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Estudos Preliminares - ESMAT/DGESMAT/DEESMAT/STESMAT

1. Soluções de mercado disponíveis às demandas pretendidas:
O mercado nacional disponibiliza uma gama de empresas especializadas em serviços de auditoria externa e re-certificação NBR ISO
9001:2015, o que possibilita que a licitação seja na modalidade pregão eletrônico, ampliando a concorrência e competitividade do mercado.
1.1. Lista de potenciais Fornecedores:
Potencial Fornecedor
ABS Quality Evaluations
BVQI - Bureau Veritas

Contato
(11)2595-4202
(11)2655-9001

Conceitos Certificadora

(11) 2355-9450

Sonia Maria
Bolsoni

diretoria@certificadoraconceitos.com.br

Instituto Tótum de
Desenvolvimento e Gestão
Empresarial Ltda

(11) 3372-9576

FERNANDO
GIACHINI
LOPES

totum@institutototum.com.br

QMS do Brasil Serviços de
Certificação Ltda

(11) 2628-6095

Mauricio Dyszy
Plaini

comercial@qmsbrasil.com.br

(11) 99257-9182

Eduardo Salles

Eduardo.sallesdnvgl@gmail.com

(11) 3913-7105

Mariangela
Briguenti

mariangela@vanzolinicert.org

DNV GL Business Assurance
Avaliações e Certificações
Brasil Ltda
Fundação Carlos Alberto
Vanzolini

Responsável
-

Endereço Eletrônico
www.abs-qe.com
www.bureauveritascertification.com.br

1.2 Contratação similar realizada pelo TJTO:
Exercício Órgão Objeto
Processo Contratação / Edital
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
2018
TJTO
18.0.000002572-7
auditoria externa para re-certificação NBR ISO 9001:2015

2. Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar:
Vislumbra-se a aquisição dos serviços descritos no item 2."Objeto e Quantitativo" do DOD - Documento de oficialização da
demanda (3504971) para atendimento da demanda da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), que utilizará tais itens para dar
continuidade ao padrão de excelência no sistema de gestão da qualidade e manter a certificação já existente.
As soluções descritas nos itens foram detalhadamente pensadas e descritas para atender ao objeto fim proposto, certificar um
produto, serviço ou sistema significa comprovar junto ao mercado e aos clientes que a organização possui um sistema de gestão controlado,
garantindo que as atividades especificadas estão de acordo com as normas
O Tribunal de Justiça possui não possui Atas de Registro de Preços dos itens pretendidos;
2.1. Preços referenciais:
Os preços referenciais apresentados a seguir são apenas de caráter informativo e serviram de base para previsão de valores da
contratação:
ITEM

1

DESCRIÇÃO

UND CATSER QTD

Contratação de empresa especializada na
realização de auditoria externa de sistema de
gestão de qualidade para o período 2021 à 2023 UND 4357
com base na norma NBR ISO 9001 versão
vigente

3

CONTRATO
TJTO/QMS
(2973713)
R$ 22.500,00
(QMS
Certification
Services)

VALOR DE
VALOR DE
REFERÊNCIA 1 REFERÊNCIA 2
(3509519)
(3515287)
R$ 31.130,00
(QMS
Certification
Services)

R$ 30.000,00
(Fundação
Vanzolini)

VALOR
MÉDIO

27.876,67

2.2. Previsão Orçamentária:
A contratação pretendida está prevista no item 210 - do plano de contratações do TJTO 2021, da proposta orçamentária de 2021 da
Esmat no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), (Sei nº 20.0.000022597-6 evento 3489007) fonte do orçamento (UG) Tribunal de Justiça
0501.02.061.1.145.2181.
2.3. Alinhamento ao plano de logística sustentável:
Faremos constar no termo de referência que a auditoria de certificação (1ª etapa) poderá ser na modalidade virtual, em virtude da
pandemia do COVID 19, e, as auditorias de manutenção (2ª e 3ª etapa) deverão ser na modalidade virtual, pois trarão redução na emissão de
https://sei.tjto.jus.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=55508&id_documento=10000003116623&infra_hash=80f2bef442…
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poluentes, considerando que não haverá deslocamento além do benefício da redução econômica.
3. Unificação de aquisições ou contratações que tenham objetos de mesma natureza:
Não há unificação com outros setores devido ser uma contratação de serviço de uso específico.
4. Análise da viabilidade da contratação:
Diante do apresentado neste Estudo Preliminar, evidencia-se que a contratação pretendida é viável, uma vez que as auditorias
são indispensáveis para o atendimento das necessidades da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), conforme Documento de
Oficialização da Demanda - DOD, evento 3504971.
Documento assinado eletronicamente por Vinícius Fernandes Barboza, Chefe de Divisão, em 20/01/2021, às 08:53, 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 3505163 e o código CRC F72D54D7.
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