Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ESTUDOS PRELIMINARES
Aquisição de arara para transporte de vestes talares.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
1 Análise de Viabilidade da Contratação
1.1

Contextualização

Fornecer arara para pendurar togas em sessões solenes realizadas fora das
dependências do Tribunal.
1.2

Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante
Demandante
Substituto
Integrante
Técnico
Substituto
Integrante
Administrativo
Substituto
1.3

Jaqueline Fiedler
Ana Cristina Salles Valente
Jaqueline Fiedler
Ana Cristina Salles Valente
Simone Resquetti Tarifa dos Santos
Giovanni Turazzi

Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda

Ante a necessidade exposta no item 1.1, a definição do objeto visa à melhor solução
para satisfazê-la. Assim, a proposta mais vantajosa ao TRESC será aquela que
atenda aos requisitos e o prazo de entrega.
1.3.1

Requisitos Funcionais

Considerando que se trata de aquisição de produto, entende-se que os
requisitos funcionais estão relacionados à disponibilidade do produto, bem como à
regularidade da empresa e ao seu interesse em fornecer o produto, nas
condições estipuladas pelo contratante
1.3.2

Requisitos Não Funcionais

Considerando que se trata de aquisição de produto, entende-se que os
requisitos não funcionais estão relacionados à qualidade do produto, visando
atender a demanda.
1.3.3

Requisitos Externos

Fornecer o produto dentro do prazo estipulado.
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1.4

Produtos/Serviços Disponíveis no Mercado
Produto/Serviço 01
Fornecedor
Descrição
Valor Estimado
Observações
Produto/Serviço 02
Fornecedor

Descrição

Valor Estimado
Observações

1.5

Comac
Arara desfile Comac modelo Redonda simples com rodízio em
alumínio
R$ 490,00

Arara Cabideiro de Roupas com Aço Resistente e Sapateira
Akazie - 1,30m – SKU: 499046
[Razão Social do Fornecedor]
Arara Cabideiro de Roupas- Produto feito 100% em Aço,
estrutura leve e resistente.- Acabamento em pintura epoxi
fosca resistente a maresia.- Capacidade para 90 cabides,
suporta até 50kg distribuído.- Perfeito também para vestidos
longos, pois possui 160 cm de altura.
R$ 189,00

Arara em aço inoxidável e com rodas, com regulagem de
altura, devendo chegar a no mínimo 1,75m de altura por
0,80m de comprimento e 0,40m de largura, suportando,
no mínimo, 40Kg.

Contratações Públicas Similares
Produto/Serviço 03
Instituição Pública
Fornecedor
Descrição
Valor Estimado
Observações

1.6

Arara desfile Comac, modelo redonda, simples, com rodízio
em alumínio

Arara para transporte das togas
Verificar Pregão Eletrônico nº 070/2017 - TRE/RN

R$ 654,00

Outros Produtos/Serviços Disponíveis

Não se aplica.
1.7

Alternativas de Software Livre ou Público incluindo Portal do Software Público
Brasileiro

Não se aplica.
1.8

Custos Totais da Demanda

Os custos da demanda serão verificados após a pesquisa de preços.
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Item (insumos,
serviços, garantia)
Arara desfile Arara
desfile Comac, modelo
redonda, simples, com
rodízio em alumínio
Total
Arara Cabideiro de
Roupas com Aço
Resistente e Sapateira
Akazie - 1,30m – SKU:
499046
Total

Solução
Produto/Serviço 01 - Nome
produto/serviço 01

Produto/Serviço 02 - Nome
produto/serviço 02

1.9

Custo Total Estimado
R$ 490,00

R$ 490,00
R$ 189,00

R$ 189,00

Escolha e Justificativa do Objeto

Comumente, temos realizado sessões solenes em eventos fora do Tribunal e,
nessas ocasiões, as vestes talares utilizadas pelos Juízes e Procurador do Tribunal
devem ser deslocadas para o local do evento. Essas vestes são pesadas e devem
ser penduradas, sem amassar, sujar ou arrastar no chão. Para tanto, é preciso
adquirir móvel que seja resistente, com altura mínima de 1,50m, e que seja de fácil
deslocamento.
1.9.1

Descrição do Objeto

Aquisição de arara em aço inoxidável ou outro igualmente resistente, com rodas,
com regulagem de altura, devendo chegar a no mínimo 1,60m de altura, suportando,
no mínimo, 40Kg.
1.9.2

Alinhamento do Objeto

A contratação é necessária para que os servidores possam realizar os objetivos
regimentais, visando atingir a missão do Tribunal.
1.9.3

Benefícios Esperados

Pendurar togas em sessões solenes realizadas fora das dependências do Tribunal,
sem amassar, sujar ou arrastar no chão.
1.10 Adequação do Ambiente
Natureza
Infraestrutura Tecnológica
Infraestrutura Elétrica
Logística de Implantação

Adequações necessárias
Não é necessário.
Não é necessário.
Não é necessário.
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Espaço Físico
Mobiliário
Impacto Ambiental

Não é necessário.
Não é necessário.
Não é necessário.

1.11 Orçamento Estimado
Considerando que a pesquisa da Seção trouxe um orçamento de empresa para o
fornecimento do produto, obteve-se o valor de R$ 490,00.
2

Análise de Riscos

RISCO 1: [descrição do risco]
Probabilidade:

( ) Baixa 1

( X ) Média 3

( ) Alta 5

Impacto:

( X ) Baixo 1

( ) Moderado 3

( ) Alto 5

Nível do Risco
(Probabilidade x
Impacto):

( X ) Baixo 1*

( ) Médio 3-5**

( ) Elevado

( ) Extremo

9-15**

25**

Danos potenciais:
Ação mitigatória 1:

Aquisição do produto mediante suprimento de fundos.

Recursos
requeridos:

Existência de saldo no suprimento de fundos.

Responsável:

Suprido.
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Declaração de Viabilidade ou não da contratação

Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos preliminares e
considerando que se trata de produto essencial ao apoio à continuidade da
prestação dos serviços da Justiça Eleitoral para a sociedade; que é média a
probabilidade de os riscos se concretizarem, a equipe de planejamento considera
viável a contratação.

