
26/04/2022 14:24 SEI/TJM-MG - 0164391 - Estudos Preliminares

https://sei.tjmmg.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000000173861&i… 1/3

 

ESTUDOS PRELIMINARES

O presente estudo está em consonância aos dispositivos da Resolução 182/2017 do Tribunal de Justiça
Militar, especialmente no que tange o Capítulo I, do Art. 8º.

A presente demanda consiste na aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) unidades de cartões magnéticos de
proximidade (tipo crachá), sendo 100 (cem) para confecção de crachás de identificação para servidores e
estagiários e 150 (cento e cinquenta) para uso de visitantes na sede do Tribunal de Justiça Militar de Minas
Gerais.

1. SETORES REQUISITANTES

CESI - Centro de Segurança Institucional

Recursos Humanos

2. DEFINIÇÃO, CARACTERIZAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO A
SER ADQUIRIDO:

2.1 Objeto - Aquisição/confecção de 250 (duzentos e cinquenta) cartões de proximidade magnética
RFID personalizado, para uso de visitantes, servidores, estagiários e colaboradores na sede do Tribunal
de Justiça Militar de Minas Gerais.

a) Especificações Técnicas - Crachá de identificação de proximidade RFID/Mifare ou similar,
confeccionado em material PVC, no formato 8,5 x 5,5 cm, tecnologia Acura A, frequência de operação
125Khz, possuir numeração serial única, possuir numeração serial externa escrita no verso do cartão e layout
customizável, conforme nossa demanda, com prendedor de metal tipo jacaré.

3. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA:

A última compra de cartões realizada pelo Tribunal foi com a empresa CardCom e temos um saldo de 38
(trinta e oito) cartões. Essa compra atende a todos os tipos de cartões (para servidores, estagiários, visitantes,
colaboradores) e sua confecção é solicitada à medida que precisamos. No último ano o gasto médio de
cartões para atender às demandas a cargo do RH foi de aproximadamente 7 unidades por mês, desse modo o
saldo atual nos atenderia por cerca de cinco meses. Estimamos que a compra de 100 (cem) unidades
atenderia a Área de Recursos Humanos até o final do ano seguinte.

Porém a demanda do CESI, apesar de esporádica, é maior, pois para atendê-los normalmente é solicitada
uma grande quantidade de cartões que ficam na recepção do Tribunal. Atualmente, os crachás
disponibilizados aos visitantes, cerca de 60 unidades, são insuficientes para atender a demanda em
determinados períodos (advogados, jurisdicionados, cursos, visitas de alunos de faculdades, etc) e muitos
estão desgastados. Para suprir essa necessidade maior em alguns momentos, substituir cartões que não estão
em boas condições e ainda manter um saldo de reserva, estima-se o número de 150 (cento e cinquenta)
unidades para ficarem na recepção.

Portanto, a fim de otimizar os trabalhos tanto das unidades demandantes quanto do setor de Licitações,
Contratos e Compras, solicitamos uma única compra de 250 (duzentos e cinquenta) cartões.

4. DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DO PARCELAMENTO DO OBJETO OU
SERVIÇO

Não é viável o parcelamento do objeto, visto que os crachás podem ser fornecidos por um mesmo
fornecedor, sendo de uso imediato e pagamento integral.
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5. INDICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA

É necessário que a empresa forneça garantia total dos produtos durante o período mínimo de 03 (três) meses,
contra defeito de fabricação, devendo substituir qualquer unidade defeituosa no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, após comunicação formal, sem ônus para o TJMMG.

6. SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E POSSÍVEIS FORNECEDORES

6.1 Possíveis empresas fornecedoras para aquisição dos produtos:

- CardCom -Tel (31) 3495-4521
- Dimep – Adriana Tel. (31) 3274-2766

- Técnica Expresso – Contato Sr. Ruy - Tel. (31) 3201-5022

7. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTOS

ITEM QUANTI-
DADE UN DESCRIÇÃO DETALHADA DO

MATERIAL
PREÇO UN
(R$) TOTAL (R$)

01 250 UN

Crachá de identificação de
proximidade RFID/Mifare ou similar,
confeccionado em material PVC, no
formato 8,5 x 5,5 cm, tecnologia
Acura A, frequência de operação
125Khz, possuir numeração serial
única, possuir numeração serial
externa escrita no verso do cartão e
layout customizável, conforme nossa
demanda, com prendedor de metal
tipo jacaré.

5,20 1.300,00

8. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES

Em relação à aquisição de crachás/carões de proximidade, foi realizada pesquisa na internet encontramos os
seguintes processos de licitação: Pregão nº 26/2017 da FHEMIG – Fundação Hospital de Minas Gerais;
Pregão nº 38/2018 da UEMG - Universidade do Estado de Minas Gerais.

9. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

a) Considerando a instalação do novo Sistema de Controle de Acesso do Tribunal de Justiça Miliar;

b) Considerando as questões segurança em que é necessário o uso do crachá ostensivamente pelos visitantes,
tem como objetivo auxiliar no controle de acesso ao prédio do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais;

c) Considerando que alguns dos atuais crachás utilizados para identificação dos visitantes estão danificados e
outros foram extraviados por diversos motivos;

d) Considerando que os atuais crachás não dispõem do dispositivo de presilha/grampo para prender o
dispositivo de identificação na roupa do visitante em local visível;

e) Considerando que em diversas situações o TJMMG recebe grande quantidade de público de alunos de
faculdades, cursos da PMMG e CBMMG para assistirem palestras, realização de seminários, cursos, etc.
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f) Considerando que atualmente existe cerca de 60 (sessenta) crachás disponibilizados para atender aos
visitantes, sendo esse numero insuficientes para atender as demanda da instituição.

Diante das citadas considerações, que foram levantadas junto às equipes de Segurança do TJMMG e por se
tratar, conforme § 2º do art. 2º da Portaria nº 679/2013, de um item de uso ostensivo e obrigatório por
aqueles que acessam as instalações da Justiça Militar, a demanda de crachás é contínua, sendo necessário
manter um estoque em boas condições de uso, para o controle de acesso e permanência de pessoas nas
dependências da Justiça Militar proporcionando devida segurança aos servidores, aos magistrados, aos
visitantes e às instalações da dessa Justiça.

Documento assinado eletronicamente por ÍTALO MENEZES CAMPOS, Oficial Judiciário, em
29/10/2019, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PAULO TEIXEIRA FERNANDES, 1º Sgt BM, em
29/10/2019, às 13:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTHON CARVALHO COSTA, Oficial
Judiciário, em 29/10/2019, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0164391 e o código CRC F6662170.
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