
Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE

1.1. A necessidade a ser suprida é a disponibilização fácil e rápida de abrigo

para processos, bens comuns e armas judiciais nas Comarcas Goianas.

1.2. O Registro de Preços para eventual locação de contêineres fechados,

tipo Dry, de 20 e de 40 pés, incluirá despesas de mobilização e desmobilização,

instalações, ativações, instruções técnicas/operacionais e assistências técnicas.

1.3. Os contêineres serão utilizados como escritório, arquivo e depósito de

bens nas Comarcas Goianas.

1.4. Justifica-se o registro de preços tendo em vista que não há a demanda

exata  necessária  para  o  ano  de  2020,  bem  como  agilizará  o  atendimento

quando se fizer necessária a locação.

2. ESPECIFICAÇÃO CONTÊINER ESCRITÓRIO:

2.1. CONTÊINER, DRY, 20 PÉS: 6,00M X 2,59M X 2,44M

2.1.1. Estrutura metálica em aço corten;

2.1.2. Piso em compensado naval 15 mm de espessura;

2.1.3. Pintura  sintética  externa  térmica  (reduz  até  6°  do  calor  externo)

lixado, banhado a água fosfatada, aplicado;

2.1.4. Pintura interna naval na cor branca, lixado, banhado a água fosfatada,

aplicado zarcão e por último, pintura naval específica ao contêiner;

2.1.5. Com 1 (uma) porta externa, abrindo para fora medindo 0,80 x 2,10M

(dimensões mínimas) com próprio material do contêiner; 

2.1.6. 2  (duas)  janelas,  tipo  corrediça,  do  mesmo  material  do  contêiner

medindo 1,0m x 1,20m, instaladas do mesmo lado, em apenas uma das
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laterais  de  maior  comprimento  do  Contêiner,  com  grades  de  proteção

externa e vidro liso de 3 mm, com fecho, com película de proteção solar;

2.1.7. 1 (um) aparelho de ar condicionado instalado com, no mínimo, de

9.000 BTU’S, Split;

2.1.8. Teto e paredes (internos) com revestimento/isolamento termo acústico

em poliestireno expandido prensado entre chapas de metal;

2.1.9. Instalação elétrica com utilização de lâmpadas, tipo LED, tubular, com

potência de no mínimo 20 w/220v, cor branca;

2.1.10. Caixa com disjuntores e “DR”, com circuitos independentes, instalada

em local visível;

2.1.11. 1 (um) interruptor simples com 02 (duas) teclas ao lado da porta;

2.1.12. 4 (quatro) pontos de energia para tomadas de uso geral (TUG), 2p+t

(mínimo);

2.1.13. 1 (um) ponto para passagem de cabo de rede, CFTV e de telefone;

2.1.14. 2  (duas)  luminárias  de  sobrepor  com  interruptor  simples  de  duas

teclas;

2.1.15. 5 (cinco) tomadas 2p+t (mínimo);

2.1.16. 1  (um)  ponto  de  energia  (tomada de  uso  específico  –  TUE)  para

instalação de aparelho de ar condicionado Split, 2p+t(mínimo) de 220V de,

no  mínimo  9.000  btus,  incluso  interruptor  e  caixa  de  proteção  externa

fabricada com material metalon;

2.1.17. Base  de  sustentação  para  instalação  do  contêiner  em  concreto

armado  ou  similar,  com,  pelo  menos,  4  (quatro)  pontos  estruturais,

coincidentes com as estruturas do contêiner (sapatas).
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2.2. CONTÊINER, DRY, 40 PÉS: 12,00M X 2,35M X 2,89M

2.2.1. Estrutura metálica em aço corten;

2.2.2. Piso em compensado naval, com espessura mínima de 15 mm;

2.2.3. Pintura  sintética  externa  térmica  (reduz  até  6°  do  calor  externo)

lixado, banhado a água fosfatada, aplicado;

2.2.4. Pinturas  internas  naval  na  cor  branca,  lixado,  banhado  a  água

fosfatada,  aplicado  zarcão  e  por  último,  pintura  naval  específica  ao

contêiner;

2.2.5. Com 1 (uma) porta externa, abrindo para fora medindo 0,80 x 2,10M

(dimensões mínimas) com próprio material do contêiner; 

2.2.6. 2  (duas)  janelas,  tipo  corrediça,  do  mesmo  material  do  contêiner

medindo 1,0m x 1,20m, instaladas do mesmo lado, em apenas uma das

laterais  de  maior  comprimento  do  Contêiner,  com  grades  de  proteção

externa e vidro liso de 3 mm, com fecho, com película de proteção solar;

2.2.7. 1 (um) aparelho de ar condicionado instalado com, no mínimo, de

9.000 BTU’S, Split;

2.2.8. Teto e paredes (internos) com revestimento/isolamento termoacústico

em poliestireno expandido prensado entre chapas de metal;

2.2.9. Instalação elétrica com utilização de lâmpadas, tipo LED, tubular, com

potência de no mínimo 20 w/220v, cor branca;

2.2.10. Caixa com disjuntores e “DR”, com circuitos independentes, instalada

em local visível, próximo à porta de entrada;

2.2.11. 1 (um) interruptor simples com 04 (quatro) teclas ao lado da porta;

2.2.12. 4 (quatro) pontos de energia para tomadas de uso geral (TUG), 2p+t

(mínimo);

2.2.13. 1 (um) ponto para passagem de cabo de rede, CFTV e de telefone;
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2.2.14. 4 (quatro) luminárias de sobrepor com interruptor  simples de duas

teclas;

2.2.15. 5 (cinco) tomadas 2p+t (mínimo);

2.2.16. 1  (um)  ponto  de  energia  (tomada de  uso  específico  –  TUE)  para

instalação de aparelho de ar condicionado Split, 2p+t(mínimo) de 220V de,

no  mínimo  9.000  btus,  incluso  interruptor  e  caixa  de  proteção  externa

fabricada com material metalon;

2.2.17. Base  de  sustentação  para  instalação  do  contêiner  em  concreto

armado  ou  similar,  com,  pelo  menos,  6  (seis)  pontos  estruturais,

coincidentes com as estruturas do contêiner (sapatas) e complementando

uma base central.

3. ESPECIFICAÇÃO CONTÊINER ARQUIVO/DEPÓSITO:

3.1. CONTÊINER, DRY, 20 PÉS: 6,00M X 2,59M X 2,44M

3.1.1. Vão livre;

3.1.2. Depósito sem revestimento térmico e forro;

3.1.3. Instalação elétrica interna 220v;

3.1.4. Piso em compensado naval;

3.1.5. Pintura interna na cor branca;

3.1.6. 1 janela basculante;

3.1.7. 1 porta frontal 1m com fechadura;

3.1.8. Portas no fundo;

3.1.9. Base  de  sustentação  para  instalação  do  contêiner  em  concreto

armado  ou  similar,  com,  pelo  menos,  4  (quatro)  pontos  estruturais,

coincidentes com as estruturas do contêiner (sapatas).
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3.2. CONTÊINER, DRY, 40 PÉS: 12,00M X 2,35M X 2,89M

3.2.1. Vão livre;

3.2.2. Depósito sem revestimento térmico e forro;

3.2.3. Instalação elétrica interna 220v;

3.2.4. Piso em compensado naval;

3.2.5. Pintura interna na cor branca;

3.2.6. 1 janela basculante;

3.2.7. 1 porta frontal 1m com fechadura;

3.2.8. Portas no fundo;

3.2.9. Base  de  sustentação  para  instalação  do  contêiner  em  concreto

armado ou similar,  com, pelo menos, 6 (seis)  pontos estruturais,  coincidentes com as

estruturas do contêiner (sapatas) e complementando uma base central.

4. SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

4.1. Atualmente  este  poder  utiliza  de  locação de imóveis  para  sanar  a

necessidade de aquivo ou depósito de armas no interior nas comarcas que não dispõem

de espaços físicos suficientes;

4.2. Em algumas comarcas a locação de imóveis torna-se inviável porque,

na maioria das vezes quando se localiza imóveis com o espaço pretendido o proprietário

não dispõe de documentação exigida para a contratação;

4.3. Ressalte-se que o valor de locação de imóveis é mais elevado que o

de contêineres. 

5. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

5.1. O  valor  unitário  estimado,  com  base  na  última  contratação  de

contêineres realizada por meio do processo administrativo digital n° 201911000201330,
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com o valor de R$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais) mensal.

6. DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO

6.1. A locação  dos  contêineres  se  dará  sob  demanda e  deverá  incluir

ainda  a  garantia  do  bem  locado,  despesas  com  mobilização  e  desmobilização,

instalações, instruções técnicas/operacionais e assistências técnicas.

7. PARCELAMENTO DO OBJETO

7.1. A licitação será por lote da seguinte forma:

Lote Descrição
Distância do Tribunal

até o local de instalação
do contêiner em km

Quantidade

1 Contêiner fechado Dry de 20 pés escritório De 0 até 50 km 5

2 Contêiner fechado Dry de 20 pés arquivo/depósito De 0 até 50 km 5

3 Contêiner fechado Dry de 40 pés escritório De 0 até 50 km 5

4 Contêiner fechado Dry de 40 pés arquivo/depósito De 0 até 50 km 5

5 Contêiner fechado Dry de 20 pés escritório De 51 até 150 km 5

6 Contêiner fechado Dry de 20 pés arquivo/depósito De 51 até 150 km 5

7 Contêiner fechado Dry de 40 pés escritório De 51 até 150 km 5

8 Contêiner fechado Dry de 40 pés arquivo/depósito De 51 até 150 km 5

9 Contêiner fechado Dry de 20 pés escritório De 151 até 300 km 5

10 Contêiner fechado Dry de 20 pés arquivo/depósito De 151 até 300 km 5

11 Contêiner fechado Dry de 40 pés escritório De 151 até 300 km 5

12 Contêiner fechado Dry de 40 pés arquivo/depósito De 151 até 300 km 5

13 Contêiner fechado Dry de 20 pés escritório De 301 até 450 km 5

14 Contêiner fechado Dry de 20 pés arquivo/depósito De 301 até 450 km 5

15 Contêiner fechado Dry de 40 pés escritório De 301 até 450 km 5

16 Contêiner fechado Dry de 40 pés arquivo/depósito De 301 até 450 km 5

17 Contêiner fechado Dry de 20 pés escritório De 451 até 700 km 5

18 Contêiner fechado Dry de 20 pés arquivo/depósito De 451 até 700 km 5

19 Contêiner fechado Dry de 40 pés escritório De 451 até 700 km 5

20 Contêiner fechado Dry de 40 pés arquivo/depósito De 451 até 700 km 5
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8. RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE

8.1. A economicidade  será  atingida  tendo  em  vista  que,  em  algumas

comarcas,  os  espaços disponíveis  nos  prédios  funcionais  não  são suficientes  para  a

guarda de processos arquivados, bem como bens materiais e armas judiciais.

9. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

9.1. A contratação em tela é viável conforme demonstrado nos estudos,

tendo em vista que gerará agilidade e eficiência no atendimento das necessidades de

aquivo e depósito de armas do Estado de Goiás.
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