
26/04/2022 15:47 SEI/TJM-MG - 0214350 - Estudos Preliminares

https://sei.tjmmg.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000000227150&i… 1/3

 

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

 
A demanda refere-se a registro de preços para futura e eventual aquisição

dos itens abaixo, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência:
1. 03 (três) unidades de poltrona para pessoa obesa, conforme norma técnica

de acessibilidade (NBR 9050/2015) e seguindo padrão de materiais e cores das poltronas já
existentes no Tribunal.

2. 20 (vinte) unidades de poltrona para auditório com prancheta, projetada
com sistema auto-retrátil com amortecedores, montada em longarinas individuais e fixadas
ao piso.

3. 20 (vinte) unidades de poltrona giratória com espaldar alto, rodizio e
braço; estofada com espuma injetada de poliuretano e moldada anatomicamente.

4. 70 (setenta) unidades de poltrona giratória com espaldar médio, rodizio e
braço fixos com regulagem de altura do assento a gás, provida de mola amortecedora.

5. 35 (trinta e cinco) unidades de cadeira giratória a gás sem braços com
mecanismo de regulagem de inclinação do encosto com propriedade de livre flutuação,
com possibilidade de travamento no curso através de alavanca localizada sob o assento, e
regulagem telescópica de altura do apoio lombar em 04 (quatro) posições.

 
II – RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E QUANTIDADE A SER

ADQUIRIDA
As poltronas serão para mobiliar os espaços destinados a sala de audiências

da 4ª AJME, Pleno, Câmaras e outros setores. A quantidade destinada à sala de audiências
da 4ª AJME está em conformidade com o projeto da Objetiva Projetos e Serviços Ltda.
Para completa execução do projeto faz-se necessário, adquirir poltronas para pessoas
obesas seguindo especificações técnicas, readequando assim a infraestrutura mobiliária e
garantindo a acessibilidade dos ambientes do Tribunal.

Também serão adquiridas poltronas e cadeiras para reposição das existentes
que estão deterioradas pelo tempo de uso, e ainda, manter o material suficiente para atender
aos novos servidores.
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III – DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DO
PARCELAMENTO DO OBJETO

Indica-se um processo licitatório com lotes distintos. Dessa forma,
garantindo maior concorrência mercadológica e consequente economia para os cofres
públicos. 

 
IV – INDICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA, CASO HAJA
Garantia mínima de 03 anos.
 
V – SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E POSSÍVEIS

FORNECEDORES
Foi verificado no mercado os possíveis fornecedores:
- Tecno 2000 Indústria e Comércio Ltda;
- Permanenza Projetos para Ambientes;
- Projeto Um Comércio e Representações Ltda.;
- Lorenzzo Industrial Ltda;
- Leftec Comercio e Serviços Ltda e
- Mobiletto Industria e comercio Ltda.
 
VI – CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES
 Pregão nº 03/2021 Processo de Compra nº 03/2021 PMMG.
  
VII – ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTOS
A estimativa preliminar de custos total é de R$ 191.000,00 (cento e noventa

e um mil reais).
 
VIII – ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (A

AQUISIÇÃO ATENDERÁ À NECESSIDADE DESCRITA?)
É viável a aquisição das poltronas e cadeiras para que seja concluído o

projeto de adequação dos espaços da 4ª AJME  e, ainda, à necessidade de reposição de
mobiliário deteriorado pelo uso e atendimento aos novos servidores.

Documento assinado eletronicamente por ANNY MARGARETH PEREIRA LUCAS,
Coordenadora de Serviços, em 24/09/2021, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIANE DE ALMEIDA CANTARINO, Assistente
Judiciária, em 24/09/2021, às 16:30, 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
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informando o código verificador 0214350 e o código CRC F98E8FAF.
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