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UNIDADE SOLICITANTE

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

UNIDADE REQUISITANTE: DIVISÃO DE TRANSPORTES 

RESPONSÁVEL: TIAGO DE SANT’ANA PASSOS MATRICULA: 5210372

TELEFONE: 3216-2100E-MAIL: divisaodetransportes@tjgo.jus.br

1. Justificativa da necessidade da aquisição de produtos ou serviços: Promover a substituição de 

150 (cento e cinquenta) veículos da frota própria do Tribunal de Justiça de Goiás que em sua maioria já 

completaram mais de 05 (cinco) anos ou estão completando, buscando desempenhar sua função insti-

tucional e jurisdicional por meio de veículos mais autônomos, eficientes, econômico e mais seguros, 

produzindo menos poluentes e consequentemente obtendo melhor aproveitamento de combustível e 

otimização do consumo.   

2. Descrição do objeto e quantidade: 150 (cento e cinquenta) veículos com a seguinte especificação 
mínima: Veículo tipo SEDAN para transportes de passageiros; Garantia mínima de 01 (um) ano; Zero 
quilômetro; Ano de Fabricação no mínimo 2020; Combustível Flex (movido a etanol e gasolina); Cor 
Preta; Motor com no mínimo 1.0 L (litros) turbo-compressor com potência mínima de 116 (cento e de-
zesseis) CV ou 1.8 L (litros) com potência mínima de 139 (cento e trinta e nove) CV; Potência mínima 
de 16,8 kgfm (motor 1.0 L Turbo) ou 19,3 kgfm (motor 1.8 L); Cambio automático de 6 marchas; Com-
bustível Flex (movido a etanol e gasolina); Capacidade do porta-malas mínima de 469 (quatrocentos e 
sessenta e nove) Litros; Capacidade do tanque mínima de 44 (quarenta e quatro) Litros; Capacidade 
mínima para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista; 04 (quatro) portas laterais e 01 (uma) tampa 
traseira; Quantidade mínima de Air Bags 04 (quatro) Ar-condicionado (Montado Original de Fábrica); Di-
reção Hidráulica, Elétrica, Assistida ou Eletro Assistida (Montado Original de Fábrica); Vidros e travas 
com acionamento elétrico nas 04 (quatro) portas (Montado Original de Fábrica); Freios dianteiros com 
ABS a disco ventilado; Freios traseiros a Tambor; Cinto de segurança dianteiros de 03 (três) pontos 
com regulagem de altura; Cintos de segurança traseiros de 03 (três) pontos (ou subabdominal, no caso 
do central); Apoio/Encosto de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; Retrovisores interno e externos 
com regulagem interna; Desembaçador e limpador vidro traseiro; Bancos revestidos em tecido (ou ma-
terial superior); Rodas em Aço ou Liga Leve Aro mínimo 16'; Distância entre eixos mínima 2600 mm; 
Comprimento total mínimo 4474 mm; Largura mínima de 1730 mm Altura mínima de 1474 mm Compu-
tador de bordo ou hodômetro (parcial/total); Porta objetos nas portas; Antena; Sistema de som com no 
mínimo: Radio, entrada USB, e 04 (quatro) alto-falantes; Protetor/proteção de cárter; Faixas /Frisos de 
proteção Lateral nas portas; Sistema de Alarme ou Dispositivo antifurto; Sensor de estacionamento; In-
sulfilme nos vidros;
Jogo de tapetes emborrachados; Demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN.
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Cargo Nome Matrícula Designação

Tiago de Sant'Ana Passos 5210372 Gestor

Tiago de Sant'Ana Passos 5210372 Fiscal Técnico

Tiago de Sant'Ana Passos 5210372 Fiscal Administrativo

Tiago de Sant'Ana Passos 5210372 Fiscal Setorial

3. Prazo de entrega ou início da prestação do serviço: O prazo de entrega dos produtos é de tá 90 

(noventa) dias do recebimento do empenho pelo fornecedor.

4. Indicação de equipe multidisciplinar para planejamento e para fiscalização: caso necessário

Diretor da Divisão 
de Transportes

Servidor Divisão de 
Transportes

Servidor Divisão de 
Transportes

Servidor Divisão de 
Transportes

Nota: Instrução Normativa n° 5/2017, Art. 39. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o 
conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para os 
serviços contratados, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como 
prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos 
para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, 
eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das 
cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.
Art. 40. O conjunto de atividades de que trata o artigo anterior compete ao gestor da execução dos contratos, 
auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, conforme o caso, de acordo com 
as seguintes disposições: 

I - Gestão da Execução do Contrato: é a 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; 

II - Fiscalização Técnica: é o 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 de que trata o inciso V deste artigo; 

III - Fiscalização Administrativa: é o 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; 

IV - Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos ou 
administrativos, quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em 
unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade; 
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