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ESTUDOS PRELIMINARES

RELATÓRIO DE ESTUDOS PRELIMINARES
(art.5º, §1º da Res.182 de 4 de dezembro de 2017 do TJMMG)

 

I – Definição, caracterização, quantificação e especificação do objeto ou
serviço a ser adquirido:

I.1 - Aquisição de 10 (dez) ventiladores de coluna para o TJMMG com as
seguintes características:

a) silencioso
b) cor preta
c) cor da grade: preta
d) diâmetro da grade: 40 cm
e) Controle de velocidade: 3 velocidades
f) Tensão: 127V
g) coluna com regulagem de altura

 

II – Relação entre a demanda e quantidade a ser adquirida:
A aquisição dos ventiladores busca atender à necessidade de um sistema de

ventilação apto a proporcionar conforto térmico aos usuários do espaço sem a necessidade
de utilização do sistema de ar condicionado e, assim, contribuir com as medidas de
prevenção à COVID-19. Já foram computadas demandas de ventiladores da Presidência,
secretarias de auditorias e setores administrativos.

 
III – Demonstração da viabilidade ou não do parcelamento do objeto:
Trata-se de item único, portanto não há viabilidade de parcelamento.
 
IV – Indicação do prazo de garantia, caso haja:
Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de

recebimento definitivo.
 
V – Soluções disponíveis no mercado e possíveis fornecedores:
Dentre as soluções disponíveis para o sistema de ventilação (coluna, parede

ou teto), entendeu-se que os ventiladores de coluna são os mais viáveis, porque, além de
atenderem adequadamente a necessidade, prescindem de alterações no projeto elétrico
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existente, dispensam serviços de instalação e também permitem o seu reaproveitamento em
outros ambientes após a execução do projeto de climatização e quando for necessário,
podendo inclusive atender a contingências emergenciais.

Possíveis fornecedores:
Furacão Ventiladores e Exaustores
Casa do Vento Ventiladores e Exaustores
Casa dos Ventiladores
Brasil 317 Comércio e Suprimentos Ltda ME
Cia do Vento
Loja do Mecânico
Tambasa
 
VI – Estimativa preliminar de custos:
A estimativa preliminar de custos é R$1.700,00.
 
VII – Contratações públicas similares:
Secretaria de Estado de Saúde/MG - Belo Horizonte - COTEP nº 1321015

000053/2019
Secretaria de Estado de Saúde/MG - Uberlândia. COTEP nº 1321025

000043/2019
 
VIII – Análise de viabilidade da contratação (a aquisição atenderá à

necessidade descrita?):
É viável a aquisição de ventiladores de coluna para atender às necessidades

de conforto térmico alinhada aos protocolos de prevenção à COVID-19.

Documento assinado eletronicamente por LUIZA VIANA TORRES, Gerente Administrativa, em
28/01/2021, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIANE DE ALMEIDA CANTARINO, Assistente
Judiciária, em 01/02/2021, às 09:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0197342 e o código CRC B3F41B27.
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