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Unidade
demandante

Diretoria Administrativa

Responsável pelo
planejamento:

Jucilene Ribeiro Ferreira

Data: 15/06/2020

Matrícula: 178532
Gestor do contrato: Jucilene Ribeiro Ferreira
Gestor substituto

Tácio Rafael Soares de Carvalho

Matricula: 353325

1. Necessidade da contratação, referência ao objetivo que se pretende e se o objeto encontra-se incluído no
plano anual de contratações:
Este Tribunal de Justiça possuia ARP nº 46/2014, tratada no Sei nº 14.0.000083345-3 (evento 0490197), para a confecção
e fornecimento de becas, a fim de atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Por entendimento da administração, a partir do encerramento da Ata de Registro de Preços nº 46/2014, o gerenciamento
para aquisição dos respectivos materiais, deveriam ser realizados através do Centro de Comunicação Social. Ocorre que
desde o encerramento da respectiva ARP, não houve procedimento para aquisição de becas.
Assim, em cumprimento ao Despacho nº 33781/2020 (evento 3187399), Sei nº 20.0.000010542-3, a este relacionado,
justifica-se o pedido para registrar preços para contratação de empresa especializada para a confecção e fornecimento de
becas, togas, e capas talares, sob medida, em tecido gabardine e microfibra, na cor preta, com identificação nominal
bordada, para uso exclusivo dos Desembargadores, Juízes Substitutos e Magistrados do Poder Judiciário Tocantinense.

A contratação pretendida não está prevista no plano anual DE CONTRATAÇÕES TJTO.

2. Objeto e quantitativo a ser contratado
Registrar preços para confecção e fornecimento de becas, conforme segue:
Apresentamos o código que mais se aproxima da descrição dos itens pretendidos neste Termo de Referência, sempre
prevalecendo a descrição apresentada acima.
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Item

Descrição

Unidade
medida

Qtd

CATMAT

1

Confecção e fornecimento de Toga de Serviço de
Desembargador, confeccionada em tecido de
microfibra, na cor preta, com frente dupla com
decote em V, costas com sobre capa até a altura da
cintura, mangas amplas e franzidas, com fechamento
em zíper em toda extensão da frente, com
identificação nominal, bordado na parte inferior da
toga.

Un.

8

10030

2

Confecção e fornecimento de Capa Talar de
Desembargador, confeccionada em tecido de
gabardine, na cor preta, modelo godê com gola,
abertura em toda extensão da frente, torçal de seda
embutido com pingente trabalhado em fios de seda
na extremidade na cor preta, com identificação
nominal bordado na parte inferior da capa talar.

Un.

8

10030

Confecção e fornecimento de Beca de Juiz,
confeccionada em tecido de microfibra, na cor preta,
abertura em toda extensão da frente, costas com
sobre capa até a altura da cintura, mangas amplas e
franzidas, franzido na cintura, torçal de seda com
pingente simples em fios de seda na extremidade na
cor preta, com identificação nominal, bordado na
parte inferior da beca.

Un.

10

10030

3. Informações sobre a existência de aquisição anterior
Para os respectivos materiais foram realizadas contratações/aquisição no exercício de 2014. Entretanto, por se tratar de
material confeccionado sob medida, e saída imediata, não existe estoque no setor de Almoxarifado.
Não houve aquisição referente aos exercícios de 2019, 2018 e 2017.

Documento assinado eletronicamente por Jucilene Ribeiro Ferreira, Chefe de Divisão, em 24/06/2020,
às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o
código verificador 3191523 e o código CRC DEFC5420.
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