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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER

Documento de Oficialização de Demanda nº 7/2022/JUCER-DIMAP

De: Divisão de Material e Patrimônio - DIMAP/JUCER

Para: Gabinete - GAB/JUCER

Processo Nº: 0018.067930/2022-78

  

Assunto: Aquisição de Persianas

  

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA – DOD

1. INTRODUÇÃO

Tal solicitação está prevista no Art. 18, caput da Lei 14.133/2021.
"Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve
compa�bilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta
Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações
técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação"

 

De igual forma, em conformidade com o art. 10 da Instrução Norma�va SGD/ME n° 1, de 4 de
abril de 2019, a fase de Planejamento da Contratação terá início com a elaboração do Documento de
Oficialização da Demanda elaborado pela Área Requisitante da solução.

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE

Unidade Orçamentária: 11022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia

Departamento:  Secretaria Geral - SG/JUCER

 

2.1. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA DEMANDA

Nome: Leilson Costa de Souza

Matrícula: 300147280

E-mail: secretariageral@jucer.ro.gov.br

 

3. OBJETO

( ) Serviço não con�nuado

( ) Serviço con�nuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

( ) Serviço con�nuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

( ) Material de consumo
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(X) Material permanente / equipamento

 

4. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA
( ) Modalidades da Lei n.º 14.133/2021: (especificar a modalidade)

( ) Pregão (especificar se Pregão próprio ou como par�cipe em Pregão de outro Órgão, com o
uso do SRP)

(X) Dispensa de Licitação - Lei 14.133/2021

( ) Inexibilidade de Licitação – Lei 14.133/2021

( ) Adesão à IRP (Intenção de Registro de Preço) de outro Órgão

Jus�fica�va do não uso da modalidade Pregão:

O valor es�mado da contratação é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais, estando dentro do
valor da dispensa previsto no inciso II do art. 75 da Lei 14.133/2021, o qual deverá ser pago em única
parcela.

 

5. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

5.1. ITENS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QT P.UNIT TOTAL
 

Pesquisa de Mercado objetivando levantamento de estimativa de preços para possível e futura aquisição de
cortinas rolôs, em poliéster recoberto em PVC (revestimento anti-estático), conforme medidas
especificadas nos itens a seguir:

 

1 Cortina medindo 1,60 X 1,20 Un 14   

2 Cortina medindo 3,18 X 3,06 Un 02   

3 Cortina medindo 3,17 X 3,06 Un 01   

4 Cortina medindo 1,55 X 1,18 Un 01   

5 Cortina medindo 1,30 X 2,60 Un 11   

6 Cortina medindo 1,10 X 2,55 Un 01   

7 Cortina medindo 1,20 X 2,60 Un 02   

8 Cortina medindo 1,55 X 1,20 Un 01   

9 Cortina medindo 1,13 X 2,46 Un 02   

10 Cortina medindo 2,06 X 0,70 Un 01   

11 Cortina medindo 2,10 X 0,70 Un 01   

12 Cortina medindo 1,59 X 1,20 Un 02   
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13 Cortina medindo 1,55 X 1,08 Un 01   

14 Cortina medindo 1,60 X 1,18 Un 01   

 

 

6. JUSTIFICATIVA

6.1. Da Necessidade da Contratação

A eventual aquisição de persianas dar-se pela reforma e ampliação do prédio sede desta Casa
de Registro Empresarial, proporcionou a o�mização do espaço �sico funcional e, por este mo�vo, se faz
necessário a aquisição de persianas, visando atender a nova realidade desta JUCER.

 

7. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O objeto de aquisição se trata de bem permanente o qual, o recurso orçamentário e
financeiro está devidamente previsto no Plano Plurianual – PPA 2020/2023:

Lei Orçamentária Anual – LOA para 2021
Programa de Trabalho: 1015 - Gestão Administra�va do Poder Execu�vo
Projeto A�vidade: 2087 - Assegurar a Manutenção Administra�va da Unidade
Natureza da Despesa: 4490.52 - Aquisição de Bens Permanentes.

 

8. OBJETO DE AQUISIÇÃO

Composição: Poliéster recoberto em PVC (reves�mento an�-está�co); Tecido para proteção
solar para ambientes internos, cor cinza claro e selamento das extremidades com corte a laser; Tratamento
an�bacterial e fungos;  Livre de �alatos (elemento cancerígeno);  Não propagar chamas, conforme medidas
e quan�dades especificadas nos id sei 0031920178.

 

9. SITUAÇÃO ATUAL

Atualmente a JUCER não dispõe, em suas dependências, persianas.

 

10. PROBLEMAS ACARRETADOS AO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO

A não aquisição do equipamento acarretaria na falta de controle da chegada de luz, da
temperatura e da aeração.

 

11. PRÁTICAS E/OU CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE ECONOMICAMENTE VIÁVEIS ADOTADOS
NA CONTRATAÇÃO

Valor acessível, com material biodegradável, an�poluentes e regulador de temperatura.

 

12. RELEVÂNCIA PARA O INTERESSE PÚBLICO

Jus�fica-se a relevância para o interesse público uma vez que o objeto visa a contribuir para
a decoração e têm a função de equilibrar ou vedar a luminosidade e conservar a privacidade de um
ambiente, proporcionando segurança e conforto.

 

13. CUSTO DE AQUISIÇÃO

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32239852&id_procedimento_atual=32231617&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000154&infra_hash=b832edc95df52edf3647328c3e6737a477a0423ed3bf12cc31154d6a854613ab
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O custo es�mado para aquisição está dentro do valor estabelecido na Lei nº 14.133/2021 e se
enquadra na Modalidade de Dispensa de Licitação, sendo o valor considerado mais vantajoso para a JUCER,
tendo em vista que o equipamento é de primordial importância para a redução de riscos à integridade de
todos que transitam e laboram nas dependências internas desta Autarquia.

 

14. OBJETIVOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICOS DO PPA (2020-2023)

Obje�vo do Programa 1015: Prover a unidade de recursos orçamentários e financeiros para
atender as a�vidades administra�vas, com aquisição de bens e serviços, gestão pessoal, operações especiais
e outras, de natureza administra�va, classificadas como despesas correntes e de capital.

Plano Anual de Compras PAC 2022 (LOA 2022): Ação 2087 – Assegurar a manutenção
administrativa da Unidade.

 

15. QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA

Aquisição de persianas, conforme levantamento (0031920152) em anexo. com 41 (quarenta
e um) e serviço de instalação.

Jus�fica-se o quan�ta�vo indicado tendo em vista que, atualmente, a JUCER não dispõe, em
suas dependências, de catracas eletrônicas de controle de acesso.

 

16. DECLARAÇÃO

Declaramos que todos os itens indicados neste documento e requisição de serviços:

(X) Constam no Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC).

( ) NÃO constam no Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC).

Submetemos à apreciação da autoridade ordenadora da despesa para os fins de direito.

 

Declaramos, para os devidos fins, ter conhecimento referente a:

Lei nº 14.133/2021, especialmente ao Art. 5º o que obriga a licitação a garan�r a observância
dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse
público, da probidade administra�va, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da
segregação de funções, da mo�vação, da vinculação ao edital, do julgamento obje�vo, da segurança
jurídica, da razoabilidade, da compe��vidade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do
desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de
setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). E ainda, em especial ao ar�go 47, I
e § 2º que trata da licitação de serviços, ar�go 72 que trata do processo de contratação direta e ar�go 75,
inciso II.

 

17. ENCAMINHAMENTO

Encaminho para ciência e autorização de prosseguimento, informamos que os procedimentos
adotados no processo licitatório serão feitos mediante atendimento de todas as normas legais vigentes em
lei e estão em acordo com as competências dessa unidade, sendo que, em acordo com seu aceite serão
tomadas as medidas necessárias para iniciação do processo licitatório.

 

Porto Velho, data e hora do sistema

 

 

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32239825&id_procedimento_atual=32231617&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000154&infra_hash=5008179f2a89dad0f860916a285f56cbf3a74bb55b1569347b24fabc7296c3bb
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Elaborado por:
Fábio Pablicio Santos de Oliveira
Assistente I DIMAP/JUCER
Matrícula 300147178

Elaborado por:
LEILSON COSTA DE SOUZA
Secretário Geral/Jucer
Matrícula 300147280

Autorizado por:
JOSÉ ALBERTO ANÍSIO 
Presidente/Jucer 
Matrícula n° 300157805

"Seja é�co por excelência. Seja fiscal de sua consciência."

Documento assinado eletronicamente por Leilson Costa de Souza, Secretário(a), em 21/11/2022, às
13:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Pablicio Santos de Oliveira, Técnico(a), em
21/11/2022, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus
§§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Jose Alberto Anisio, Presidente, em 21/11/2022, às 15:44,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto
nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0033217151 e o código CRC 49E766EA.

Referência: Caso responda este Documento de Oficialização de Demanda, indicar expressamente o Processo nº
0018.068873/2022-44 SEI nº 0033217151

Criado por 00118649230, versão 14 por 75460475287 em 21/11/2022 13:07:16.
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