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ESTUDOS PRELIMINARES

 

I. DEFINIÇÃO, CARACTERIZAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO OU
SERVIÇO A SER ADQUIRIDO

A licitação terá por objeto a contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) para a prestação de serviços
diversos relacionados à produção da impressão de 02 (duas) edições da Revista de Estudos & Informações –
REI, da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, para fins de publicação de artigos jurídicos, entrevistas,
reportagens e notícias e, assim, divulgação da Justiça Militar de Minas Gerais. Os serviços estão descritos
abaixo:

Serviços de impressão de provas e impressão da Revista de Estudos & Informações – REI, da Justiça Militar
do Estado de Minas Gerais;

A tiragem, com impressão, será de 500 (quinhentos) exemplares por edição em invólucro plástico (shrink) e
empacotados. O número de páginas da REI será num total de 56 (cinquenta e seis), sendo 52 (cinquenta e
dois) de miolo + 4 (quatro) capas. O formato aberto: 42 (quarenta e dois) cm x 28 (vinte e oito) cm. O
formato fechado: 21 (vinte e um) cm x 28 (vinte e oito) cm. Cor: 4 (quatro) x 4 (quatro) cores total. Papel:
capas em papel couché fosco 230g e miolo em papel couché fosco 115g.

II. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA

A produção de 02 (duas) edições da Revista de Estudos & Informações – REI, da Justiça Militar do Estado
de Minas Gerais está prevista na Resolução n. 175/2016, deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de
Minas Gerais (TJMMG), sendo que a relação entre demanda e quantidade a ser adquirida é congruente com a
necessidade do órgão, que as utiliza em treinamentos internos e externos, realizados para unidades militares e
universidades, bem como as envia para toda a planilha do mundo oficial produzida pela ALMG, assinantes,
bibliotecas de universidades, desembargadores do TJMG e outras autoridades.

Entretanto, por ocasião da Pandemia de COVID-19, optou-se pela impressão, outrora de 3000 exemplares
por edição, de apenas 500 unidades para atender a grupos bem específicos no público-alvo.

III. DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DO PARCELAMENTO DO OBJETO OU
SERVIÇO

A execução do objeto é dividida em duas etapas, conforme descrito acima, não sendo possível dividi-la
para além disso.

IV. INDICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA

Contra defeitos na impressão.

V. SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E POSSÍVEIS FORNECEDORES

Os serviços de impressão da Revista são comumente contratados por órgãos públicos, sendo que a
contratação é feita por produto, podendo o pagamento ser por página ou por edição.

VI. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTOS
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A estimativa preliminar de custo deverá ser de aproximadamente R$ 5.800,00 para impressão total de mil
exemplares, valor baseado na planilha constante no documento SEI 0178589. 

VI. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Considerando que a produção da Revista REI está prevista na Resolução n. 175/2016, deste Tribunal de
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), com a finalidade de publicar artigos, entrevistas e
informações de interesse da Justiça, como forma de divulgar no âmbito dos Poderes Judiciário, Legislativo e
Executivo, matérias de relevante valor jurídico social;

Considerando que o TJMMG não possui estrutura própria para oferecer tais serviços, e que faz-se necessária
a contratação de empresa especializada para prestar tais serviços;

Considerando que a demanda consta no Plano Anual de Aquisições;

 Declaramos viável a aquisição do referido serviço.

Documento assinado eletronicamente por JOANA EMÍLIA ROSA MEIRA, Assistente Judiciária,
em 02/12/2020, às 11:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO HENRIQUE VAZ DE MELO,
Coordenador de Serviços, em 02/12/2020, às 11:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0194131 e o código CRC 606B1FD8.
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