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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 05/2021 - TRE-ES/PRE/DG/SAO/COSEG/SIMI
1. OBJETO E NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO
1.

1. Fornecimento de telhas metálicas e parafusos para reforma do telhado do Cartório da 06ª Zona
Eleitoral – Colatina/ES.
2. A presente aquisição é necessária para substituir todas as telhas do Cartório Eleitoral que estão
bastante danificadas em virtude do longo período de uso, o que vem causando constantes
infiltrações no imóvel.
3. A criação de lote é necessária para que todas as telhas sejam fabricadas pelo mesmo fornecedor
para possibilitar o perfeito encaixe entre elas, o que é fundamental para garantir a qualidade do
serviço.
2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1. As empresas interessadas em participar do certame deverão possuir habilitação técnica e econômicofinanceira.
3. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E QUANTITATIVO
Material

Quantidade

Telhas metálicas onduladas galvanizadas, com largura de 1,10 m, espessura
mínima de 0,43 mm, altura da onda de 16 ou 17 mm, com os seguintes
comprimentos e quantidades:

Comprimento: 3,00 m

24

Comprimento: 3,50 m

24

Comprimento: 4,00 m

52

comprimento: 4,50 m

174

Comprimento: 5,00 m

55

Cumeeira metálica ondulada galvanizada largura 40x40 cm*, comprimento

150
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mínimo de 60 cm
* para largura da cumeeira, poderão ser aceitas peças com variação de até 10
cm para mais ou para menos, ou seja de 30x30 cm até 50x50 cm

Parafuso Auto brocante CR 202, Medida:12x12x3/4, Diâmetro: 5.5, com arruela
de borracha e de metal

2000

4. ANÁLISE DO MERCADO
4.1. Diversas empresas podem prestar o serviço, por se tratar de serviço comum, disponível no mercado.
5. PARCELAMENTO DO OBJETO
5.1. O parcelamento do objeto não é cabível na presente contratação.

Em 29 de abril de 2021.
Documento assinado eletronicamente por BRUNO DA SILVEIRA GOMES, Chefe de Seção, em 29/04/2021,
às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-es.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0558028 e o código
CRC 6F9BCF72.
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