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ESTUDOS PRELIMINARES

A equipe de planejamento da contratação apresenta, nos termos do art. 8º, §
4º, da Resolução TJMMG nº 182/2017, o relatório referente aos Estudos Preliminares:

 
I - Elementos necessários para a definição, caracterização,

quantificação e especificação do objeto ou serviço a ser adquirido:
A partir de pesquisa preliminar de mercado, foi constatada a dificuldade de

encontrar o álcool gel de 500 ml à venda, devido à alta procura acarretada pela pandemia
de COVID-19. Além disso, muitos estabelecimentos, a fim de evitar o desabastecimento,
têm estabelecido uma quantidade máxima do produto que pode ser vendida para cada
CNPJ, o que constituiria entrave à compra de 40  (quarenta) unidades. Diante disso, foi
preciso alterar os itens solicitados no Documento de Oficialização da Demanda, que
passaram a ser os seguintes:

1) 08 (oito) galões de 5 litros ou 4,4kg de álcool etílico em gel, antisséptico,
hidratado, 70%.

2) 40 (quarenta) frascos plásticos de 500 ml, com válvula pump.
A(s) empresa(s) deverá(ão) realizar a entrega dos produtos no prazo

máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da contratação.
Não serão aceitos galões vencidos ou que vencerão ainda no ano de 2020.
O álcool deverá ter registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária -

Anvisa.
 
II - Relação entre a demanda e a quantidade a ser adquirida: 
Considerando a frequente necessidade de higienização das mãos no

contexto da pandemia de COVID-19 e a dificuldade de os servidores se deslocarem
constantemente até o toalete para lavar as mãos durante o expediente, é importante que seja
disponibilizado um frasco de álcool gel em cada setor ou sala de trabalho. Os frascos serão
abastecidos com o álcool dos galões, opção mais econômica e mais fácil de ser encontrada
no mercado. Os galões, somados, totalizam 40 litros de álcool, permitindo o
preenchimento de todos os frascos adquiridos, por duas vezes.

 
III - Demonstração da viabilidade ou não do parcelamento do objeto da

licitação:
Os produtos poderão ser adquiridos em mais de um estabelecimento ou em

um único, desde que respeitado o descrito no Termo de referência, ou seja, há viabilidade
do parcelamento do objeto.
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IV - Indicação do prazo de garantia dos bens e/ou da prestação de

serviços contratados:
Considerando a natureza do objeto _ álcool em gel _, não se aplica o prazo

de garantia, uma vez que é muito baixa a probabilidade de os produtos apresentarem
problemas após a entrega.

 
V - Pesquisa de mercado, identificando os possíveis fornecedores e as

soluções disponíveis que possam satisfazer a necessidade explicitada:
Os produtos podem ser adquiridos em diversos estabelecimentos, como

farmácias, supermercados, distribuidoras de produtos de limpeza e de embalagens, lojas de
insumos médicos ou odontológicos, dentre outros, situados dentro ou fora de Belo
Horizonte, desde que haja disponibilidade para entrega dentro do prazo especificado no
item I. Listamos alguns deles:

- Perfill Distribuidora: (31) 2568-5253 / (31) 99406-0016;
- Distribuidora Triângulo: (31) 3469-6901;
- Coimbra: (31) 3474-1533; e
- Distribuidora Irmãos Brant: (31) 3428-6712 / 98338-2942.
 
VI - Estimativa preliminar de custos:
Após pesquisa de preços realizada através do Google Shopping, doc.

0177497, verifica-se que o preço médio estimado do galão é de R$ 131,80 (cento e trinta e
um reais e oitenta centavos), de modo que 8 (oito) galões representariam um custo
aproximado de R$ 1.054,40 (mil e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).

Já o frasco plástico, a partir de busca no site de comparação de preços
Buscapé, doc. 0177498, foi encontrado em quatro lojas virtuais por R$ 14,50, de modo que
40 (quarenta) frascos representariam um custo aproximado de R$ 580,00 (quinhentos e
oitenta reais).

Estima-se, portanto, uma despesa total de R$ 1634,40 (mil seiscentos e
trinta e quatro reais e quarenta centavos) com a aquisição.

 
VI - Contratações similares realizadas por outros órgãos da

Administração Pública:
Em função da pandemia de COVID-19, vários órgãos públicos estão

realizando compra de álcool gel, como os que se seguem:
- Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região: Cotação eletrônica nº

12/2020;
- Câmara Legislativa do Distrito Federal: Cotação eletrônica nº 7/2020;
- Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente/SP: Pregão Eletrônico nº

05/2020/CACC-RP.



26/04/2022 14:21 SEI/TJM-MG - 0177500 - Estudos Preliminares

https://sei.tjmmg.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000000187725&i… 3/3

 
VII - Análise de viabilidade da contratação:
Diante do exposto e, após análise, conclui-se pela viabilidade da contratação

do objeto, tendo em vista sua importância para a higienização das mãos e consequente
redução da propagação do novo coronavírus, conforme orientações dos órgãos de saúde.

Documento assinado eletronicamente por ANNY MARGARETH PEREIRA LUCAS, Oficial
Judiciário, em 06/04/2020, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CYNTHIA CHIARI BARROS, Técnico Judiciário, em
06/04/2020, às 13:38, 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 0177500 e o código CRC EE4DE53A.
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