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ESTUDOS PRELIMINARES

1. SETOR REQUISITANTE
Recursos Humanos
 
2. DEFINIÇÃO, CARACTERIZAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO A SER ADQUIRIDO:
2.1 Objeto - Fornecimento de 150 (cento e cinquenta) cédulas para

impressão de identidades funcionais para servidores.
a) Especificações Técnicas - Medidas da cédula: 121x85mm, sendo duas

unidades por folha do tamanho A4, destacáveis uma da outra por meio de serrilhas
(cinco serrilhas horizontais e duas verticais). Cores: 6x0, sendo uma reação UV verde.
Impressa em papel fibras color TGS 94g/m2. Aplicação de talho Doce 1 cor (vermelha).
Numeração tipográfica na cor preta no verso em 6 dígitos. Também devem ser fornecidos
um invólucro de plástico e uma película de proteção para cada cédula.

Essas são as especificações do modelo atual de identidade, que não será
alterado. Segue uma imagem do modelo (doc. 0189488).

 
 3. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E QUANTIDADE A SER

ADQUIRIDA:
 A quantidade definida para compra foi considerada tendo em vista a criação

das novas auditorias e a futura realização do concurso do Tribunal, sendo que dessa forma,
o mesmo passará a contar com mais servidores que terão direito à requisição da carteira
funcional, e ainda a reposição de identidades extraviadas de alguns servidores. Também há
servidores que ingressaram no Tribunal neste ano que nem sequer tiveram suas identidades
confeccionadas, pois nosso estoque já havia acabado. Portanto, a quantidade de 150 (cento
e cinquenta) cédulas solicitadas para impressão de identidades funcionais para servidores,
está satisfatória para suprir a demanda atual e para garantir que as demandas que venham a
surgir nos próximos meses sejam prontamente atendidas.

 
4. DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DO

PARCELAMENTO DO OBJETO OU SERVIÇO
Trata-se de 150 (cento e cinquenta) cédulas com características idênticas

que deverão ser fornecidas por um mesmo fornecedor, sendo fundamental a sua
padronização. Portanto, não há viabilidade do parcelamento do objeto.

 
5. INDICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA
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A empresa fornecedora será responsável pela substituição, troca ou
reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados ou não compatíveis
com o tempo de vida útil.

 
6. SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E POSSÍVEIS

FORNECEDORES
6.1 Possíveis empresas fornecedoras para aquisição dos produtos:
- Thomas Greg § Sons do Brasil
- Arcoverde soluções gráficas LTDA -ME
- Contiplan Indústria Gráfica LTDA
 
7. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTOS
 

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DETALHADA PREÇO
UNITÁRIO TOTAL

01 150

150 (cento e cinquenta) cédulas
para impressão de identidades
funcionais para
servidores. Medidas da cédula:
121x85mm, sendo duas
unidades por folha do
tamanho A4, destacáveis uma da
outra por meio de serrilhas
(cinco serrilhas horizontais e
duas verticais). Cores: 6x0, sendo
uma reação UV verde. Impressa
em papel fibras color TGS
94g/m2. Aplicação de talho Doce
1 cor (vermelha). Numeração
tipográfica na cor preta no verso
em 6 dígitos. Também devem ser
fornecidos um invólucro de
plástico e uma película de
proteção para cada cédula.

R$117,00 R$17.550,00

 
8. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES
- Ata do Pregão Eletrônico 07/2019 – Procuradoria Geral de Justiça.
 
9. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Trata-se de um item pessoal e indispensável aos servidores para a

comprovação, sempre que necessária, do seu vínculo funcional com esta Justiça
Militar. Dessa forma, concluímos que é viável a compra das 150 (cento e
cinquenta) cédulas para impressão de identidades funcionais para servidores.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIANE DE ALMEIDA CANTARINO, Assistente
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Judiciária, em 20/10/2020, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ÍTALO MENEZES CAMPOS, Oficial Judiciário, em
20/10/2020, às 17:05, 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 0189326 e o código CRC 42A4524F.
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