DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA (DOD)

Unidade Demandante: [Centro de Educação Infantil do TJTO.]
Responsável pelo Planejamento: [Luciana Fagundes Bastos de Carvalho]
Gestor do contrato: Titular – Luciana Fagundes Bastos de Carvalho;
Substituto – Maria Luiza da C. P Nascimento
1.
Necessidade da contratação, referência ao objetivo que se pretende
e se o objeto se encontra incluído no plano anual de contratações:

1.1 A responsabilidade de uma escola é muito grande, pois cuida e tem sob
seus cuidados crianças numa faixa etária d e a 2 a 5 anos e 11 meses.
1.2. O CEI é unidade do Tribunal de Justiça (instituição mantenedora do
CEI) e, portanto, a higienização e tratamentos com a piscina são de
responsabilidade dessa instituição.
1.3. Hoje estão sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça 145
crianças na faixa etária de 2 a 5 anos e 11 meses e para que ele se resguarde é
absolutamente necessário à contratação de uma empresa especializada em
limpeza, asseio e conservação da piscina.
1.4. A contratação é justificada pela necessidade da realização de limpeza,
asseio e conservação do Centro de Educação Infantil do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins.
1.5.

O objeto está incluído no plano anual de contratações 2021 (SEI

nº 20.0.0000 19136-2).
1.6.

A Coordenação do CEI solicitou a inclusão da demanda na proposta
orçamentária de 2021.

2.

Objeto e quantitativo a ser contratado:

2.1.

O presente projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa
especializada nos serviços de limpeza e conservação da piscina, com
mão-de-obra técnica especializa para prestação dos serviços de limpeza
e conservação da piscina do CEI/TJTO. A contratação será mediante
dispensa de licitação conforme da lei 8.666 93 e suas alterações.

2.2.

Serviço

de

limpeza

e

conservação

de

piscina,

com

medidas

aproximadas de 4,80 x 4,50 x 0,60 m a ser realizado 03(três) vezes por
semana, incluso todos os produtos para tratamento da água, durante o
exercício de 2021.

3. Informações sobre a existência de aquisição anterior: Informações
sobre a existência de aquisição anterior nos processos eletrônicos abaixo.

Processo eletrônico: 2020- 20.0.00000340-0
Processo eletrônico: 2019- 19.0.00000558-7
Processo eletrônico: 2018- 18.0.00000317-0

