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ESTUDOS PRELIMINARES

O presente estudo está em consonância com os dispositivos da Resolução 182/2017 do Tribunal de Justiça
Militar, especialmente no que tange ao Capítulo I, do Art. 8º.

 
I – Definição, caracterização, quantificação e especificação do objeto ou serviço a ser adquirido:
A presente demanda consiste na contratação de empresa especializada para remoção/instalação de 01
(uma) báscula na janela do gabinete do Juiz Dr. Fernando Armando, 01 (uma) báscula na janela no
corredor da copa (em frente a sala de lanche dos juízes), 01 (uma) báscula na janela no banheiro
masculino, 01 (uma) báscula na janela no banheiro feminino e 01 (uma) báscula na janela na 1ª Auditoria,
num total de 05 (cinco) básculas, todas localizadas no 1º e no 5º andar do prédio da Justiça Militar. 
São necessárias as substituições das básculas das janelas, tendo em vista que, a haste (braço) de abertura e
manete (trava de fechamento) estão quebradas, impossibilitando a abertura das janelas com segurança. Por
se tratar de um modelo muito antigo para o mercado atual, e não se encontrar peças de substituição,  desse
modo, há a necessidade das substituições completas das básculas janelas.
A princípio, de acordo com o documento de oficialização da demanda - DOD, a reparação seria para
apenas uma janela, que fica no gabinete do Juiz. Dr. Fernando Armando. Porém, em levantamento feito
entre os setores, verificou-se que outras janelas se encontravam com defeito, e assim, foram incluídas na
presente demanda. 
 
II- Demonstração da viabilidade ou não do parcelamento do objeto:
Do ponto de vista técnico, o parcelamento não é viável, tendo em vista se tratar de itens interdependentes,
cuja execução separadamente poderá ocasionar prejuízo ao conjunto da execução do serviço, inclusive à
garantia.
 
III- – Indicação do prazo de garantia, caso haja:
Período 12 (doze) meses, no mínimo.
 
IV- Soluções disponíveis no mercado e possíveis fornecedores:
Útil Lar Esquadrias de Alumínio
Alufast Esquadrias
Estrutural Esquadrias
Vidraçaria São Cristóvão
 
V- Estimativa preliminar de custos:
Valor estimado de R$ 7.000,00, conforme levantamento realizado junto a possíveis fornecedores.
 
VI- Contratações públicas similares:
Não foi encontrado nenhum procedimento similar às necessidades apresentadas pelo Tribunal, pois se trata
de serviço específico.
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VII- Análise de viabilidade da contratação (a aquisição atenderá à necessidade descrita?)
Considerando as justificativas apresentadas e após análise, entende-se que a  execução do serviço de
manutenção é perfeitamente viável.

Documento assinado eletronicamente por KELY CRISTINA BARBOSA MACHADO, Oficial
Judiciário, em 10/01/2020, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOANA EMÍLIA ROSA MEIRA, Assistente Judiciária,
em 13/01/2020, às 11:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por TERCIO DOLOR DE OLIVEIRA LIMA, Assistente
Judiciário, em 13/01/2020, às 11:51, 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 0171155 e o código CRC E6EB26C9.
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