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ESTUDOS PRELIMINARES

I. DEFINIÇÃO, CARACTERIZAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
OU SERVIÇO A SER ADQUIRIDO
Prestação do serviço de confecção de 10 (dez) placas indicativas para "Sala de Videoaudiência" para
serem afixadas nos fóruns das comarcas do interior do Estado de Minas Gerais na medida que forem
inauguradas, conforme previsão do Projeto de Expansão das Salas de Videoaudiência para atender à
Justiça Militar e às Instituições Militares Estaduais de Minas Gerais (19.0.000000579-0).
O serviço consiste confecção e fornecimento de 20 (vinte) placas 20x30cm em aço inox escovado com
impressão digital indicativa para "Sala de Videoaudiência", impressão digital da logomarca colorida do
Tribunal de Justiça Militar e impressão digital de borda em torno da arte. A fonte e tamanho da fonte
será definido pelo Tribunal. No verso das placas deverão ser inseridas fitas dupla face tipo "fixação
extrema", largura 24mm, para fins de instalação das mesmas.
 

QUANTIDADE UN ESPECIFICAÇÕES

20 Un

Confecção e fornecimento de 20 (vinte) placas 20x30cm em aço inox escovado
com impressão digital indicativa para "Sala de Videoaudiência", impressão digital
da logomarca colorida do Tribunal de Justiça Militar e impressão digital de borda
em torno da arte; fonte e tamanho da fonte será definido pelo Tribunal; verso
das placas deverão ser inseridas fitas dupla face tipo "fixação extrema", largura
24mm, para fins instalação das mesmas.

 
II. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA
A quantidade a ser adquirida está de acordo com o Projeto de Expansão das Salas de Videoaudiência
(19.0.000000579-0) e ao Programa de Identidade de Gestão 2020-2021.
 
III. DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DO PARCELAMENTO DO OBJETO OU
SERVIÇO
Não há viabilidade de parcelamento do objeto.
 
IV. INDICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA
Garantia mínima de 1 (um) ano, contado a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
 
V. SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E POSSÍVEIS FORNECEDORES
A solução disponível no mercado para atendimento da necessidade é o fornecimento e a instalação por um
mesmo fornecedor especializado, sendo possíveis os seguintes:
-Rocha Mariano Ltda;
-Noronha Comunicação Visual Ltda;
-Flag Impressão Digital Ltda;
-Profix Comunicação Visual Ltda-ME;
-CR Placas comércio e Serviços Ltda;
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-M&M Comércio de Placas Ltda.
 
VI. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTOS
Em contato telefônico com a empresa Rocha Mariano (Placas Rocha), o valor estimado para confecção e
fornecimento é de R$ 1700,00.
 
VII. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES
Processo SEI 19.0.000000369-0.
 
VIII. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
É viável a aquisição das placas indicativas para que seja dado continuidade ao Projeto de Expansão das
Salas de Videoaudiência para o interior do Estado de Minas Gerais. As placas terão por finalidade
identificar o espaço cedido a esta Justiça especializada nos fóruns das comarcas do TJMG, garantindo a
comunicação e facilidade de acesso aos jurisdicionados, partes e testemunhas, além de implementar a
identidade visual do Tribunal no espaço. 

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO AUGUSTO DE ALBUQUERQUE ALVES,
Assistente Militar da Corregedoria do TJMMG, em 01/10/2020, às 19:28, 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 0188588 e o código CRC 34335A98.
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