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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

1. OBJETO 

Aquisição de suprimentos de informática, para atender às necessidades do Poder 

Legislativo do Município de Marituba. 

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

2.1. A futura aquisição dos materiais se faz necessária para a manutenção das atividades 

administrativas e legislativas a serem realizadas pela Câmara Municipal, com vistas a 

uma prestação de serviços ágil, adequada e principalmente funcional. 

2.2. Assim, o objetivo deste procedimento é manter a capacidade de suprimento rotineiro 

e de estoque no atendimento às mais variadas demandas, cujos quantitativos foram 

estimados levando-se em consideração a média de consumo dos últimos anos, acrescidos 

de margem de segurança para as situações excepcionais, impedindo desta forma, que a 

Administração sofra com o desabastecimento do objeto e a descontinuidade em sua 

atividade. 

2.3 O objeto a ser contratado visa atender a demanda de todos os setores desta Casa 

Legislativa com o suprimento necessário para as impressoras que se encontram em uso, 

das seguintes marcas: Brother, Lexmark, Epson, HP, Matricial e Kyocera, desta forma, 

os suprimentos de informática realizam descrição técnica com a devida identificação da 

marca da impressora, a fim de que, não se perca possíveis garantias sobre os 

equipamentos ou não os danifique utilizando-se produto diverso.  

3. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DO QUANTITATIVO DO OBJETO 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

1 

Cartucho de Toner Brother TN-580 para 

uso em Brother linha 8000. Com 

rendimento médio de 8.000 impressões com 

5% de cobertura no papel A4. Cartucho de 

Toner original do fabricante. 

25 unidade 
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2 

Kit Fotocondutor Brother DR520, para uso 

nos seguintes modelos Brother linha 8000 

Rendimento médio de 25.000 páginas 

original do fabricante. 

25 unidade 

3 

Rolo de Pressão do Fusor para uso em 

Brother linha 8000 Produto Novo original 

do fabricante. 

15 unidade 

4 

Rolo do fusor brother para uso em Brother 

linha 8000 Produto 100% Novo, original do 

fabricante. 

15 unidade 

5 

Recarga de Toner Brother Modelos da linha 

8000 Peso líquido 200g. Produto Novo 

original do fabricante. 

70 unidade 

6 

Cartucho de Toner Compatível Brother TN-

750 Rende em média 8.000 páginas 

considerando 5% de cobertura no papel A4. 

Toner com ótima qualidade de impressão, 

Cartucho Novo original do fabricante. 

40 unidade 

7 

Kit Fotocondutor Brother DR720, para uso 

nos seguintes modelos Brother linha 8000 

Rendimento médio de 25.000 páginas 

original do fabricante. 

30 unidade 

8 

Película do Fusor para uso na unidade da 

Brother Deve ser utilizado na unidade 

fusora da Brother compatível com os 

equipamentos linha 8152/8157. Produto 

original do fabricante. 

15 unidade 

9 

Rolo de Cilindro Brother para cartucho de 

Cilindro DR-520 Produto Novo original do 

fabricante. 

30 unidade 

10 

Rolo de Pressão do Fusor para uso em 

Brother linha 8152/8157/ Produto Novo 

original do fabricante. 

15 unidade 
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11 

Cartucho de toner preto de ultra-alto 

rendimento do programa de devolução para 

Lexmark 78C4OKO. Produto Novo 

original do fabricante. 

5 unidade 

12 

Cartucho de toner amarelo de ultra-alto 

rendimento do programa de devolução para 

Lexmark 78C4OYO. Produto Novo 

original do fabricante. 

5 unidade 

13 

Cartucho de toner ciano de ultra-alto 

rendimento do programa de devolução para 

Lexmark 78C4OCO. Produto Novo original 

do fabricante. 

5 unidade 

14 

Cartucho de toner magenta de ultra-alto 

rendimento do programa de devolução para 

Lexmark 78C4OMO. Produto Novo 

original do fabricante. 

5 unidade 

15 

Recarga de Tinta Epson L396 na cor Preto 

664 Peso líquido 70 ml. Produto Novo 

original do fabricante. 

20 unidade 

16 

Recarga de Tinta Epson L396 na cor Ciano 

664 Peso líquido 70 ml. Produto Novo 

original do fabricante. 

20 unidade 

17 

Recarga de Tinta Epson L396 na cor 

Amarelo 664 Peso líquido 70 ml. Produto 

Novo original do fabricante. 

20 unidade 

18 

Recarga de Tinta Epson L396 na cor 

Magenta 664 Peso líquido 70 ml. Produto 

Novo original do fabricante. 

20 unidade 

19 

Cartucho de Toner Brother TN-1060 

utilizado em DCP-1602, DCP-1512, DCP-

1617NW DCP1617, HL- 1112, HL-1202, 

HL-1212W HL1212. Produto Novo 

original do fabricante possui rendimento de 

45 unidade 
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aproximadamente 1.000 páginas 

considerando 5% de cobertura no papel A4. 

20 

Cartucho de Tinta Original HP 662 Black, 

CZ103AL para uso nos equipamentos JHP: 

Produto Novo original do fabricante, com 

ótima qualidade de impressão. Garantia de 

03 meses para defeito de fabricação. 

45 unidade 

21 

Cartucho de Tinta Original HP 662 Tri-

Color, CZ104AB para uso nos 

equipamentos HP: Produto Novo original 

do fabricante, com ótima qualidade de 

impressão. Garantia de 03 meses para 

defeito de fabricação. 

45 unidade 

22 

Fita para impressora Matricial LX350 

LX300+ LX300 LX300+2 LX-300 13mm x 

12m na cor Preta. Possui 1 caixa com 1 

unidade dentro. Possui um rendimento de 

aproximadamente 3 milhões e 100 

caracteres, a 3 milhões e 200 caracteres. 

Produto Novo original do fabricante. 

20 unidade 

23 

Unidade Reveladora Lexmark CS 421 

Rentabilidade aproximadamente 100.000 

páginas, com base na cobertura de 5% da 

página A4/carta. 

5 unidade 

24 

Unidade Fusora Lexmark CS 421 

Rentabilidade aproximadamente 100.000 

páginas, com base na cobertura de 5% da 

página A4/carta. 

5 unidade 

25 

Unidade de Imagem Lexmark CS 421 

Rentabilidade aproximadamente 100.000 

páginas, com base na cobertura de 5% da 

página A4/carta. 

5 unidade 

26 
Rolo de Pressão KYOCERA M2040. 

Produto novo original do fabricante. 
5 unidade 
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27 
Película Fusora KYOCERA M2040. 

Produto novo original do fabricante. 
10 unidade 

28 
Manta da Fusão KYOCERA M2040. 

Produto novo original do fabricante. 
10 unidade 

29 

Cilindro KYOCERA M2040 rendimento 

aproximadamente 60.000 páginas. Produto 

novo original do fabricante. 

10 unidade 

30 

Recarga de toner KYOCERA M2040, peso 

líquido 100g, produto novo, original do 

fabricante.  

15 unidade 

 

4. DO ALINHAMENTO AO PLANO INSTITUCIONAL 

4.1 A contratação atende às necessidades dos servidores, colaboradores e usuários da 

Câmara Legislativa indo ao encontro das necessidades do negócio, não apresentando 

conflito com os objetivos institucionais e organizacionais relacionados à gestão das 

aquisições e contratações. 

5. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 A natureza do objeto não exige maiores especialidades do fornecedor, portanto, sendo 

necessários, tão somente, os requisitos de habilitação exigidos na Lei de Licitações e 

Contratos.  

6. OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DO FORNECEDOR 

6.1 Atender a demanda e às solicitações nos prazos estipulados. 

6.2 Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, tais como 

fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

decorrentes do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela 

Câmara Municipal de Marituba. 



 
 
 
 
 

 

 

Av. João Paulo II, S/N- Fone: (91) 3256-5667 – CEP: 67205-205 - Marituba-Pará 

CNPJ: 01.615.610/0001-62 
6 

6.3 Entregar o material durante o expediente no endereço da sede da Câmara Municipal 

de Marituba, ou em horários alternativos, previamente acordados com o responsável pela 

fiscalização do Contrato.  

6.4 Reparar ou indenizar, dentro do prazo estipulado pela Autoridade Competente, todas 

e quaisquer avarias ou danos causados aos bens do contratante, ou de terceiros, 

decorrentes de ação ou omissão de seus empregados e fornecedores. 

6.5 Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da 

notificação, os produtos entregues, caso se apresentem impróprios para uso ou em 

desacordo com a descrição técnica do objeto. 

6.6 Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que 

ensejaram a sua habilitação na licitação e contratação. 

6.7 Não subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação 

definida neste Estudo Técnico Preliminar, sem prévia anuência do Contratante, e, caso 

autorizada a subcontratação, a Contratante não se responsabilizará por qualquer obrigação 

ou encargo do subcontratado. 

6.8 Cumprir o objeto do contrato estritamente de acordo com as normas que 

regulamentam a descrição técnica do produto da contratação. 

7. ESTIMATIVA DE PREÇOS 

7.1 As pesquisas de preços em diversos fornecedores foram necessárias para cálculo da 

média dos preços, que será utilizada como preço referencial, resultando no valor estimado 

para a contratação na ordem de R$ 230.826,00 (duzentos e trinta mil oitocentos e vinte 

e seis reais) 

8. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

8.1 A contratação de empresa para aquisição de material de suprimento de informática, a 

fim de atender às necessidades do Poder Legislativo do Município de Marituba pelo 

período de 12 (doze) meses. 
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8.2 O fornecimento deverá ser efetuado dentro de prazo não superior a 10 (dez) dias, a 

contar do recebimento da nota de empenho.  

8.3 A entrega do material deverá ser feita no horário das 08hs00min às 14hs00min, de 

segunda a sexta-feira, no Palácio Municipal Ver. Wilson H. de Almeida e Silva - Av. João 

Paulo II, s/n - Bairro Dom Aristides, Marituba - PA, 67200-000.  

9. DA JUSTIFICATIVA PARA A FORMAÇÃO DO LOTE 

9.1 A não formação do lote único do objeto poderia levar a contratação de fornecedores 

diversos podendo ocorrer a perda na economia de escala, elevando o valor da contratação, 

e, por conseguinte, havendo risco de perda do objetivo da contratação mais vantajosa à 

Administração; ademais, a formação do lote único não atinge a competitividade do 

certame, uma vez que, o mercado para o objeto é bastante amplo, com diversos 

fornecedores locais que atendem a todo a demanda apresentada. 

10. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

10.1 Com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar, bem como nos 

registros dos contratos anteriores, e considerando que o fornecimento de suprimentos de 

informática é essencial ao apoio à continuidade da prestação dos serviços desta Casa 

Legislativa, considera-se viável a realização da nova contratação. 
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