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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP COMPLETO 15714452

(para contratação de serviços e/ou aquisição de bens permanentes e de consumo por licitação)
Guia de suporte ao preenchimento do ETP: 15238786

 
ID (PAC):

PAC 2023 - PMS/SEAFI_01

A. Descrição sucinta do objeto

Contratação de empresa especializada, em caráter continuado, para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo mão de obra sem dedicação exclusiva, emprego de ferramentas, gás refrigerante e demais
materiais no sistema de climatização do tipo VRF e condicionador de ar split, ambos da marca LG, instalados no edifício-sede da Subseção Judiciária de Patos de Minas.

B. Justificativa expressa para a contratação
A contratação é necessária para/porque (expor a finalidade e os motivos da necessidade da contratação)

A prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de climatização do edifício sede da Subseção Judiciária de Patos de Minas é essencial para o manter o perfeito funcionamento do  sistema de refrigeração de ar e
atender ao disposto na Lei 13.589, de 04 de janeiro de 2018, bem como à Portaria nº 3.523/GM, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde, que estabelece a obrigatoriedade de se realizar manutenções periódicas em sistemas de
ar condicionado.

A não contratação implicará (expor as consequências advindas da não contratação)

Em ricos à saúde e bem estar dos colaboradores e usuários da Subseção, decorrentes de acúmulo de sujeira e poeira no sistema de climatização, bem como do superaquecimento do ambiente.
Em riscos de danos aos equipamentos, acarretando maiores gastos para a Administração Pública. 
Em riscos de superaquecimento dos servidores de rede instalados no CPD.

C. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais

 
A presente contratação está alinhada aos objetivos do Planejamento Estratégico 2021/2026 da Justiça Federal:
1) Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional.
Objetivo: Agilizar os trâmites judiciais.
2) Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira.
Objetivo: Otimizar custos operacionais.

D. Proposta de solução
D.1. Alternativas de solução disponíveis no mercado

Solução
nº

Descrição das alternativas de solução
disponíveis no mercado

Fontes de consulta
(órgãos públicos que adotaram a solução,

fornecedores etc.)

Link das consultas
(doc. SEI)

1 Manutenção preventiva anual e corretiva avulsa em sistema de climatização. ( 01 única contratação
avulsa anual ) JFMG - Subseção Judiciária de Contagem  

PA SEI 0019924-29.2021.4.01.8008

2 Manutenção preventiva anual e corretiva avulsa em sistema de climatização. ( 01 única contratação
avulsa anual ) JFMG - Subseção Judiciária de Ituiutaba PA SEI 0034258-68.2021.4.01.8008

3 Manutenção preventiva anual e corretiva avulsa em sistema de climatização. ( 01 única contratação
avulsa anual ) JFMG - Subseção Judiciária de Manhuaçu  PA SEI 0010713-03.2020.4.01.8008

 

Foram realizadas pesquisas por meio do "Painel de Preços do Governo Federal" link https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/, pesquisa textual no site "ComprasNet",link
http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_texto.asp e "Portal de Licitações do TRF1", link https://sistemas.trf1.jus.br/licitacoes e as únicas alternativas de solução encontradas foram as descritas acima. Essas soluções
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foram descartadas já que apenas uma manutenção preventiva anual não é suficiente para garantir o bom funcionamento do sistema. Além disso, a manutenção corretiva avulsa expõe os usuários a ambientes sem climatização até que a
contratação dessa correção de equipamento seja efetivada.
Portanto, a melhor solução possível para o atendimento da demanda da Subseção é a contratação de empresa especializada, em caráter continuado, para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo mão de
obra sem dedicação exclusiva, emprego de ferramentas, gás refrigerante e demais materiais

 

     D.2. Estimativa de preços das alternativas de solução

D.2.1. Estimativa de preço para item 1, do Anexo 1, doc 15783737: 

Descrição do serviço: Manutenção preventiva e corretiva em 01 (uma) unidade de ar condicionado LG Inverter SPLIT 12.000 btu’s, condensadora e evaporadora. ( não integra o sistema VRF).

Metodologia utilizada: Média dos preços praticados em contratações públicas disponíveis no Painel de Preços do Governo Federal, link de acesso https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ conforme planilha 15872390 e abaixo e
docs 15902978, 15903017, 15903733, 15903856,

Estimativa mensal: R$68,30

Estimativa anual: R$819,60

 

D.2.2. Estimativa de preço para item 2, do Anexo 1, doc 15783737:

Descrição do serviço: Manutenção preventiva e corretiva em sistema de climatização do tipo VRF - Sistem Variable Refrigerant Flow.

Metodologia utilizada: Média dos preços calculada utilizando os valores praticados em contratações públicas disponíveis no Painel de Preços do Governo Federal, link de acesso https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ e cotações
apresentadas por fornecedores, de forma que o coeficiente de variação não ultrapasse 25% para mais ou para menos, em relação aos preços pesquisados, conforme planilha 15872390 e docs 15902789, 15902822, 15902844, 15902860,
15902879, 15902931 ,15903856, 15903883, 15903930, 15903972

Estimativa mensal: R$8.055,92

Estimativa anual: R$96.671,04

Obs: 
1. Os preços utilizados para realização da média estimativa referentes às contratações públicas similares foram obtidos utilizando o cálculo proporcional do valor unitário com o objetivo de se adequar ao escopo da contratação da
Subseção. Portanto, não há garantia de que os mesmos seriam executados pelas empresas caso fossem aplicados à contratação em questão.
2. Alguns preços unitários referentes a contratações públicas similares não foram utilizados no cálculo do preço médio. Esses preços foram considerados inexequíveis, já que, envolvem a manutenção de uma quantidade
consideravelmente superior de aparelhos em relação à contratação em questão e os custos fixos da prestação de serviço, que são diluídos no preço,  geram impacto no valor total praticado.

 
D.2.3. Estimativa total:
O valor da estimativa total foi obtido por meio do somatório das estimativas calculadas nos itens D.2.1. e D.2.2., ou seja, valor mensal de R$8.124,22 ( oito mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) e anual de
R$97.490,64 ( noventa e sete mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos ).

 
 
     D.4. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

Será efetuada a contratação por meio de um único processo licitatório, sem parcelamento da contratação, por ser a maneira mais eficaz dada às características do objeto a ser contratado, garantindo, assim, a vantajosidade para a
Administração Pública.

D.4.1. Aplicação de cotas a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) (somente para bens de natureza divisível)

Não se aplica por não se tratar de bens de natureza divisível.

E. Requisitos da solução escolhida
     E.1. Requisitos qualitativos e quantitativos (e análise das contratações anteriores)

Análise das contratações anteriores:
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A contratação anterior de manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar na Subseção Judiciária de Patos de Minas, PA SEI: 0017592-31.2017.4.01.8008, foi realizada inicialmente para atendimento aos aparelhos de ar
condicionado que se encontravam instalados na sede antiga da Subseção. Após a mudança do imóvel da sede, realizada em dezembro de 2020, com a consequente substituição de todo o sistema de climatização, foi realizado Termo
Aditivo ao contrato, doc 11860152, com a empresa atualmente contratada. Foi pactuado que essa empresa desse continuidade, excepcionalmente, à prestação do serviço, mantendo o valor firmado, mesmo com a alteração total dos
aparelhos a serem mantenidos. Portanto, por apresentar esse caráter de exceção, o valor e o objeto do contrato anterior não servem para fins de comparação com a nova contratação.

Requisitos qualitativos:

 
A Contratada terá o encargo da manutenção dos sistemas e seus equipamentos, objetos do termo de referência, doc 15783426 e Anexo 1, doc 15783737, os quais ficarão sob sua responsabilidade, devendo obedecer às instruções e às
particularidades do manual específico de cada equipamento instalado, às técnicas recomendadas pelo fabricante, efetuar as rotinas de manutenção contidas no Plano de Manutenção e Controle -PMOC, Anexo 2, doc 15783821, 
aplicadas em conjunto e de forma complementar às recomendações do fabricante, conforme disposto na NBR 13.971/97 Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação -Manutenção Programada da ABNT, assim
como o disposto no capítulo Práticas de Manutenção, Anexo 3, itens 2.6.3 e 2.6.4 da Portaria n. 2296/97, de 23 de julho de 1997.
A Contratada tem a obrigação de conhecer normas de segurança da instalação, de seus trabalhadores e usuários, conforme NR -Normas Regulamentadoras do MTE.
Será exigido apresentação de atestado (s) de capacidade técnica fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado (s) da(s) respectiva (s) Certidão (ões) de Acervo Técnico, devidamente registrado (s) no
CREA competente, em nome da licitante ou de profissional pertencente ao seu quadro de pessoal, que comprove experiência em manutenção preventiva e corretiva em sistemas de ar condicionado VRF, de no mínimo, 27 TR's, em
modelo similar ao objeto da presente contratação ou de climatização de 1500m2 de área. Os profissionais indicados pela licitante vencedora, detentores de atestados de responsabilidade técnica, deverão comprovar a participação em
curso de capacitação referente a sistemas de climatização VRF junto ao fabricante.

Requisitos quantitativos:

Os serviços serão prestados para os aparelhos condicionadores de ar nas quantidades indicadas na tabela abaixo:

1. 01 unidade de ar condicionado LG Inverter SPLIT 12.000 btu’s, condensadora e evaporadora. ( não integra o sistema VRF)

2. Sistem Variable Refrigerant Flow – VRF, composto por:

 
Item

Descrição Unid. Quant.

2.1 UNIDADE CONDENSADORA 14,3TR -Marca: LG - Modelo: Mul� V 5 - RUN180BTE5 UN 1

2.2 UNIDADE CONDENSADORA 17,6 TR-Marca: LG - Modelo: Mul� V 5 - RUN220BTE5 UN 1

2.3 UNIDADE CONDENSADORA 24 TR -Marca: LG - Modelo: Mul� V 5 - ARUN300BTE5 UN 1

2.4 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE DE UMA VIA 7.500BTU/H -Marca: LG Modelo: ARNU07GTUA4 UN 2

2.5 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE DE UMA VIA 12.300BTU/H -Marca: LG Modelo: ARNU12GTUA4 UN 1

2.6 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE DE QUATRO VIAS COMPACTO 7.500BTU/H -Marca: LG Modelo: ARNU07GTRA4 UN 6

2.7 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE DE QUATRO VIAS COMPACTO 9.600BTU/H -Marca: LG Modelo: ARNU09GTRA4 UN 4

2.8 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE DE QUATRO VIAS COMPACTO 12.300BTU/H -Marca: LG Modelo: ARNU12GTRA4 UN 8

2.9 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE DE QUATRO VIAS COMPACTO 15.400BTU/H -Marca: LG Modelo: ARNU15GTQA4 UN 1

2.10 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE DE QUATRO VIAS COMPACTO OU COMUM 19.500BTU/H --Marca: LG Modelo:
ARNU18GTQA4

UN 15

2.11 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE DE QUATRO VIAS 24.200BTU/H -Marca: LG Modelo: ARNU24GTPA4 UN 6

2.12 UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE DE QUATRO VIAS 34.100BTU/H -Marca: LG Modelo: ARNU36GTNA4 UN 1

2.13 UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO-TETO DE QUATRO VIAS 24.200 BTU/H-Marca: LG Modelo: ARNU24GV1A4 UN 2

2.14 VENTILADOR / RECUPERADOR DE CALOR VAZÃO 400m3/H - Marca: LG Modelo ECO-V - LZH050 UN 3

2.15 3 VENTILADOR / RECUPERADOR DE CALOR VAZÃO 800m3/H - Marca: LG Modelo ECO-V - LZH080 UN 2

2.16 3 VENTILADOR / RECUPERADOR DE CALOR VAZÃO 800m3/H - Marca: LG Modelo ECO-V - LZH080 UN 2
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2.17 VENTILADOR / RECUPERADOR DE CALOR VAZÃO 500m3/H - Marca: LG Modelo ECO-V - LZH050 UN 2

 

     E.2. Critérios de sustentabilidade
Os itens pretendidos são sustentáveis? Indicar a resposta expressamente para cada item (SIM ou NÃO).
Em caso de resposta afirmativa para um ou mais itens: indicar os critérios de sustentabilidade adotados para cada item.
Em caso de resposta negativa para um ou mais itens: justificar o afastamento dos critérios de sustentabilidade para cada item.

Os serviços pretendidos são sustentáveis a atendem aos critérios listados abaixo:
1 É vedada a utilização, na execução dos serviços, de qualquer das substâncias que destroem a Camada de Ozônio – SDO, abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

2 A contratada deverá adotar na retirada de resíduos dos aparelhos, prática de desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização.

3 Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária vigentes.

4 Os produtos químicos a serem utilizados deverão estar comprovadamente registrados no Ministério da Saúde, ser inofensivos ao meio ambiente e ao ser humano, não podendo, em hipótese alguma, ser acondicionados no interior das casas de máquinas
dos condicionadores.

5 A contratada deverá, também, estabelecer, em comum acordo com a contratante, procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e à melhoria contínua da eficiência energética e hidráulica dos equipamentos. Deverá, ainda, apresentar à
contratante, periodicamente e sempre que demandada, dados acerca do desempenho elétrico e hidráulico da edificação, bem como informação a respeito das medidas adotadas para sua melhoria.

6 A contratada deverá implementar ações que reduzam a exposição de ocupantes do edifício e funcionários de manutenção a contaminantes de partículas químicas e biológicas potencialmente perigosas, que possam impactar negativamente a qualidade
do ar, a saúde, os sistemas de edifícios e o meio ambiente, devendo a contratada oferecer os equipamentos de proteção individual necessários para a proteção dos seus colaboradores.

7 A contratada, ainda, deverá observar e cumprir, no que couber:

7.1 A Instrução Normativa nº 1, de 19.01.2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, serviços ou obras pela Administração Pública;

7.2 As diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos (Lei nº 12.305/2010 e Resolução CONAMA 307/2002)

7.3 As normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO nº 14.000, relativas aos sistemas de gestão ambiental.

7.4 Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e suas alterações – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências;

7.5 Decreto n. 2.783, de 17 de setembro de 1998 – Dispõe sobre proibição de aquisição de produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio - SDO, pelos órgãos e pelas entidades da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências;

7.6 Decreto n. 6.514, de 22 de julho de 2008 – Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências;

7.7 Decreto n. 6.686, de 10 de dezembro de 2008 – Altera e acresce dispositivos ao Decreto n.6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal
para apuração destas infrações;

7.8 Resolução CONAMA n. 267, de 14 de setembro de 2000 – Dispõe sobre a proibição, no Brasil, da utilização das substâncias controladas especificadas nos Anexos A e B do Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a Camada de
Ozônio – SDOs;

7.9 Resolução CONAMA n. 340, de 25 de setembro de 2003 – Altera a Resolução CONAMA nº 267/2000 e dispõe sobre a utilização de cilindros para o envazamento de gases que destroem a Camada de Ozônio, e dá outras providências;

7.10 Portaria INMETRO n. 372, de 17 de setembro de 2010 e suas alterações – Requisitos Técnicos de Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ- -C);

7.11 Resolução ANEEL n. 482, de 17 de abril de 2012 e suas alterações – Estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá
outras providências.

     E.3. Critérios de acessibilidade

Não se aplica.

     E.4. Demonstração de que o mercado atende aos requisitos mínimos

Itens Requisitos mínimos

- Fabricante 1
- Modelo
- Critérios de sustentabilidade
e/ou acessibilidade
- Fontes de consulta (link SEI)

- Fabricante 2
- Modelo
- Critérios de sustentabilidade
e/ou acessibilidade
- Fontes de consulta (link SEI)

- Fabricante...
- Modelo
- Critérios de sustentabilidade
e/ou acessibilidade
- Fontes de consulta (link SEI)

Justificativa
Caso alguma especificação (requisitos mínimos) deva ser mantida, ainda
que não atendida por pelo menos três dos fabricantes listados.

                                   
          Não se aplica por não tratar-se de aquisição de bens permanentes ou de consumo, portanto não há como realizar comparação entre fabricantes e modelos.
 

F. Descrição da solução como um todo
     F.1. Resultados pretendidos com a solução escolhida
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Benefícios diretos: Manter a climatização eficiente dos ambientes da Subseção, com a devida conservação dos aparelhos que integram todo o sistema de refrigeração de ar;
Benefícios indiretos: Contribuir com o conforto e a salubridade dos ambientes, assegurando melhores condições de trabalho aos magistrados, servidores, demais colaboradores e jurisdicionados.

     F.2. Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não existem contratações correlatas e/ou interdependestes.

     F.3. Adequações do ambiente do órgão impostas pela solução escolhida

O ambiente da Subseção já se encontra adequado à solução escolhida.

     F.4. Descrição integral da solução
   Contratação de empresa especializada, em caráter continuado, para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo mão de obra sem dedicação exclusiva, emprego de ferramentas, gás refrigerante e demais materiais no sistema

de climatização do tipo VRF e condicionador de ar split, ambos da marca LG, instalados no edifício-sede da Subseção Judiciária de Patos de Minas.
G. Declaração de viabilidade

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo técnico desenvolvido, declaramos que a solução apresentada é viável de prosseguir e ser concretizada, pois:

A necessidade apontada é clara e adequadamente justificada;
Está alinhada com os objetivos estratégicos do órgão;
As quantidades e demais exigências a contratar estão coerentes com os requisitos quantitativos e qualitativos que precisam ser atendidos para resolução da necessidade identificada
A escolha da melhor solução está justificada no corpo do detalhamento do estudo técnico preliminar;
Os resultados pretendidos com solução escolhida atendem aos requisitos apresentados e agregam valor em termos de economicidade, aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, bem como
melhoria da qualidade dos serviços ofertados à sociedade;
Foram realizadas estimativas expeditas de preços de mercado, a fim de que a Administração Superior possa avaliar, aprovar e programar o provimento dos recursos necessários ao longo de todo o período de implantação da
demanda.

H. Nome e assinatura dos responsáveis pela elaboração e pela revisão, supervisão e controle de qualidade do ETP
Responsável pela elaboração: (servidor da unidade requisitante)
Luiza Fontoura Ribeiro
Supervisora da SEAFI/PMS
Responsável pela revisão, supervisão e controle de qualidade: (diretor)
Flávio Bittencourt de Souza
Juiz Federal Diretor da Subseção de Patos de Minas

 

Documento assinado eletronicamente por Luiza Fontoura Ribeiro, Supervisor(a) de Seção, em 22/06/2022, às 11:02 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Flávio Bittencourt de Souza, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária, em 22/06/2022, às 14:16 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando o código verificador 15714452 e o código CRC F6463F09.
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