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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - CEP 77015007 - Palmas - TO - http://wwa.tjto.jus.br
Tribunal de Justiça

Documento de Oficialização da Demanda - PRESIDÊNCIA/CECOM

Unidade Demandante: Diretoria do Centro de Comunicação Social (CECOM)
Responsável pelo Planejamento: José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213 e Dalliana de Souza
Correia Medeiros, matrícula: 352783.
Gestor do Contrato: José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, e Mara Roberta de Souza
Madeiros, matrícula: 255446.
1. Necessidade da Contratação:
1.1. Desde o ano de 2003, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins conta com duas galerias, sendo, uma de
Desembargadores e outra de Ex Presidentes, como forma de preservar a memória administrativa do Tribunal.
Ocorre que, ambas precisam ser constantemente atualizadas conforme a alteração da composição do Tribunal
Pleno e alternância no quadro de Presidentes. Tendo em vista que a Galeria necessita de atualização com a
pintura do retrato de novos Desembargadores, se faz necessária a referida contratação, objeto deste Projeto
Básico.
1.2. A contratação pretendida está previsto no plano anual de contratações (SEI nº 20.0.000027359-8, evento
3486981, http://transparencia.tjto.jus.br/index.php/documentos/category/1040-plano-contratacoes
2. Objeto e Quantitativo a ser contratado:
3.1. A contratação em tela observará as seguintes especificações e quantitativos:
ITEM

1

ESPECIFICAÇÕES

UNIDADE

Pintura de retrato utilizando a técnica de desenho a
crayon, nas dimensões de 50x38 cm, com vidros
não refletivos devidamente emoldurados com
bordas de madeira pintadas na cor preta, espessura
de 1,05 cm e largura 01 cm e identificação com
UN
nomes dos homenageados grafados em letras na cor
preta em placa com chapa de latão resinada na cor
dourada, medindo 13x2, 08 cm.

QUANT.

02

3. Informações sobre contratações anteriores:
https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003295940&infra_sis…

1/4

21/09/2021 17:18

SEI/TJ-TO - 3675064 - Documento de Oficialização da Demanda

Para os respectivos serviços foram realizada contratação anterior. Entretanto, por se tratar de profissional
especializado, do setor artístico, em produção de Obra de Arte, para execução de retrato na técnica pintura em
óleo sobre tela, visando à composição e atualização da Galeria dos Ex-Presidentes e Galeria dos
Desembargadores do Tribunal de Justiçam do Estado do Tocantins, o qual é fornecido de acordo com a
especificação e quantidade, não existe estoque no setor de Patrimônio.
EXERCÍCIO 2020
Processos (SEI) nº: 20.0.000011703-0
Contrato n° 116/2020 evento 3272429
Anotações: Não houve ocorrência

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

QTD. ADQUIRIDA
/CONTRATADA

QTD. DPART
/ ESTOQUE

Pintura de retrato utilizando a técnica de
óleo sobre tela, nas dimensões de 68x52
cm, devidamente emoldurada com borda
de madeira pintada na cor branca,
espessura de 05 cm e largura, sendo
duas dimensões, com diferença de 06
mm de uma para outra. Parte interior da
R$ 6.429,00
moldura medindo 03,4 cm, parte
exterior da moldura medindo 02,02 cm.
Identificação e informação sobre o
período de exercício na Presidência,
grafado em letras na cor preta em placa
com chapa de latão resinada na cor
dourada, medindo 13x2,08 cm.

01

Não estocável

Pintura de retrato utilizando a técnica de
desenho a crayon, nas dimensões de
50x38 cm, com vidros não refletivos
devidamente emoldurados com bordas
de madeira pintadas na cor preta,
espessura de 1,05 cm e largura 01 cm e R$ 3.842,00
identificação com nomes dos
homenageados grafados em letras na cor
preta em placa com chapa de latão
resinada na cor dourada, medindo 13x2,
08 cm.

03

Não estocável

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003295940&infra_sis…
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EXERCÍCIO 2018
Processos (SEI) nº: 18.0.000024650-2
Contrato n° 156/2018 evento 2236010
Anotações: Não houve ocorrência

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

Pintura de retrato utilizando a técnica de óleo
sobre tela, nas dimensões de 68x52 cm,
devidamente emoldurada com borda de
madeira pintada na cor branca, espessura de
05 cm e largura, sendo duas dimensões, com
diferença de 06 mm de uma para outra. Parte
R$ 5.229,00
interior da moldura medindo 03,4 cm, parte
exterior da moldura medindo 02,02 cm.
Identificação e informação sobre o período de
exercício na Presidência, grafado em letras na
cor preta em placa com chapa de latão
resinada na cor dourada, medindo 13x2,08 cm.

QTD.
ADQUIRIDA
/CONTRATADA

01

QTD. DPART
/ ESTOQUE

Não estocável

EXERCÍCIO 2014
Processos (SEI) nº: 14.0.000108790-9
Contrato n° 151/2014 evento 0511722
Anotações: Não houve ocorrência
DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

QTD. ADQUIRIDA
/CONTRATADA

QTD. DPART
/ ESTOQUE

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003295940&infra_sis…
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Pintura de retrato utilizando a técnica de
óleo sobre tela, nas dimensões de 68x52
cm, devidamente emoldurada com borda
de madeira pintada na cor branca,
espessura de 05 cm e largura, sendo
duas dimensões, com diferença de 06
mm de uma para outra. Parte interior da
R$4.010,00
moldura medindo 03,4 cm, parte
exterior da moldura medindo 02,02 cm.
Identificação e informação sobre o
período de exercício na Presidência,
grafado em letras na cor preta em placa
com chapa de latão resinada na cor
dourada, medindo 13x2,08 cm.

01

Não estocável

Pintura de retrato utilizando a técnica de
desenho a crayon, nas dimensões de
50x38 cm, com vidros não refletivos
devidamente emoldurados com bordas
de madeira pintadas na cor preta,
espessura de 1,05 cm e largura 01 cm e R$2.680,00
identificação com nomes dos
homenageados grafados em letras na cor
preta em placa com chapa de latão
resinada na cor dourada, medindo 13x2,
08 cm.

04

Não estocável

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA, Diretor do
Centro de Comunicação Social, em 04/05/2021, às 09:01, 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 3675064 e o código CRC 17AE732C.

21.0.000009740-0

3675064v4

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003295940&infra_sis…

4/4

