  aparelhamento  do Centro  Educacional
Infantil  Des. Mauro Campos, com brinquedos, tão como a EJUG, com cadeiras e
lousas para aparelhamento e modernização de suas salas de estudo / aula.

4. Definição e Especificação dos Requisitos

Tendo como premissa as motivações, os resultados a serem alcançados e as
demandas  expostas  neste  presente  documento,  foram  levantadas  e  analisadas
várias necessidades de negócio e outros requisitos. Segue abaixo o resultado das
definições e especificações:

4.1 Necessidades de Negócios

Necessidade: Aparelhamento da Creche do Poder Judiciário.

Envolvidos: Divisão de Patrimônio

Necessidade: Aparelhar as Salas de Aula / Estudos da EJUG.

Envolvidos: Divisão de Patrimônio

4.2 – Demais Requisitos

Requisitos Tecnológicos: Pela grande especificação e pela quantidade de
itens a serem contratados, o presente se encontra especificado, quando necessário,
dentro da Minuta do Termo de Referência, anexado aos autos do processo;

Requisitos Legais: 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.

• Decreto nº 7.892/2013 – Presidência da República – Regulamenta o Sistema
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993.
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Requisitos de Manutenção: Pela grande especificação e pela quantidade
de itens a serem contratados, o presente se encontra especificado, quando
necessário, dentro do Anexo I – Especificações Técnicas, anexado aos autos
do processo;

Requisitos Temporais: Pela grande especificação e pela quantidade de itens
a  serem  contratados,  o  presente  se  encontra  especificado,  quando  necessário,
dentro do Anexo I – Especificações Técnicas , anexado aos autos do processo;

Requisitos de Segurança: Pela grande especificação e pela quantidade de
itens a serem contratados, o presente se encontra especificado, quando necessário,
dentro do Anexo I – Especificações Técnicas, anexado aos autos do processo;

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais:  Pela grande especificação e
pela quantidade de itens a serem contratados, o presente se encontra especificado,
quando  necessário,  dentro  do  Anexo  I  –  Especificações  Técnicas,  anexado  aos
autos do processo;

4.3 – Soluções disponíveis no mercado e seus respectivos fornecedores

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.

4.4  –  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.

5. Orçamento Estimado com a Composição dos Custos Unitários

A relação dos valores estimados será elaborada pela Divisão de Compras
deste  Tribunal.  O  Tribunal  de  Justiça  deverá  utilizar  o  FUNDESP-PJ  –  Fundo
Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário como fonte de
recursos para aquisição.

6. Instrumentos de Planejamento
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A presente contratação está alinhada com o Plano Anual de Contratações –
2020, DA 17 (PROAD 202001000209779).

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

A solicitação  visa  atender  a  atual  demanda  deste  Tribunal  de  Justiça  do
Estado de Goiás, conforme requerimentos apensos.

8. 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.

9. Requisitos Técnicos do Objeto (Especificações Mínimas)

Todos os requisitos técnicos, por serem extensas e contemplar vários objetos
a  serem  adquiridos,  foram  discriminados  e  consolidados  no  Anexo  I  –
Especificações  Técnicas.  Essa estratégia  foi  adotada com o  objetivo  de evitar
redundância de informações e otimizar nosso esforço operacional, visto que o Termo
de Referência será elaborado pela Assessoria Técnica de Padronização de Termos
de Referência.

10. Procedimentos e Critérios de Aceitação

Os  objetos  fornecidos  deverão  ser  novos  e  em  perfeito  estado  de
conservação. Serão recebidos, provisoriamente, para que seja verificado se suas
características  atendem  ao  especificado  em  Edital  /  Termo  de  Referência  e  na
proposta da licitante.

O ateste técnico será realizado por um responsável da Divisão de Patrimônio.

O prazo de validade das propostas não deverá ser inferior a 60 (sessenta)
dias.
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11. Metodologia a ser Adotada para Avaliação da Qualidade e da Adequação
do Objeto

Item Etapa / Fase 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.

12. 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

13. Prazos de Pagamento a Serem Adotadas

O  pagamento  será  realizado  no  prazo  máximo  de  até  30  (trinta)  dias

consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, através de ordem

bancária,  para  crédito  em  banco,  agência  e  conta-corrente  indicados  pelo

contratado. 
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14. Cronograma da Execução Físico-Financeira

Os materiais serão entregues e montados/instalados, mediante a emissão da
Ordem de Fornecimento,  emitido  pelo  Gestor  da  presente  Ata,  encaminhado ao
respectivo fornecedor homologado no certame;

O Gestor da Ata deverá, além de emitir a Ordem de Fornecimento, apresentar
informações acerca do endereço para entrega e pessoal autorizado no endereço,
quantitativo,  local  de  montagem,  para  recebimento  e  confirmação de montagem,
etc.;

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;

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,  Goianápolis,  Goianira,
Guapó,  Hidrolândia,  Inhumas,  Nerópolis,  Nova Veneza,  Santa Bárbara de Goiás,
Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade;

Após  envio  da  Ordem  de  Fornecimento  junto  à  CONTRATADA,  a
mesma deverá confirmar o recebimento da Ordem de Fornecimento para entrega
dos produtos licitados, em até 03 (três) dias úteis, após o envio da documentação,
por parte do gestor do contrato. Caso a contratada não confirme o recebimento, a
contagem do prazo se dará, automaticamente, pela data comprovada no envio da
solicitação, que deverá ser realizada, obrigatoriamente, por e-mail; 

A CONTRATADA deverá observar os seguintes prazos para a conclusão dos
serviços  previstos  na  correspondente  Ordem  de  Fornecimento  (entrega  e
montagem/instalação), contados a partir da data de envio da mesma:

Prazos  para  entrega  e  montagem/instalação  dos  produtos,  no(s)
endereço(s)  requisitado(s),  após emissão de Ordem de Fornecimento:  30  (trinta)
dias corridos;
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Os objetos licitados estarão sujeitos à aceitação técnica do TJGO, o
qual caberá o direito de recusar, caso o (s) produto (s) não esteja (m) de acordo com
o especificado;

O  recebimento  e  a  aceitação  dos  produtos  e  serviços  objeto  do
presente Termo de Referência dar-se-ão da seguinte forma:

Recebimento  Provisório: O  recebimento  dos  produtos  e
serviços  relativos  a  cada  Ordem  de  Fornecimento,  será  provisório,  após  a
verificação  das  especificações  técnicas  e  posteriormente  no  momento  da
montagem / instalação, com a assinatura e carimbo da autoridade competente da
unidade administrativa / judiciária que receber o fornecimento, em local próprio da
Ordem de Fornecimento;

O recebimento provisório  se dará em até 10 (dez) dias úteis,
contados da data da comunicação, por escrito, da entrega e da instalação dos bens,
e/ou da conclusão dos serviços pela CONTRATADA;

Recebimento Definitivo: O recebimento definitivo será feito, em
até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório, quando da
expiração  do  prazo  de  10  (dez)  dias  não  houver  manifestação  da  unidade
administrativa que recebeu o bem, quanto à existência de vícios ocultos.

Os objetos licitados estarão sujeitos à aceitação técnica do TJGO, o qual
caberá o direito de recusar, caso o(s) produto(s) não esteja (m) de acordo com o
especificado;

O prazo máximo para  a substituição dos produtos que não atenderem as
especificações técnicas deste Termo de Referência, será de 15 (quinze) dias úteis,
contatos da data de envio pelo Gestor do Contrato, de ofício solicitando a reparação
de irregularidades enviada pela contratante. Decorrido esse prazo, e não havendo a
devida reparação, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis;

Se a contratada, eventualmente, já estiver em mora quando da entrega, o
prazo de até 15 (quinze) dias úteis citado anteriormente, será computado para fins
de apuração de eventual aplicação de multa moratória.

Não  será  recebido  nenhum  objeto  licitado  sem  o  prévio  agendamento  e
comunicação do fornecedor junto à Divisão de Patrimônio deste Tribunal de Justiça,
com antecedência mínima de 24 horas,  pelo telefone +55 62 3018-8790, ou por
outro, conforme informado na Ordem de Fornecimento;
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Caso  haja  necessidade de prorrogação  do  prazo de entrega,  por  motivos
alheios ao controle da Contratada (alfândega, translado, etc.), esta deverá informar
por escrito à Administração sobre o novo prazo de entrega. Havendo  necessidades,
o fornecedor deverá fornecer treinamento acerca da solução / objeto entregue.

15. 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.

Responsáveis pelo Planejamento da Contratação
(Assinado e Datado Digitalmente)

Gleibson de Sousa Vaz
Divisão de Patrimônio

Luiz Fernando da Silva Gomes
Seção de Gestão Patrimonial
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