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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP COMPLETO 15627960

(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):

2022/PAC SJMG/SECAD/SSJ-JFA

A. Descrição sucinta do objeto

Trata-se de processo com vistas à contratação de empresa especializada de engenharia para a execução dos
serviços de recuperação das patologias estruturais do edifício sede da Subseção Judiciária de Juiz de Fora.

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

Conforme Laudo Técnico de Avaliação Estrutural (15743617) foram identificadas anomalias e falhas em diversos
componentes da edificação, algumas inclusive classificadas conforme o grau de risco em nível crítico, cujo
agravamento implicará em perda acentuada do desempenho e da proteção do sistema estrutural, razão pela qual
devem ser recuperadas, tendo em vista o risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio.

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

Agravamento das patologias, perda do desempenho e da proteção do sistema estrutural.

C. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais
A contratação objeto desta demanda encontra-se alinhada com:
1. Plano Estratégico da Justiça Federal – PEJF 2021/2026, aprovado pela Resolução CNJ n. 325, de 29/06/2020.
2. Macrodesafios nacionais:
2.1. Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária;
2.2. Fortalecimento da segurança e proteção institucional.
 
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)

Única Licitação por meio de Tomada de Preços - empreitada por
preço global, com fundamento na Lei 8666/93. - -

 
 

     D.2. Estimativa de preços das alternativas de solução

O valor estimativo da contratação é de R$ 682.372,40 (seiscentos e oitenta e dois mil, trezentos e setenta e dois
reais e quarenta centavos), conforme planilha orçamentária 15665924.

     D.3. Razões da escolha da melhor solução (justificar técnica e economicamente o que o levou a escolher a solução)

O objeto da licitação tem natureza de obra de engenharia na modalidade Reforma, não dispondo a Justiça Federal
de condições para executá-lo por seus próprios meios. E conforme preconiza a lei 8.666/93  deve ser contratado
na modalidade Tomada de Preços.
Pelo exposto no presente estudo, smj, a solução trazida pela presente contratação é a que melhor atende às
necessidades da Subseção Judiciária de Juiz de Fora, sendo a mais viável do ponto de vista técnico e financeiro
frente às necessidades dessa subseção.

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

Não é recomendado o parcelamento da contratação por ser tecnicamente complexa a gestão das múltiplas
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interfaces dos serviços. Ademais, não será aceita a contratação por meio de consórcio devido ao serviço não ser
de alta complexidade e com o intuito de aumentar a competitividade do certame.

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

Não se aplica.

E. Requisitos da solução escolhida
     E.1. Requisitos qualitativos e quantitativos (e análise das contratações anteriores)
Análise das contratações anteriores: Foram consultados os seguintes processos anteriores cujos objetos se enquadravam em
serviços de engenharia/obra executados nessa Subseção:
- 0022070-48.2018.4.01.8008
- 0018445-69.2019.4.01.8008
- 0012643-22.2021.4.01.8008
Da análise dos referidos processos extraiu-se como lição a importância de bem detalhar as condutas sancionáveis a fim de
reprovar a conduta praticada pelo sancionado, desestimular a sua reincidência, prevenir a prática futura pelos demais licitantes e
contratados e consequentemente contribuir para a melhor gestão do contrato e evitar prejuízos à Administração.
 
Requisitos qualitativos:
- O termo de referência deverá prever a contratação de empresa para a execução de projeto técnico de recuperação das
manifestações patológicas encontradas no edifício sede da Subseção de Juiz de Fora, de modo a restabelecer o desempenho e a
proteção do sistema estrutural da edificação.
- Os serviços deverão ser prestados no endereço abaixo:
Subseção Judiciária de Juiz de Fora
Endereço: Rua Leopoldo Schmidt, 145, Centro, CEP 36.060.040, Juiz de Fora/MG.
 
Requisitos quantitativos:
A contratação tem por base a recuperação das patologias estruturais do edifício sede da Subseção Judiciária de Juiz de Fora,
conforme estimativa da demanda relacionada abaixo.
 

Estimativa da demanda para atendimento dos requisitos
Método de Cálculo Demanda

Elaboração de projeto executivo de recuperação das patologias
estruturais do edifício sede da SSJ-JFA *Serviços especializados contratados por dispensa

de  licitação nos termos do processo 0002898-
18.2021.4.01.8008

Elaboração de planilha orçamentária, com base na tabela SINAPI,
incluindo todos insumos e serviços necessários para execução dos
serviços de recuperação.

Atualização da planilha orçamentária
*Serviços especializados contratados por dispensa
de licitação nos termos do processo 0050221-
19.2021.4.01.8008.

 
Análise de riscos: vide documento 15665769.
 
     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.

Conforme Manual de Sustentabilidade do CJF (13160840), a Contratada deverá obedecer à Instrução Normativa nº 1,
de 19.01.2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou
obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil
estabelecidos na Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05.07.2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19.01.2010.
A Contratada deverá atentar para os critérios concernentes à sustentabilidade ambiental constantes da Resolução nº
201, de 03.03.2015, do Conselho Nacional de Justiça.
 

     E.3. Critérios de acessibilidade

Conforme Res. Presi 36/2021, do TRF1 (14003741):
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Art. 19. As contratações deverão observar a legislação que disponha sobre acessibilidade, em especial a Resolução CNJ
401/2021, naquilo que couber, e as seguintes diretrizes:

I – promover a igualdade por meio da adoção de medidas apropriadas para eliminar e prevenir quaisquer barreiras
urbanísticas ou arquitetônicas, de mobiliários, de acesso aos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais ou
tecnológicas;

II – assegurar acessibilidade plena a espaços, informações e serviços, coibindo qualquer forma de discriminação por
motivo de deficiência.

 
     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. - - - -
 

F. Descrição da solução como um todo
     F.1. Resultados pretendidos com a solução escolhida

Prover a recuperação das manifestações patológicas encontradas no edifício sede da Subseção de Juiz de Fora, de
modo a restabelecer o desempenho e a proteção do sistema estrutural da edificação.

     F.2. Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não se aplica.

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

Não se aplica.

     F.4. Descrição integral da solução
Descrição
1. Elaborar ETP
2. Elaborar Projeto Básico
3. Elaborar Edital de licitação
4. Elaborar Minuta contratual
5. Elaborar ofício para solicitação da abertura da licitação/contratação à DIREF-MG
6. Análise do PAE pela Assessoria Jurídica
7. Realizar licitação 
8. Contratar

 
G. Declaração de viabilidade

Com base nas informações apresentadas no estudo técnico desenvolvido, declaramos que a solução apresentada é
viável de prosseguir e ser concretizada, pois: 
1. A necessidade apontada é clara e adequadamente justificada; 
2. Está alinhada aos macrodesafios da Justiça Federal; 
3. As quantidades e demais exigências a contratar estão coerentes com os requisitos quantitativos e qualitativos
necessários ao atendimento da necessidade da Subseção Judiciária de Juiz de Fora; 
4. A escolha da melhor solução está justificada no corpo do detalhamento do estudo técnico preliminar; 
5. Os resultados pretendidos com solução escolhida agregam valor em termos de economicidade, aproveitamento
dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis e não causam impactos negativos ao meio ambiente; 
6. Não serão necessárias demais providências para adequar o ambiente do órgão, o que evitará impactos
financeiros para a Administração.
 

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)
Gisele Alvim de Rezende Vilas Boas (Supervisora SEAFI)

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3987
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Responsável pela revisão, supervisão e controle de qualidade: (diretor)
Jorge Luiz do Carmo (Diretor Nusub)

 

Documento assinado eletronicamente por Gisele Alvim de Rezende Vilas Boas, Supervisor(a) de Seção, em
25/05/2022, às 14:41 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz do Carmo, Diretor(a) do Núcleo de Apoio à Subseção,
em 25/05/2022, às 15:54 (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 15627960 e o código CRC 765D3C89.
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