
 

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:
Aquisição de 30 (trinta) pranchetas, conforme as seguintes especificações:

Matéria prima: MDF;
Prendedor: metal;
Medidas: A4 (210 x 297 mm);
Cor: branca;
Código CATMAS do item de material: 001655698.

A empresa deverá realizar a entrega dos produtos até o final de março de 2022.
 
II - Relação entre a demanda e a quantidade a ser adquirida: 
Considerando a expectativa de participação de até 29 (vinte e nove) novos servidores

no Programa Ambientar, a quantidade solicitada está bem ajustada à demanda.
 
III - Demonstração da viabilidade ou não do parcelamento do objeto da licitação:
Trata-se somente de 30 (trinta) unidades de um mesmo produto, sendo, portanto,

perfeitamente viável que uma única empresa forneça todas as pranchetas. O fornecimento por mais
de uma empresa poderia levar à aquisição de itens unitários com diferentes padrões e, em caso de
produtos idênticos, dificultaria possíveis trocas ou devoluções de itens avariados.

 
IV - Indicação do prazo de garantia dos bens e/ou da prestação de serviços

contratados:
Os produtos terão garantia de 90 (noventa) dias, em conformidade com o art. 16, II, do

Código de Defesa do Consumidor.
 
V - Pesquisa de mercado, identificando os possíveis fornecedores e as soluções

disponíveis que possam satisfazer a necessidade explicitada:
As pranchetas podem ser adquiridas em papelarias, lojas de material de escritório e

lojas de departamento. São possíveis fornecedores:

Kalunga: (11) 3346-9966



Port: (31) 98311-3731
Soma Distribuidora: (31) 2527-1388

 
VI - Estimativa preliminar de custos:
Na pesquisa de preços realizada através do Google Shopping, os valores encontrados

para o tipo de prancheta pretendido variaram de R$ 4,50 a R$ 20,76, de modo que, baseado no preço
médio de R$ 12,63, estima-se uma despesa total de R$ 378,90 (trezentos e setenta e oito reais e
noventa centavos).

 
VI - Contratações similares realizadas por outros órgãos da Administração

Pública:
- O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins adquiriu pranchetas

do fornecedor Pontual Distribuidora Eireli - EPP, pelo processo de Dispensa de Licitação nº
060/2021, nota de empenho nº 525, conforme publicado no Diário Oficial da União de 23 de
setembro de 2021;

- O Município de Ipeúna/SP adquiriu pranchetas do fornecedor Papelaria Blue City
Ltda ME, pelo Processo de Compra 2021/001787, conforme publicado em seu Portal de Compras
(http://transparencia.cebi.com.br/compras-033/Processo/ProcessoDetalhes?itemSeq=2185114).

 
VII - Análise de viabilidade da contratação:
Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade da aquisição de 30 (trinta) pranchetas,

mediante compra direta, por dispensa de licitação, com fulcro no art. 75, II, da Lei nº  nos termos da
Lei nº 14.133/2021.

Documento assinado eletronicamente por JOANA EMÍLIA ROSA MEIRA, Assistente Judiciária, em
03/03/2022, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CYNTHIA CHIARI BARROS, Analista Judiciário, em 04/03/2022,
às 16:48, 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 0225938 e o código CRC B3804143.
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