
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 
Qual é a necessidade a ser suprida? 
Substituir 150 (cento e cinquenta) veículos da frota própria do Tribunal de Justiça de Goiás 
que em sua maioria já completaram mais de 05 (cinco) anos ou estão completando, 
buscando desempenhar sua função institucional e jurisdicional por meio de veículos mais 
autônomos, eficientes, econômico e mais seguros, produzindo menos poluentes e 
consequentemente obtendo melhor aproveitamento de combustível e otimização do 
consumo. 
 
Há outros instrumentos de planejamento? (Indicar) 
- Resolução nº 17/2019 da Corte Especial 
 
Quais serão os requisitos da contratação? 
150 (cento e cinquenta) veículos conforme especificação mínima abaixo: 
Veículo tipo SEDAN para transportes de passageiros; 
 
Garantia mínima de 01 (um) ano; 
Zero quilômetro; 
Ano de Fabricação no mínimo 2020; 
Combustível Flex (movido a etanol e gasolina); 
Cor Preta; 
Motor com no mínimo 1.0 L (litros) turbo-compressor com potência mínima de 116 (cento 
e dezesseis) CV ou 1.8 L (litros) com potência mínima de 139 (cento e trinta e nove) CV; 
Potência mínima de 16,8 kgfm (motor 1.0 L Turbo) ou 19,3 kgfm (motor 1.8 L); 
Cambio automático de 6 marchas; 
Combustível Flex (movido a etanol e gasolina); 
Capacidade do porta-malas mínima de 469 (quatrocentos e sessenta e nove) Litros; 
Capacidade do tanque mínima de 44 (quarenta e quatro) Litros; 
Capacidade mínima para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista; 
04 (quatro) portas laterais e 01 (uma) tampa traseira; 
Quantidade mínima de Air Bags 04 (quatro); 
Ar-condicionado (Montado Original de Fábrica); 
Direção Hidráulica, Elétrica, Assistida ou Eletro Assistida (Montado Original de Fábrica); 
Vidros e travas com acionamento elétrico nas 04 (quatro) portas (Montado Original de 
Fábrica); 
Freios dianteiros com ABS a disco ventilado; 
Freios traseiros a Tambor; 
Cintos de segurança dianteiros de 03 (três) pontos com regulagem de altura; 
Cintos de segurança traseiros de 03 (três) pontos (ou subabdominal, no caso do central); 
Apoio/Encosto de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; 
Retrovisores interno e externos com regulagem interna; 
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Desembaçador e limpador vidro traseiro; 
Bancos revestidos em tecido (ou material superior); 
Rodas em Aço ou Liga Leve Aro mínimo 16'; 
Distância entre eixos mínima 2600 mm; 
Comprimento total mínimo 4474 mm; 
Largura mínima de 1730 mm; 
Altura mínima de 1474 mm; 
Computador de bordo ou hodômetro (parcial/total); 
Porta objetos nas portas; 
Antena; 
Sistema de som com no mínimo: Radio, entrada USB, e 04 (quatro) alto-falantes; 
Protetor/proteção de cárter; 
Faixas /Frisos de proteção Lateral nas portas; 
Sistema de Alarme ou Dispositivo antifurto; 
Sensor de estacionamento; 
Insulfilme nos vidros; 
Jogo de tapetes emborrachados; 
Demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. 
 
Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos 
que lhe dão suporte: 

Após levantamento realizado por esta Divisão de Transportes esta divisão 
verificou-se que atualmente, a frota em circulação, deste Poder, está composta por 342 
(trezentos e quarenta e dois) sendo que já foi iniciado a substituição de 150 (cento e 
cinquenta veículos), conforme os autos nº 202012000253381 e 202102000260796, por 
meio da Ata de Registro de Preços nº 108/2020 oriunda do Edital de Licitação nº 075/2020 
e dando continuidade a renovação da frota faz se necessário o registro de mais150 (cento 
e cinquenta) veículos. 
 
 
Quais são as soluções disponíveis no mercado para suprir a necessidade? Escolha uma 
e justifique 
Frota própria: o órgão adquire veículos, arca com as providências de manutenção 
preventiva/corretiva, custos com seguros, motoristas e abastecimento; 
Frota locada: empresa especializada oferece serviço de aluguel de veículos, sendo 
calculado o valor conforme disponibilização ou não de motoristas, quilometragem livre, fixa 
ou variável, bem como o período da disposição; 
Todavia, sugiro, para este momento, a aquisição dos veículos, tendo em vista que este 
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Poder utiliza de frota mista (própria e locada). 
Além do mais, manifesto, s.m.j., favorável pela aquisição dos bens, como forma de garantir 
a gestão da atividade, principalmente de vulnerabilidade no comportamento do mercado. 
Convém ainda ressaltar que, em uma sucinta averiguação acerca da utilização da frota 
em outros órgãos do Judiciário, verificou-se que os órgãos de médio porte, pelo qual 
julgamos referência de gestão, utilizam de frota própria ou mista, a exemplo do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios e Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
Qual o valor estimativo da contratação/aquisição? 
O valor estimado será determinado após o levantamento a ser realizado pela Divisão de 
Compras. 
 
Descrição da solução como um todo: 
Registro de mais 150 (cento e cinquenta) veículos visa substituir o restante dos veículos 
da frota própria deste Poder que possuem em sua maioria mais de 05 (cinco) anos de 
fabricação ou estão próximos. 
Quais são os resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor 
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis? 
Proporcionar maior eficiência, economia e segurança por meios da aquisição de veículos 
novos gerando assim melhor aproveitamento de combustível e otimização do consumo, 
redução de manutenções corretivas atendendo assim aos fatores de sustentabilidade. 
 
Haverá necessidade de providências para adequação do ambiente do Tribunal de 
Justiça? 
 
Não 
 
Declaração da viabilidade ou não da contratação: 
a) Tendo em vista o presente Estudo Preliminar, observa-se que a contratação em tela é 
viável para a Administração. 
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Indicar o(s) servidor(es) que exercerá(ão) as funções de: 
a) Gestor: Diretor da Divisão de Transportes 
Responsável pela coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica, 
administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à 
instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor 
de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que 
envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de 
sanções, extinção dos contratos, dentre outros 
b) Fiscal técnico: Diretor da Divisão de Transportes 
Responsável pelo acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto 
nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e 
modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis 
mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento 
conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização pelo público usuário; 
c) Fiscal administrativo: Diretor da Divisão de Transportes 
Responsável pelo acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos 
serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quanto 
às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às 
providências tempestivas nos casos de inadimplemento; 
d) Fiscal setorial: Diretor da Divisão de Transportes 
Responsável pelo acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos 
ou administrativos quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em 
setores distintos ou nas Comarcas do Interior 
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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