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ESTUDOS PRELIMINARES

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

O objeto do presente processo é a prestação de serviços de impressão de 200 (duzentos) convites e envelopes
lacrados para a solenidade alusiva aos 84 anos desta Justiça Militar, prevista em seu Regimento Interno,
Capitulo VIII, no dia 5 de novembro de 2021.

 

Especificações técnicas:

- Convite: Tamanho aberto: 210x297 mm

Tamanho fechado: 210x148,5 mm

Impressão em tinta escala, 4x4 cores.

Papel Couchê 250g

Acabamento:  verniz localizado, laminação fosca em frente e verso. Dobra por equipamento especializado.

- Envelope: Cor branca, simples, abertura trapezoidal, impresso na frente em preto, no verso em 4 cores.

Observação: Os convites deverão ser envelopados, lacrados e embalados em plástico tipo shrink pela
contratada. A arte do convite e envelope serão fornecidas pelo contratante e será necessário entrega de prova
impressa antes da impressão dos convites.

A entrega deverá ser realizada na sede do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais em até 7 dias após a
expedição da nota de empenho.

 

II. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA

O evento está sendo dimensionado para 100 convidados. Sendo assim, serão expedidos 200 (duzentas)
unidades em nível nacional. 

 

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

A concessão integral dos serviços a uma mesma Empresa especializada justifica-se pela interdependência
dos produtos. Portanto, não há viabilidade do parcelamento do objeto.

 

IV. INDICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA

Não aplicável.
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V. SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E POSSÍVEIS FORNECEDORES

São possíveis fornecedores: Futura express, Hipergraphic, Megagráfica e outras.  

 

VI. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTOS

 Em consulta a uma das empresas citadas no item anterior, verificou-se que o valor estimado para a
confecção de convites é de aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais).

 

VII. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES

O serviço público a ser contratado atende a especificidades relacionadas ao Tribunal, de modo que não foi
possível identificar contratações públicas com elevado grau de similaridade. Todavia, foi encontrado o
processo de compra nº 1031018 000247/2018 com definições semelhantes de convites e envelopes,
 realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

 

VIII. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade de confecção de convites específicos para solenidade alusiva aos 84 anos desta
Justiça Militar, declaramos viável a contratação do referido serviço.

 

Documento assinado eletronicamente por JOANA EMÍLIA ROSA MEIRA, Assistente Judiciária,
em 01/10/2021, às 09:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO HENRIQUE VAZ DE MELO,
Coordenador de Serviços, em 01/10/2021, às 12:00, 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 0214796 e o código CRC B9693B4E.
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