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ESTUDOS PRELIMINARES

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

Contratação de empresa especializada, através de procedimento licitatório, para a
prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) elevadores de passageiro,
com fornecimento total de peças, para a sede do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais.

 
II  Relação entre a demanda e quantidade a ser adquirida
A manutenção preventiva e corretiva se dará nos dois elevadores já instalados no

Tribunal, de forma a atender plenamente de maneira segura e confortável o fluxo de visitantes e
colaboradores nas dependências do prédio.

 
III Demonstração da viabilidade ou não do parcelamento do objeto
A licitação será realizada em lote único, por ser composta de apenas um item de

serviço.
 
IV  Indicação do prazo de garantia
Garantia e assistência técnica por 12 meses.
 
V  Soluções disponíveis no mercado e possíveis fornecedores
Será adotada a solução de execução total dos serviços incluindo o fornecimento

de peças por empresa única, pois possibilita maior agilidade e melhor execução dos serviços
prestados, já que a emissão de laudos técnicos e o fornecimento de peças para a resolução de um
problema fazem parte de um mesmo procedimento de manutenção técnica, eximindo assim a
possibilidade da existência de conflitos entre fornecedor e o prestador de serviços.

Possíveis fornecedores:

ThyssenKrupp Elevadores
Control Elevadores
Auros
MG Escal
SEME Elevadores
EGS Elevadores
Engeleva Manutenção

 
VI  Estimativa preliminar de custos:
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Lote único

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM PREÇO UN.
MENSAL(R$)

TOTAL
ANUAL(R$)

1
Manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) elevadores de
passageiro, com fornecimento total de peças

CATMAS: 000080373
R$3.500,00 R$42.000,00

 

VII – Contratações públicas similares 
Processo de compra 1441003 000017/2020 - Defensoria Pública do Estado de

Minas Gerais
Pregão Eletrônico nº 20/2019 - UEMG
Pregão Eletrônico nº 02/2019 - IAG/USP
Pregão Eletrônico nº 07/2019 - Justiça Federal da Paraíba
Pregão Eletrônico 01/2020 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/MG

- Superintendência Regional de Ensino de Leopoldina
 
VIII – Análise de viabilidade da contratação
Entende-se que a presente a contratação é viável e necessária, pois possibilitará a

continuidade do funcionamento dos elevadores, de forma segura e confortável para seus
usuários.

Documento assinado eletronicamente por LUIZA VIANA TORRES, Gerente Administrativa, em
21/10/2020, às 20:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOANA EMÍLIA ROSA MEIRA, Assistente Judiciária, em
23/10/2020, às 09:26, 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 0189887 e o código CRC 67B1A8BA.
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