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Estudo Técnico Preliminar - 6/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 23307.001524.2022-92

2. Descrição da necessidade

Aquisição de Ribbon compatível com impressoras Zebra ZXP Serie 7 para atender as necessidades de emissão de crachás de 
identificação dos servidores do campus Cubatão do IFSP.
 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI-CBT Marco Aurélio Pires Marques

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para atender aos requisitos mínimos para a aquisição, os itens deverão estar em conformidade com todas as características
contidas na descrição completa dos mesmos, devendo também atender aos padrões de qualidade do mercado, demandas legais e 
regulatórias. Também deverá atender a todas as configurações de compatibilidade com a impressora.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi realizado em consulta direta com os fornecedores e pesquisa em sítio eletrônico especializado.
Considerando a especificidade dos materiais a serem fornecidos não há alternativas que possam substituir a aquisição dos
materiais.

6. Descrição da solução como um todo

Aquisição de Ribbon original Zebra Colorido para Impressora ZXP Series 7, fita de sublimação policromático de 
resina térmica; capacidade de impressão de até 750 imagens para atender a demanda de crachás dos servidores.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Aquisição de 1 unidade

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.097,17

R$ 1.097,17
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9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não haverá parcelamento da solução, uma vez que se trata de aquisição de ítem único

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes neste caso.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Será incluído no Plano Anual de Contração de 2022.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Proporcionar a identificação para servidores através do fornecimento do crachá.
 

13. Providências a serem Adotadas

Não se aplica

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os fornecedores deverão atender no que couber os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na legislação vigente.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando os pressupostos apresentados, esta equipe considera a contratação viável tendo em vista a necessidade de aquisição
do insumo para a impressão dos crachás de identificação
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16. Responsáveis

 

NAIM ABDOUNI
Administrador

 

 

 

ARTARXERXES TIAGO TACITO MODESTO
Diretor Geral
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