
 

ESTUDOS PRELIMINARES

 

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

 

Trata-se de expediente visando à locação de espaço para realização da Sessão Solene alusiva à posse da diretoria para o
biênio 2022/2023 da Justiça Militar de Minas Gerais. O evento possui previsão inicial da presença de 250 convidados, e
o espaço deverá atender os seguintes requisitos:

 

- Salão para recepção de convidados, onde será servido um coquetel, com capacidade mínima de 500 pessoas, para a
manutenção de protocolo de distanciamento social, que disponha de equipamento de ventilação / climatização;

- Auditório com palco elevado, que acomode mesa de autoridades com capacidade de pelo menos 11 pessoas, que
disponha de equipamento de climatização e comporte 250 convidados assentados, considerando 50% da capacidade
total, tendo em vista a adoção de protocolo de distanciamento social em virtude da Pandemia do Covid-19;

- Cozinha equipada com fornos para preparo e aquecimento de alimentos próximo do horário do evento;

- Ofereça estacionamento para pelo menos 100 veículos; 

- Permita a entrada de equipamentos e mobiliário no dia anterior ao evento ou, no máximo até 4 horas antes da
solenidade, na data de realização. 

 

É fato que o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais não dispõe de espaço adequado para acolher o número de
convidados nas condições estabelecidas pela sua Presidência.

 

 

II. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA

 

Serão despachados cerca de 1.000 convites para o evento, sendo que a estimativa é que cerca de 250 pessoas
comparecerão ao evento, tendo sido o objeto dimensionado para atender a esse quantitativo.

 

 

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

 

Não há viabilidade de parcelamento do objeto, pois trata-se de locação de um único espaço.

 



 

IV. INDICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA

 

Não se aplica no caso.

 

 

V. SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E POSSÍVEIS FORNECEDORES

 

Foram realizados levantamentos no mercado e verificou-se alguns fornecedores que possuem espaços que atenderiam
aos requisitos estabelecidos:

 

- Clube dos Oficiais da PMMG, que atende aos requisitos obrigatórios e dispõe de estacionamento, o que é desejável,
podendo ser utilizadas as vagas da Academia da PMMG, anexa ao espaço.

 

- Associação Médica de Minas Gerais, que atende aos requisitos obrigatórios, mas não dispõe de estacionamento.

 

 

VI. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTOS

 

O valor estimado para a contratação de espaço que atende aos requisitos necessários para atendimento da demanda é de
aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais).

 

 

VII. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES

 

- Pregão Eletrônico n° 002/2019 do Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul);

 

- Pregão Eletrônico nº 2281314 – 000063/2017 da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais -
UTRAMIG.

 

 

VIII. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

 



Considerando a necessidade de locação de espaço para a realização do evento alusivo aos 82 anos da Justiça Militar,
declaramos viável a contratação do serviço de locação do espaço, conforme os requisitos necessários para atendimento
da demanda.
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