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ESTUDOS PRELIMINARES

 
I – Definição, caracterização, quantificação e especificação do objeto ou

serviço a ser adquirido:
- 65 cordões para crachá, vermelhos, com a inscrição "TJM", na cor branca,

impressa em látex alto relevo de ambos os lados. Dimensões: 80cm x 12mm. Prendedor de
alça leitosa;

- 35 cordões para crachá, vermelhos, com a inscrição "AJME", na cor
branca, impressa em látex alto relevo de ambos os lados. Dimensões: 80cm x 12mm.
Prendedor de alça leitosa.

II – Relação entre a demanda e quantidade a ser adquirida:
Nosso estoque do cordão com a inscrição TJM está esgotado e temos 29

unidades do cordão com a inscrição AJME. O consumo médio dos cordões foi de,
respectivamente, 48 unidades/ano e 36 unidades/ano, desde a última compra. Considerando
também que temos a previsão de ingresso de 22 novos servidores, em decorrência de novo
concurso público, estimamos que quantidade solicitada seja suficiente para suprir a
demanda por um ano com alguma margem de sobra. 

III – Demonstração da viabilidade ou não do parcelamento do objeto:
Não há viabilidade de parcelamento do objeto, sendo necessária a entrega

de todas as unidades em uma mesma data.
IV – Indicação do prazo de garantia, caso haja:
A garantia a ser fornecida é de que não haja imperfeições no produto e que

esteja de acordo com as especificações técnicas.
V – Soluções disponíveis no mercado e possíveis fornecedores:
Suprimaster cards solutions, Ecotevi, Líder Crachás, CardCom

Identificação e Tecnologia.
VI – Estimativa preliminar de custos:
Foi feito contato com o grupo TMT Soluções em Tecnologia LTDA. O valor

para 100 unidades seria R$280,00.
VII – Contratações públicas similares:
Não possuímos informações acerca de contratações similares realizadas por

outros órgãos da Administração Pública.
VIII – Análise de viabilidade da contratação:
A contratação é viável e necessária, uma vez que se trata de demanda

contínua.



26/04/2022 16:05 SEI/TJM-MG - 0203490 - Estudos Preliminares

https://sei.tjmmg.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000000215617&i… 2/2

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTHON CARVALHO COSTA, Oficial
Judiciário, em 05/05/2021, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ÍTALO MENEZES CAMPOS, Oficial Judiciário, em
06/05/2021, às 12:20, 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 0203490 e o código CRC A347015A.
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