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ESTUDOS PRELIMINARES

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

A presente demanda consiste na aquisição de 08 (oito) pneus novos para equipar os veículos Nissan Sentra
Placas: PUE-8873, PUE-8874 E PUE -8875, pertencentes a frota do Tribunal de Justiça Militar do Estado de
Minas Gerais.

I. DEFINIÇÃO, CARACTERIZAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO A
SER ADQUIRIDO:

a) Pneu 205/ 55 /R 16 - Características mínimas - pneus novos de primeira linha do fabricante, não podendo
ser remoldado ou recauchutado/reformado, usados em linha de montagem de veículo, 205/ 55 /R 16 radial,
sem câmara. O produto deverá constar data de fabricação, não superior a 06 (seis) meses de fabricação,
possuir número do lote, possuir selo do INMETRO, garantia do fabricante de 5 anos.

Quantidade: 08 (oito) unidades.

II. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA:

Considerando a necessidade de cumprir normas contidas no Código Brasileiro de Transito, a substituição dos
pneus dianteiros utilizados nos 03 (três) veículos Nissan Sentra (PUE-8873, PUE-8874 E PUE -8875) e 02
(dois) pneus traseiros do veiculo Nissan Sentra PUE – 8875, devido ao desgaste natural, em razão da
quilometragem já rodados. Existe a necessidade de adquirir 08 (oito) pneus novos conforme especificações
constantes do Termo de Referência.

III. DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DO PARCELAMENTO DO OBJETO OU
SERVIÇO

Não há viabilidade do parcelamento do objeto, tendo em vista as especificidades do produto, que guardam
similaridades em suas características e ser um equipamento comum, que pode ser fornecido por um mesmo
fornecedor.

IV. INDICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA

Em relação à aquisição de 08 (oito) pneus novos é necessário que fornecedor ofereça a garantia total pelo
período de 5 (cinco) anos (garantia do fabricante).

V. SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E POSSÍVEIS FORNECEDORES

Empresas especializadas na revenda de pneus e similares localizadas em   Belo Horizonte - MG:

PNEUPAM –Telefone 3491-5000- Contato – Maria 

VI. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTOS

Foi realizada pesquisa junto à empresa Pneupam a CNPJ – 17.962.168/0001-80, para verificação dos custos
desta aquisição conforme descrito no item I, sendo previamente orçado o valor unitário de R$315,00
(trezentos e quinze reais) e valor total de R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais) para a aquisição dos
produtos.

VII. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES
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Em relação à aquisição dos pneus, realizamos pesquisa na internet, onde foi encontrada pregão eletrônico de
objeto similar realizado pelos órgãos abaixo:

- Pregão Eletrônico nº. 36/2019 Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - 12ª RPM

- Pregão Eletrônico nº. 49/2018 Gabinete Militar do Governo de Minas Gerais

VIII. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Considerando as justificativas abaixo e as necessidades apresentadas no DOD. A aquisição de pneus é
perfeitamente viável, pelos seguintes motivos:

a)      Cumprir normas do Código de Transito Brasileiro;

b)      Necessidade de substituição dos atuais pneus devido ao desgaste natural, prazo de validade e ao tempo
de uso;

c)      Maior segurança para usuários dos veículos.

Assim, pelos motivos acima concluímos e consideramos de extrema importância a aquisição dos pneus
novos para os veículos Nissan Sentra (PUE-8873, PUE-8874 E PUE -8875), o que garantirá o emprego dos
veículos  nos serviços de transporte das autoridades do TJMMG, com segurança e de acordo o Código de
Transito Brasileiro.
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