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ESTUDOS PRELIMINARES

1. Definição, caracterização, quantificação e especificação do objeto ou
serviço a ser adquirido:

Nome do produto Unidade Quantidade

AGENDA 2021; Características Básicas: Dados  Pessoais;  calendários;
feriados; planejamento mensal a cada início de mês; 1 dia por página, exceto
sábado e domingo; anotações; planejamento; fitilho marcador; índice
telefônico; medidas aproximadas de 14x20cm; em papel OFF SET 63 gr/m²;
capa preta sem estampa; capa dura; encadernação do tipo brochura.

un. 60

 
2. Relação entre a demanda e a quantidade a ser adquirida:
A quantidade estimada foi definida com base nos mais recentes dados de

consumo. Em 2020 foram adquiridas e distribuídas 60 unidades. As agendas serão
entregues para magistrados, assessores, chefias, recepcionistas e servidores cujas funções
demandem esse tipo de material.

 
3. Demonstração da viabilidade ou não do parcelamento do objeto
Item único
 
4. Indicação do prazo de garantia pertinente ao período de utilização
A validade dos produtos deverá ser, no mínimo, de 1(um) ano a contar da

entrega dos produtos.
 
 5. Soluções disponíveis no mercado e possíveis fornecedores:
A solução disponível para suprir a necessidade imediata do Tribunal é a

aquisição direta.
 
5.1 Possíveis fornecedores
-  PLM Atacado de Suprimentos : (031) 2108-2009
- Panorama Papelaria Ltda: (031) 3225-7199
- Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda: (031)  3349-5094
 
 6. Estimativa preliminar de custos: R$1.000,00 (mil reais).
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7. Contratações Públicas Similares
Após pesquisa sobre contratações públicas, foi possível identificar as

seguintes contratações similares:
- Cotação Eletrônica TJMG:1031018 000633/2020
-Cotação eletrônica FHEMIG: 0519031 000387/2020
 
 8. Análise de viabilidade da contratação
Tendo em vista a necessidade imediata de utilização das agendas com o

aproximar do ano de 2021, entende-se que a compra direta é viável.

Documento assinado eletronicamente por LUIZA VIANA TORRES, Gerente Administrativa, em
23/10/2020, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIANE DE ALMEIDA CANTARINO, Assistente
Judiciária, em 26/10/2020, às 08:26, 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 0190647 e o código CRC 9730DBC5.

20.0.000001494-0 0190647v4
Rua Tomaz Gonzaga, 686 - Bairro de Lourdes 
CEP 30180-143 - Belo Horizonte - MG

 


