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ESTUDOS PRELIMINARES

I Definição, caracterização, quantificação e especificação do objeto ou serviço a ser adquirido

 

LOTE ÚNICO

Item Descrição do Produto Un Quantidade a
ser adquirida

1.1

Plaqueta de Patrimônio, metálica, em alumínio
anodizado, auto adesiva, com dimensões de 45mm x
15mm x 0,3mm (largura x altura x espessura), 2 furos
3,2 mm de espessura e pontas arredondadas, fabricada
pelo processo de fotoanodização:

· com código de barra padrão com o hífen que separa
o dígito verificador;

· com 08 dígitos para leitura visual, com hífen que
separa o dígito verificador;

· com fundo em cinza claro e com os textos,
logamarca do tribunal e numeração na cor preta.

· Conforme modelo:

CATMAS: 001773100

Unidade de aquisição: 0001

Un. 8.000

 

 II  Relação entre a demanda e quantidade a ser adquirida

Recentemente todo o patrimônio do tribunal foi migrado para a plataforma SIAD (Sistema Integrado de
Administração de Materiais e Serviços), necessitando, pois, de novas plaquetas, com numeração atualizada.

Atualmente, há no acervo do tribunal, aproximadamente, 7.000 materiais permanentes, que devem ser
devidamente etiquetados com placas, conforme especificação acima, a fim de facilitar a localização desses
materiais, bem como a leitura óptica dos códigos de barra, por meio de coletor de dados, nos períodos de
inventário.
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Está sendo solicitado também quantitativo necessário para reposição das placas em estoque, para
cadastramento e identificação dos materiais a serem adquiridos futuramente.

 

III Demonstração da viabilidade ou não do parcelamento do objeto

Trata-se de um único tipo de produto, não sendo, portanto, possível o parcelamento do item a ser adquirido.

 

IV  Indicação do prazo de garantia

As plaquetas devem ter garantia de durabilidade mínima de 20 (vinte) anos, sem perda de definição de
leitura.

 

V  Soluções disponíveis no mercado e possíveis fornecedores

3TEC Etiquetas e Plaquetas: (31) 3421 6823 ou (31) 99804-8515

Fino Plac Etiquetas de Patrimônio: (31) 3646-5664

Minas Placa Ltda (31) 3416-7430

 

VI  Estimativa preliminar de custos:

 

Lote 1

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO DO ITEM PREÇO
UN. (R$) TOTAL (R$)

1 8.000 Plaqueta de Patrimônio, metálica, em
alumínio anodizado, auto adesiva, com
dimensões de 45mm x 15mm x 0,3mm
(largura x altura x espessura), 2 furos 3,2
mm de espessura e pontas arredondadas,
fabricada pelo processo de
fotoanodização:

· com código de barra padrão com o
hífen que separa o dígito verificador;

· com 08 dígitos para leitura visual, com
hífen que separa o dígito verificador;

· com fundo em cinza claro e com os
textos, logamarca do tribunal e
numeração na cor preta.

 

0,49 3.920,00
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CATMAS: 001773100

Unidade de aquisição: 0001

 

VII – Contratações públicas similares 

Pregão 29/2016, Secretaria de Estado de Educação.

Pregão 484/2016, TJMG.

Pregão 127/17, FHEMIG.

Pregão Eletrônico: 028/2018-MP/PA

Pregão Presencial SRP 00060/2018 - Prefeitura de Três Corações/MG

 

VIII – Análise de viabilidade da contratação

A aquisição das plaquetas de identificação de patrimônio é imprescindível, uma vez que a migração para o
SIAD acarretou nova numeração dos materiais permanentes, necessitando de atualização, conforme exposto
no item II, principalmente por estar se aproximando o momento do inventário, previsto para outubro do
corrente ano.

Documento assinado eletronicamente por JOANA EMÍLIA ROSA MEIRA, Assistente Judiciária,
em 19/08/2020, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA MARA DE SOUZA, Oficial Judiciário, em
20/08/2020, às 08:17, 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 0184990 e o código CRC F2534660.
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