
 

ESTUDOS PRELIMINARES

RELATÓRIO DE ESTUDOS PRELIMINARES
(art.5º, §1º da Res.182 de 4 de dezembro de 2017 do TJMMG)

 

I – Definição, caracterização, quantificação e especificação do objeto ou serviço a
ser adquirido:

O presente termo de referência tem por objeto serviço de plotagem, recorte de vinil
adesivo e aplicação em paredes de alvenaria da sala dedicada ao MEMORIAL DA JUSTIÇA
MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, localizada no 1º (primeiro) pavimento do Palácio da
Justiça Rodrigues Campos, espaço cedido pelo MEJUD/TJMG para exposição temática do TJMMG,
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência.

 
II – Relação entre a demanda e quantidade a ser adquirida:
O levantamento técnico dos serviços, materiais e quantitativos necessários e

suficientes para a execução do projeto foi realizado pela Comissão Permanente de Memória da
Justiça Militar, conforme Apresentação do Memorial anexa.

 
III – Demonstração da viabilidade ou não do parcelamento do objeto:
A separação entre o fornecimento do adesivo e sua instalação não é viável, do ponto

de vista técnico, pois tratam-se de itens interdependentes, cuja execução separadamente poderá
causar prejuízo ao conjunto do objeto, inclusive à garantia. Isso porque a instalação realizada de
forma incorreta pode provocar danos irrecuperáveis ao material ou perda da garantia, caso seja
realizada por empresa diversa da que realizará o fornecimento.

 
IV – Indicação do prazo de garantia, caso haja:
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 fornecedores os seguintes:
HIPER GRAPHIC DIGITAL PLOTACAD IMPRESSÃO DIGITAL
INFORGRAF EIRELI - ME
MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA
LIFE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI



SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, PUBLICIDADE, PROPAGANDA E
TELECOMUNICACOES LTDA - ME

J&V COMUNICACAO EIRELI
FOCOS COMERCIAL LTDA
EVERESTY GRAFICA E EDITORA LTDA -ME

 

VI – Estimativa preliminar de custos:
A estimativa preliminar de custos de acordo com levantamento feito com fornecedores

é aproximadamente R$1.000,00 (mil reais).
 
VII – Contratações públicas similares:
Processo SIAD nº 145/2020 - TJMG
 
VIII – Análise de viabilidade da contratação (a aquisição atenderá à necessidade

descrita)?
É viável a contratação de empresa para prestação de serviço de plotagem, recorte de

vinil adesivo e aplicação em parede de alvenaria, conforme especificações, exigências e quantidades
estabelecidas no Termo de Referência.
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