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ESTUDOS PRELIMINARES

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

A licitação terá por objeto a contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) para a prestação de serviços
diversos relacionados à produção de 02 (duas) edições da Revista de Estudos & Informações – REI, da
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, para fins de publicação de artigos jurídicos, entrevistas,
reportagens e notícias, e, ainda, para a criação de um novo projeto gráfico para a REI,  conforme
detalhamento abaixo:

Lote 1 - Serviços de criação de um novo projeto gráfico, edição, diagramação, editoração eletrônica,
acompanhamento gráfico da Revista de Estudos & Informações – REI, da Justiça Militar do Estado de Minas
Gerais;

O número de páginas da REI será num total de 56 (cinquenta e seis), sendo 52 (cinquenta e dois) de miolo +
4 (quatro) capas. O formato aberto: 42 (quarenta e dois) cm x 28 (vinte e oito) cm. O formato fechado: 21
(vinte e um) cm x 28 (vinte e oito) cm. Cor: 4 (quatro) x 4 (quatro) cores total.

Lote 2 - Serviços de impressão de provas e impressão da Revista de Estudos & Informações – REI, da
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais;

A tiragem, com impressão, será de 3 (três) mil exemplares por edição em invólucro plástico (shrink) e
empacotados. O número de páginas da REI será num total de 56 (cinquenta e seis), sendo 52 (cinquenta e
dois) de miolo + 4 (quatro) capas. O formato aberto: 42 (quarenta e dois) cm x 28 (vinte e oito) cm. O
formato fechado: 21 (vinte e um) cm x 28 (vinte e oito) cm. Cor: 4 (quatro) x 4 (quatro) cores total. Papel:
capas em papel couché fosco 230g e miolo em papel couché fosco 115g.

 

II. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA

A produção de 02 (duas) edições da Revista de Estudos & Informações – REI, da Justiça Militar do Estado
de Minas Gerais está prevista na Resolução n. 175/2016, deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de
Minas Gerais (TJMMG), sendo que a relação entre demanda e quantidade a ser adquirida é congruente com a
necessidade do órgão, que as utiliza em treinamentos internos e externos, realizados para unidades militares e
universidades, bem como as envia para toda a planilha do mundo oficial produzida pela ALMG, assinantes,
bibliotecas de universidades, desembargadores do TJMG e outras autoridades.

 

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

É viável o parcelamento do objeto, por se tratarem de serviços de natureza distinta, sendo possível a divisão
em 2 lotes, conforme especificado no item I.

 

IV. INDICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA

Contra defeitos na impressão.
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V. SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E POSSÍVEIS FORNECEDORES

Com relação aos serviços de diagramação e impressão da Revista, este é comumente contratado por órgãos
públicos, sendo que a contratação é feita por produto, podendo o pagamento ser por página ou por edição.
Como exemplo de contratações citamos os seguintes editais:

- Pregão Eletrônico nº 60/2016 do MPMG;

- Pregão Eletrônico nº 4/2018- da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas - Exército Brasileiro - 
Ministério da Defesa;

- Pregão Eletrônico nº 05/2018 do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região.

-Pregão Eletrônico nº 20/2019 do Estado De Minas Gerais -Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas gerais

Com relação aos serviços de jornalismo, verificou-se que vários órgãos fazem contratação deste tipo de
serviço por posto de trabalho, como por exemplo, o Pregão 09/2017 do Conselho da Justiça Federal. Este
modelo de contratação, entretanto, não atende às necessidades do TJMMG, pois a demanda pelo serviço não
é contínua, não se justificando a alocação de posto de trabalho na sede do tribunal.

 

VI. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTOS

A estimativa preliminar de custo deverá ser de aproximadamente R$ 4.620,00 (quatro mil, seiscentos e vinte
reais) por edição para a primeira etapa, perfazendo um total de R$9.240,00 (nove mil duzentos e quarenta
reais) e R$ 27.120,00 (vinte e sete mil cento e vinte reais) por edição para a segunda etapa, perfazendo um
total de R$ 54.240,00 (cinquenta e quatro mil duzentos e quarenta reais). Neste sentido, o custo total
preliminar estimado para as duas etapas em ambas edições é de R$ 63.480,00 (sessenta e três mil
quatrocentos e oitenta reais).

 

VI. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Considerando que a produção da Revista REI está prevista na Resolução n. 175/2016, deste Tribunal de
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), com a finalidade de publicar artigos, entrevistas e
informações de interesse da Justiça, como forma de divulgar no âmbito dos Poderes Judiciário, Legislativo e
Executivo, matérias de relevante valor jurídico social;

Considerando que o TJMMG não possui estrutura própria para oferecer tais serviços, e que faz-se necessária
a contratação de empresa especializada para prestar tais serviços;

Considerando que a demanda consta no Plano Anual de Aquisições;

 Declaramos viável a aquisição do referido serviço.

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO MAURO BARBOSA SILVA, Assistente
Judiciária, em 22/10/2019, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO CÂNDIDO DA SILVA, Oficial Judiciário, em
22/10/2019, às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0163920 e o código CRC 99EE0FC2.
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