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Unidade
demandante

Diretoria Administrativa

Data: 18/01/2021

Responsável pelo
planejamento:

Tulio Vianna Nascimento

Matrícula: 358240

Gestor do contrato: Sara Sousa da Silva

Matrícula: 352275

Gestor substituto

Matricula: 358240

Tulio Vianna Nascimento

1. Necessidade da contratação, referência ao objetivo que se pretende e se o objeto encontra-se
incluído no plano anual de contratações:
A aquisição, visa atender a Resolução nº 299, de 5 de novembro de 2019, do Conselho Nacional da Justiça,
que dispõe sobre o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, de
que trata a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017.
A implantação das salas de depoimento especial é obrigatória em todas as comarcas, nos termos da Lei no
13.431/2017, por tratar-se de direto de todas crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência apresentar
suas narrativas de forma segura, protegida e acolhedora.
Para atendimento imediato das demandas no exercício de 2021, justifica-se o pedido para aquisição
de material de consumo conforme quantitativo demosntrado abaixo:
A contratação pretendida está incluída no item 88 do PLANO DE CONTRATAÇÕES TJTO, exercício de
2021.
2. Objeto e quantitativo a ser contratado
Aquisição de material de consumo (almofadas), para atender as salas de escuta dos Juizados da Infância e
Juventude das Comarcas de Miracema, Paraíso, Gurupi, Dianópolis, Araguaína e Porto Nacional do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins.
Item

1

Descrição

Almofada Quadrada

Unidade medida

Qtd

Un.

30

Material: preenchida com flocos de espuma e revestida em Oxfordine.
Capa: revestida em tecido Oxfordine
Dimensões aproximadas: 50 x 70 cm
Cor: Tons claros (em harmonia com a cor bege)
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3. Informações sobre a existência de aquisição anterior
Foram realizadas contratações similares de materiais em exercícios anteriores, contudo não existe nenhum
deles em estoque no almoxarifado ou patrimônio e surgiram nova demanda que requer a utilização deste.
Exercício
2013

Objeto
Poltronas, almofadas, mesa com cadeiras e espelho

Processo Contratação
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Documento assinado eletronicamente por Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira, Técnico Judiciário, em
29/01/2021, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Tulio Vianna Nascimento, Assistente Administrativo, em
29/01/2021, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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