
 

ESTUDOS PRELIMINARES

1. Definição, caracterização, quantificação e especificação do objeto ou serviço a ser adquirido:

Aquisição de 01 assinatura da “Revista Brasileira de Ciências Criminais”, edição 2020 - volumes 170 a 174 referentes aos meses de
agosto a dezembro de 2020 e edição 2021 - volumes 175 a 181 referentes aos meses de janeiro a julho de 2021, periodicidade mensal,
junto à EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA. 

 

2. Relação entre a demanda e a quantidade a ser adquirida

A contratação de apenas 01 assinatura da coleção da Revista Brasileira de Ciências Criminais, edição 2020/2021 contendo 12 volumes
é suficiente em relação à demanda de pesquisa realizadas pelos usuários da biblioteca do TJMMG.

 

3. Demonstração da viabilidade ou não do parcelamento do objeto

O parcelamento do objeto não é viável uma vez que a Editora Revista dos Tribunais detém a exclusividade da publicação, distribuição
e comercialização da “Revista Brasileira de Ciências Criminais”, em todo território nacional.

 

4. Indicação do prazo de garantia pertinente ao período de utilização

Não se aplica.

 

5. Soluções disponíveis no mercado e possíveis fornecedores

A Editora Revista dos Tribunais detém, comprovadamente, a exclusividade de publicação, distribuição e comercialização da revista
em questão, em todo território nacional.

 

6. Estimativa preliminar de custos

O valor de 01 (uma) assinatura da “Revista Brasileira de Ciências Criminais”, volumes 170 a 174 referentes à edição de 2020, meses
de agosto a dezembro e volumes 175 a 181 referentes à edição de 2021, meses de janeiro a julho, junto à EDITORA REVISTA DOS
TRIBUNAIS LTDA terá um custo de R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais).

 

7. Contratações Públicas Similares

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul: inexigibilidade de licitação - nº do processo: 00005.000.010/2019.

 

8. Análise de viabilidade da contratação

Conclui-se que a aquisição é viável, considerando a necessidade da assinatura desta revista como importante fonte de consulta pelos
usuários da biblioteca deste Tribunal.

 

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTHON CARVALHO COSTA, Oficial Judiciário, em 15/07/2020, às
17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LETÍCIA SOFAL COSTA, Bibliotecária, em 15/07/2020, às 17:04, 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
0183362 e o código CRC C4BCC0BE.
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