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Solicitação para Contratação
Código:


FOR-DILOG-001-01 (v.00)

Solicitação nº: 43
Objeto da Compra/Contração
Material de Consumo ( x )
Material Permanente ( )
Serviço ( )

Solicitante
Unidade solicitante: DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL - DIINS
Responsável pela solicitação:Fernando Sobrinho
Telefone(s): 3302-0317
E-mail:

Objetivo

Elaboração de Estudo Técnico Preliminar com vistas a subsidiar procedimento licitatório para formação de registro de preços de materiais/serviços gráficos e de identidade visual, para uso eventual nas Unidades Administrativas e Judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Acre.






Justificativa da aquisição
A presente solicitação se dá em virtude do vencimento para o próximo mês de julho das
Atas de Registro de Preços provenientes do processo 0009408-84.2018.8.01.0000.
Assim, considerando que os procedimentos licitatórios duram em média três meses para serem concluídos, faz-se necessário a instrução do presente feito de modo a garantir a consituidade dos serviços e atendimento às demandas deste Poder.
As aquisições atendem ao objetivo estratégico de "Propiciar um ambiente de Trabalho Motivador e Integrado" - P.E. 2015-2020.
Registro de Preço: Optou-se pelo registro de preço em virtude da imprevisibilidade das demandas dos bens ao longo do ano o que inviabiliza qualquer pretensão de definição de quantitativos fixos para contratações.
Os MATERIAIS a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

Objetivo

Elaboração de Estudo Técnico Preliminar com vistas a subsidiar procedimento licitatório para formação de registro de preços de materiais/serviços gráficos e de identidade visual, para uso eventual nas Unidades Administrativas e Judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Acre.

Local de
consumo ou aplicação dos serviços
O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do TJAC, com prazo de entrega de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.
Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado regional, no endereço Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde, 69.920-193 - Rio Branco-AC - (68) 3302-0400, no horário das 08 horas às 17 horas.


Detalhamento do Objeto



ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QT
QUANTIDA
PARA ADESÃO




1
Banner em lona com as seguintes especificações: Cor: 4x 0;
Impressão: digital colorida em resolução mínima de 1000dpi a base de solvente;
Lona: 380g/m² ou +;
Acabamento: simples com madeira arredondada, ponteira de plástico e cordão.



M2




100




200




2
Banner em lona com as seguintes especificações: Cor: 4x 0;
Impressão: digital colorida em resolução mínima de 1000dpi a base de solvente;
Lona: 440g/m² ou +;
Acabamento: aplicação de ilhoses inoxidáveis e estrutura de metal pintado em preto e instalado em alvenaria.



M2




70




140




3
Outdoor conforme especificações: Impressão: colorida digital;
Dimensões: 9m largura x 3m altura; Aplicação: lugar a ser definido.
VEICULAÇÃO: Rio Branco/AC
Período: 15 dias (bi-semana a combinar)




UNID.




10




20
4
Busdoor conforme especificações: Impressão: colorida digital;
Dimensões:
Aplicação: lugar a ser definido.
UNID.
10
20

VEICULAÇÃO: Interior/AC
Período: 15 dias







5
Impressão de folder para divulgação de eventos diversos conforme especificações:
Dimensões: 29cm x 20,5cm; Cor: 4x4;
Papel: couchê 115g/m²;
Pré-impressão: fotolito ou CTP;
Acabamento: vinco, laminação fosca e verniz localizado.




UNID.




2.000




4.000




6
Impressão de folder para divulgação de eventos diversos conforme especificações:
Dimensões: 28cm x 39cm; Cor: 4x4;
Papel: couchê 115g/m²;
Pré-impressão: fotolito ou CTP;
Acabamento: vinco, laminação fosca e verniz localizado.




UNID.




2.000




4.000


7
Placa em aço inox escovado de 1,6mm com gravação em fotocorrosão em baixo relevo. Letras na cor preto e brasão em policromia (4 cores), com 4 furos. Incluído parafusos com acabamento refinado e buchas para fixação. Tamanho 40cm x 56cm


UNID.


10


20


8
Placa em aço inox escovado de 1,2mm com gravação em fotocorrosão em baixo relevo. Tamanho 23cm x 16cm. Letras na cor preto e brasão em policromia (4 cores), com estojo de luxo revestido com veludo azul.


UNID.


30


60


9
Placa em acrílico de 2mm. Letras na cor preta e brasão em policromia (4 cores), com estojo de luxo revestido com veludo azul.
Medidas: 23cm x 16cm


M²


30


60

10
Primas de mesa em acrílico cristal de 2mm, com chapa medindo 18,5cm x 13,5cm (placa aberta) com três dobraduras, uma em ângulo de 45° e duas em 90°.

UNID.

30

60


11
Serviço de plotagem vinílica (adesiva) para aplicação veicular.
Impressão: digital colorida em alta resolução, e corte eletrônico.


M²


90


180


12
Serviço de plotagem predial, placas, faixas e afins, para aplicação externa e interna, em pequeno e grande formatos.
Impressão: digital colorida de alta resolução, e corte eletrônico.


M²


150


300
13
Serviço de plotagem em papel, grandes formatos, para projetos	de	engenharia,	arquitetura,	mapas,	desenhos
M²
200
400

industriais e afins.
Impressão: digital colorida/mono de alta resolução




14
Adesivo de recorte em tamanhos variáveis e cores diversas em vinil autoadesivo.

M²

50

100

15
Adesivo	de	recorte	em	tamanhos	variáveis	e	cores diversas, refletivo, em vinil autoadesivo.

M²

60

120

16
Adesivo de recorte em tamanhos variáveis e cores diversas em vinil autoadesivo aplicado sobre base rígida de pvc.

M²

60

120

17
Adesivo de recorte em tamanhos variáveis e cores diversas em vinil autoadesivo aplicado sobre base rígida de acrílico.

M²

60

120

18
Adesivo de recorte em tamanhos variáveis e cores diversas, refletivo, em vinil autoadesivo aplicada em base rígida de pvc.

M²

60

120
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.


Rio Branco-AC, 25 de março de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Andrea Laiana Coelho Zilio, Diretor(a), em 27/07/2021, às 13:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador 0998889 e o código CRC DEFE26D2.
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