
 
 

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA 
 

 

UNIDADE REQUISITANTE: Diretoria de Obras – Divisão de Manutenção Predial 

 
 

RESPONSÁVEL: Antônio de Ávila Júnior MATRÍCULA: 5235952 

 
 

E-MAIL: aajunior@tjgo.jus.br TELEFONE: 3236-5630 

 
 

1. Decrição do objeto e quantidade: 
Serviços de manutenção preventiva e corretiva predial, adaptações e serviços comuns de 
engenharia, pelo período inicial de 12 meses a partir da assinatura do contrato, nos imóveis 
existentes e futuros do TJGO, próprios ou alugados/cedidos, na capital e interior do Estado, 
envolvendo execução de serviços com apropriação de mão de obra, materiais e demais insumos. 
Para os LOTES 3, 4 e 5. 

 
 

2. Justificativa da necessidade da aquisição de produtos ou serviços: 
Conforme descrição no item 2 do Termo de Referência 

 
 

3. Prazo de entrega ou início da prestação do serviço: 
Início imediato após assinatuda do contrato. Acionamentos conforme demanda das unidades do 
Tribunal atendidas nos lotes 3, 4 e 5. Prazo de execução conforme definições do Termo de 
Referência. 

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

 

Cargo Nome Matrícula Designação 

Diretor da Divisão de 
Manutenção Predial 

  Gestor 

Engenheiros e 
Arquitetos da Divisão de 
Manutenção Predial 

  Fiscal Técnico 

-    Fiscal Administrativo 

Diretor do Fórum ou 
servidor por ele 
indicado 

  Fiscal Setorial 
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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; 

 

d) Fiscal Setorial: 

Responsável pelo acompanhamento da execução do contrato nos aspectos 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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