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Estudos Preliminares - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DSG

1. Soluções de mercado disponíveis à demanda pretendida: O mercado disponibiliza uma opção para atendimento da
demanda, contratação de empresa especializada para lavar a seco e passar becas e bandeiras oficiais.
2. Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar: Este Tribunal de Justiça possuia o Contrato nº 82/2020, tratado no
Sei nº 19.0.000039528-8 (evento 3165668), para lavar a seco e passar as becas utilizadas nas Sessões do Tribunal do Pleno,
das Câmaras, nas sessões solenes, e ainda as bandeiras oficias. O respectivo contrato possuia vigência até o dia 31/12/2020.

Assim, considerando a necessidade de prestação dos serviços em comento no exercício de 2021, justifica-se a
necessidade de contratação de empresa especializada para lavar a seco e passar as becas utilizadas nas Sessões do
Tribunal do Pleno, das Câmaras, nas sessões solenes, e ainda as bandeiras oficias.
Foi realizada uma pesquisa acerca de contratações similares realizadas por outros órgãos da Administração Pública direta e
indireta com a finalidade de identificação de soluções semelhantes à desejada pelo Contratante. O quadro abaixo apresenta
alguns órgãos que realizaram contratações similares entre os anos de 2018 e 2020.

Órgão

Documento

Poder Judiciário do Estado do Tocantins

Endereço Eletrônico

Contrato nº 82/2020 Sei nº 19.0.000039528-8

Data de
acesso

18/01/2021

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 do Objeto

Contrato nº
82/2020 (valor
unitário) R$

1

Lavar e passar A SECObecas e togas em tecido de microfibra

25,00

2

Lavar A SECOe passar bandeiras oficiais em tecido

20,00

2.2. Previsão Orçamentária: A contratação pretendida está prevista na proposta orçamentária de 2021.
https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003125082&infra_sis…
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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.
4. 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 Divisão de Serviços Gerais é
responsável pela contratação objeto destes Estudos Preliminares.
5. Análise da viabilidade da contratação: Diante do apresentado neste Estudo Preliminar, evidenciaram que a contratação
pretendida é viável, uma vez que a mesma indispensável para este órgão do Poder Judiciário, para atender as necessidades do
Tribunal de Justiça, conforme item 1 do Documento de Oficialização da Demanda - DOD, evento 3513093.

Documento assinado eletronicamente por Jucilene Ribeiro Ferreira, Chefe de Divisão, em 18/01/2021, às
18:07, 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 3513113 e o código CRC 6484405A.
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