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RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO 

DATA 

20/09/2021 

OBJETO DE CONTRATAÇÃO:  Fornecimento e instalação de equipamentos para modernização parcial e aumento de 
parada para o 5º pavimento. 
 

EMPRESA CONTRATADA:  Basic Elevadores LTDA 
 

VALOR GLOBAL DA COTRATAÇÃO:  R$ 86.486,00 (oitenta e seis mil quatrocentos e oitenta e seis reais). 
 

JUSTIFICATIVA:  Entre as ações necessárias à execução do projeto de conservação e manutenção do espaço do 

antigo restaurante “Clube da Bolsa”, faz-se necessário o acréscimo de uma parada no elevador que serve ao 

ambiente em intervenção. Essa alteração visa atender às necessidades de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e 

pessoas com mobilidade reduzida (PMR), em atendimento à NBR 9050, que trata sobre acessibilidade. 

 

A adequação do elevador será feita em duas frentes: a primeira dá conta das ações estruturais necessárias, 
mediante obras civis (também previstas no projeto e aprovadas pelos órgãos de preservação), que estão em 
processo de contratação. A segunda, alvo da presente justificativa, trata da aquisição e instalação de equipamentos 
no elevador existente, como detalhado abaixo: 
 
I – POLIA DE TRAÇÃO 
Fornecimento e instalação de 01 (um) polia de tração 04 canais; 
 
II – CABO DE TRAÇÃO 1/2 
Fornecimento e instalação de 140 (cento e quarenta) metros de cabo de tração; 
 
III – TIRANTE SEM MOLA 
Fornecimento e instalação de 04 (quatro) tirantes para cabo sem mola; 
 
IV – TIRANTE COM MOLA 
Fornecimento e instalação de 04 (quatro) tirantes para cabo com mola; 
 
V – GRAMPO 1/2 
Fornecimento e instalação de 16 (dezesseis) grampos de cabo para fixação; 
 
VI – CABO LIMITADOR DE VELOCIDADE 
Fornecimento e instalação de 70 (setenta) metros de cabo limitador de velocidade; 
 
VII – CABO DE COMANDO 
Fornecimento e instalação de 280 (duzentos e oitenta) metros de cabo de comando; 
 
VIII – FIAÇÃO DE POÇO 
Fornecimento e instalação de 01 (um) conjunto de fiação de poço; 
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IX – PORTA PANTOGRÁFICA 
Fornecimento e instalação de 01 (um) porta pantográfica; 
 
X – BARREIRA ELETRÔNICA 
Fornecimento e instalação de 01 (um) barreira eletrônica; 
 
XI – REVITALIZAÇÃO DE MÁQUINA DE TRAÇÃO 
01 (um) revitalização de máquina de tração / remoção e instalação de máquina e equipamentos para obra civil; 
 
XII – BOTOEIRA DE CABINA 
Fornecimento e instalação 01 (um) botoeira de cabina; 
 
XIII – BOEIRA DE PAVIMENTO 
Fornecimento e instalação 05 (cinco) botoeiras de pavimento; 
 
XIV – VOICER 
Fornecimento e instalação 01 (um) conjunto voicer anunciador de andar. 

 
XV – COMPLEMENTO METÁLICO 
01 (um) Confecção e instalação de complemento metálico entre o elevador e o pavimento da 5º parada. 
 
Ocorre que o INCI possui contrato vigente de manutenção periódica dos elevadores com a empresa Basic 

Elevadores e, portanto, esta responde como responsável técnica pelos equipamentos junto aos órgãos 

fiscalizadores. O contrato, por sua vez, prevê em sua cláusula sétima a obrigação do INCI de não permitir que 

terceiros realizem intervenções nos equipamentos que são objeto do termo, sob pena de responsabilizar-se 

integralmente por tais ações. 

 

Dessa forma, considerando a complexidade das peças e serviços envolvidos, bem como as responsabilidades 
inerentes ao processo em consonância com contrato vigente, faz-se necessária a condução da referida contratação 
sob a luz do item 2, do artigo 38º do Regulamento de Compras e Contratações de Obras e Serviços do INCI: 
“fornecedor exclusivo”. 
 
Sendo assim, a administração optou pela contratação da empresa Basic Elevadores LTDA sendo dispensada a 
necessidade de demais cotações. 

SOLICITANTE RESPONSÁVEL 

 
 
 
 

 


