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Estudos Preliminares - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DPATR

1.1. Contratações similares realizadas pelo TJTO e outros Órgãos
Exercício Órgão

Objeto

Processo de contratação/Edital

2018

TJTO

Armários, gaveteiros,
estantes

18.0.000002577-8

2019

TJTO

Aquisição de móveis em
18.0.000033561-0
geral

2. Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar:
Considerando a necessidade de atender a demanda do Poder Judiciário Estadual Tocantinense quanto a
móveis, faz-se necessário trazer registrado os preços nas quantidades estimadas no presente termo, dando
assim, maior agilidade no atendimento das demandas que surgirem durante a vigência da Ata de Registro de
Preços.

2.1. Preços referenciais: Os preços referenciais apresentados a seguir são apenas de caráter informativo,
sem qualquer efeito no julgamento das propostas, e sem a eles vincular o proponente, correspondendo aos
preços que serviram de base para a escolha do tipo de solução a contratar:

ITEM DESCRIÇÃO

Valores registrados
em atas do TJTO
(VALOR
UNITÁRIO)

01

Mesa de trabalho linear, tipo auxiliar. Comprimento: 800 R$ 408,00 – ARP nº
mm
78/2020

02

Mesa de trabalho integrada orgânica, sem gaveta, tipo
“L”. Comprimento: 160 cm x 160 cm

R$ 750,00 - ARP nº
78/2020

03

Mesa reunião circular. Diâmetro: 1200 mm

R$ 490,00 - ARP nº
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78/2020

04

Mesa de reunião. Comprimento: 270 cm

R$ 1.380,00 - ARP
nº 78/2020

05

Mesa de trabalho linear, tipo auxiliar, retangular, sem
gaveta. Comprimento: 1200mm

R$ 522,72 - ARP nº
76/2020

06

Mesa de trabalho integrada orgânica, sem gaveta, tipo
“L”. Comprimento: 140 cm x 140 cm

R$ 690,00 - ARP nº
78/2020

07

Mesa de trabalho integrada orgânica, sem gaveta, tipo
“L”: Comprimento: 160 cm x 180 cm

R$ 715,00 - ARP nº
78/2020

08

Mesa de audiências composta por 2 módulos

R$ 1.800,00 - ARP
nº 78/2020

09

Gaveteiro volante com 3 gavetas e rodízios duplos

R$ 440,00 - ARP nº
53/2020

10

Armário baixo

R$ 990,00 – ARP –
158/2018

11

Armário alto

R$ 700,00 – ARP –
157/2018

2.2. Previsão orçamentária: A Diretoria Administrativa solicitou a inclusão do projeto na proposta
orçamentária de 2021.

2.3. Alinhamento ao plano de logística sustentável: Esta unidade demandante procedeu a análise da
descrição do objeto de acordo com o Plano de Logística Sustentável do Tribunal.

3. Unificação de aquisições ou contratações que tenham objetos de mesma natureza:
Não existe outra contratação semelhante que tenham objeto da mesma natureza. No âmbito do Tribunal de
Justiça somente a Diretoria Administrativa/Divisão de Patrimônio é responsável pela contratação objeto
destes Estudos Preliminares.
4. Análise da viabilidade da contratação: Diante do apresentado neste Estudo Preliminar, evidenciaram
que a contratação pretendida é viável, uma vez que a mesma é indispensável para execução de projetos deste
Poder Judiciário, conforme apresentado no item Documento de Oficialização de Demanda (DOD),
evento 3427958.
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Documento assinado eletronicamente por Joana Darc Batista Silva, Chefe de Divisão, em
25/11/2020, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Juarez Lopes Marinho, Arquiteto, em 26/11/2020, às
18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o
código verificador 3428572 e o código CRC 5FEA30DA.
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