
 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA 

 

 

UNIDADE REQUISITANTE: DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 

RESPONSÁVEL: TATIANA RODRIGUES FERREIRA            MATRÍCULA: 5101220 

 

E-MAIL: diradmtj@tjgo.jus.br       TELEFONE: 32362464 

 

1. Descrição do objeto e quantidade: Formalização de Ata de Registro de Preço para a 

contratação de serviços terceirizados de técnico de secretariado, totalizando 300 (trezentos 

postos) 

 

2. Justificativa da necessidade da aquisição de produtos ou serviços: 

A contratação de apoio administrativo na área de secretariado se justifica em razão da 

necessidade de atendimento às unidades de 1º grau de jurisdição, com vistas à execução 

de atribuições rotineiras, de baixa complexidade e próprias da atividade de secretariado, 

não contempladas nas atribuições dos cargos efetivos de servidores deste Poder, tratando-

se, portanto de atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos 

assuntos que constituem área de competência legal deste Poder, as quais podem ser objeto 

de execução indireta. 

Insta salientar que, para a elaboração deste Termo de Referência, foram utilizados como 

parâmetro as contratações recentes dos seguintes Órgãos: Conselho Nacional de Justiça 

(Edital nº 04/2018), Supremo Tribunal Federal (Edital nº 22/2018), Superior Tribunal de 

Justiça (Edital nº 96/2018) e Tribunal Superior do Trabalho (Edital nº 08/2020). 

Ressalta-se, por fim, que, considerando não ser possível definir previamente com exatidão 

o quantitativo de mão de obra necessário para a realização dos serviços, optou-se pela 

adoção do Sistema de Registro de Preço nos termos do artigo 3º, inciso IV, do Decreto nº 

7892/2013 
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3. Início da prestação do serviço: até 5 (cinco) dias corridos, após a emissão da Ordem de 

Serviço. 

 

4. Indicação de equipe multidisciplinar para planejamento e para fiscalização, caso 

necessário: 

 

Cargo Designação 

Diretor Do Foro da Comarca de Goiânia Gestor 

Coordenador do Assessoramento 
Administrativo da Diretoria do Foro 

Fiscal Técnico 

Coordenador do Assessoramento 
Administrativo da Diretoria do Foro 

Fiscal Administrativo 

 

  

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 do 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; 
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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