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ESTUDOS PRELIMINARES

O presente estudo está em consonância aos dispositivos da Resolução 182/2017 do Tribunal de Justiça
Militar, especialmente no que tange o Capítulo I, do Art. 8º.

A presente demanda consiste na locação de 10 (dez) rádios transceptores portáteis, modelo HT (Hand Talk)
com as respectivas frequências de operação licenciadas junto a ANATEL e 33 (trinta e três) fones de ouvido
compatíveis com os rádios portáteis, para utilização dos militares do CESI na segurança institucional do
TJMMG.

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

1- Contratação de empresa especializada para locação de 10 (dez) Rádios Transceptores Portáteis
Digitais e 33 (trinta e três) fones de ouvido auriculares pelo período de 12 (doze) meses.

1.1- Rádio Transceptor portátil - Frequência em UHF 400 a 470 MHz; Capacidade de mínima de canais de
99; Espaçamento de 25/12,5 KHz, podendo operar no modo digital ou analógico, 12,5/25 KHz; voltagem
operacional de 3,7 V; impedância da antena de 50 ohms; dimensões máximas admitidas 126 x 55 x 23 mm;
peso máximo aproximado de 170,0 gramas; Referência padrão militar americano MIL-STD-810/C/D/E/F/G;
cor preta; carregador de mesa; bateria recarregável de íon de lítio de no mínimo 2000 mTh; clips de suporte
para cinto.

1.2 - Fone de Ouvido - Para utilização com rádio de comunicação portátil com, formato anatômico;
microfone com acionamento PTT para uso dissimulado na manga e/ou lapela; com tubo auricular de silicone
transparente; e/ou formato anatômico para ouvido tipo “C”; Comprimento do cabo aproximadamente 1m;
Sensibilidade do alto-falante 108dB ± 3dB @ 1KHz, potência nominal 10mW; potência máxima 20mW;
 impedância 32Ω ± 15%  1KHz; temperatura de operação de -20 ° a + 60 °C.

1.3 - Modelos de referência

Conforme documentos constante do anexo (DOC 0166824).     

II. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA:

Considerando as necessidades do serviço de segurança, onde é imprescindível uma boa comunicação entre os
postos de serviços na sede do TJMMG e visando potencializar a segurança das instalações, dos servidores e
dos magistrados, faz-se necessário a locação de 10 (dez) rádios transceptores portáteis e seus acessórios para
o bom desempenho dos trabalhos voltados para segurança.

Considerando que atualmente o efetivo de militares integrantes do CESI ser composto por 33 (trinta e três)
militares e considerando ainda que este acessório é de uso individual por questões de higiene e saúde, cada
militar deve portar o seu equipamento, que lhe será cedido individualmente por empréstimo.

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

Não há viabilidade o parcelamento do objeto, tendo em vista as especificidades dos produtos, que guardam
similaridades em suas características e são produtos comuns que podem ser fornecidos por um mesmo
fornecedor. Sendo necessária a entrega de todas as unidades advindas da locação, tendo em vista a utilização
conjunta dos equipamentos.

IV. INDICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA
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Em relação à locação dos rádios de comunicação e seus acessórios, é necessário que a empresa prestadora do
serviço de locação forneça GARANTIA TOTAL de todos os produtos oferecidos durante a vigência do
contrato e a substituição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de qualquer item danificado ou
defeituoso, sem ônus para o TJMMG.

V. SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E POSSÍVEIS FORNECEDORES.

Possíveis empresas especializadas no fornecimento dos equipamentos de radiocomunicação localizados em
Belo Horizonte – MG.

TWS –Telecom – Telefone-2150-3050 - Consultor Sr. Jaime

ACTUAL TELECOMUNICAÇÕES - Telefone 2105-6067 Jonathan

Tecsol – Telefone – 3443-3543 – Consultor Armando Barboni

VI. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTOS

Foi realizada pesquisa junto à empresa Actual Telecomunicações CNPJ-06.937.665/0001-02, para
verificação dos custos desta aquisição conforme descrito no item I, sendo previamente orçado o valor
estimativo mensal de R$ 2.920,00 (dois mil novecentos e vinte reais) e R$35.040,00 (trinta e cinco mil e
quarenta reais) o valor estimativo anual para a locação dos equipamentos de rádio, fones de ouvidos e
serviços de licenciamentos  de uso junto a ANATEL.

VII. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES

Em relação à locação de equipamentos de radiocomunicação, realizamos pesquisa na internet, onde foram
encontramos processos licitatórios realizados pelos órgãos abaixo listados.

- Pregão Eletrônico 03/2019 Prefeitura Municipal de Nova Lima - MG

- Pregão eletrônico 44/2019 Prefeitura Municipal de Salvador - BA

- Pregão Eletrônico 37/2016 Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins

VIII. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Considerando as necessidades apontadas pelo CESI, após análise da comissão, entende que a contratação de
empresa especializada para locação de equipamentos de radiocomunicação, é perfeitamente viável, pelos
seguintes motivos:

a. Considerando que estes equipamentos são essenciais para o desempenho das atividades de segurança,
voltados para servidores, magistrados e visitantes da sede do TJMMG;

b. Necessidade de realizar novo certame para prestação do serviço, considerando que o contrato de
locação dos rádios transceptores portáteis (HT) está com a data de vigência para a data 12/03/2020;

c. Considerando que existe a necessidade de cada integrante do CESI possuir o equipamento de fone de
comunicação auricular, de uso individual por questões de higiene e segurança do trabalho;

d. Considerando que esta demanda está prevista e consta no Plano Anual de Aquisições 2019.

Como membro da unidade demandante para compor a equipe de planejamento da contratação, fica indicado
o 1º Sgt BM Paulo Teixeira Fernandes.

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO TEIXEIRA FERNANDES, 1º Sgt BM, em
31/01/2020, às 16:07, 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



26/04/2022 13:27 SEI/TJM-MG - 0162760 - Estudos Preliminares

https://sei.tjmmg.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000000172134&i… 3/3

informando o código verificador 0162760 e o código CRC 4CA71B25.
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