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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:
O presente processo visa à aquisição de 03 (três) termômetros clínicos

digitais de testa, com tecnologia infravermelha, sem contato, portáteis, com modo
de varredura rápida (leitura em poucos segundos), para aferição de temperatura corporal.

- Catmas: 001443968
A empresa deverá realizar a entrega dos produtos no prazo máximo de

5 (cinco) dias úteis a contar da contratação.
Os produtos deverão ter registro na Agência Nacional de Vigilância

Sanitária - Anvisa e certificado INMETRO.
 
II - Relação entre a demanda e a quantidade a ser adquirida: 
A compra de 3 (três) unidades se justifica por ser necessária uma unidade

para aferição da temperatura das pessoas que acessam o prédio pela recepção do térreo,
uma para das que chegam pela garagem e outra sobressalente, para uso em situações de
maior fluxo de pessoas ou de avaria dos outros dois termômetros.

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

licitação:
Por se tratar de compra de 3 (três) unidades de um mesmo produto, não é

viável o parcelamento do objeto.
 
IV - Indicação do prazo de garantia dos bens e/ou da prestação de

serviços contratados:
Os produtos deverão ter garantia mínima de 01 (um) ano.
 
V - Pesquisa de mercado, identificando os possíveis fornecedores e as

soluções disponíveis que possam satisfazer a necessidade explicitada:
Os produtos podem ser adquiridos em farmácias e lojas de insumos

médicos, situadas dentro ou fora de Belo Horizonte, desde que haja disponibilidade para
entrega dentro do prazo especificado no item I. São possíveis fornecedores:
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- Cirúrgica Express: (31) 3646-8009;
- Telediu Ginecenter: (31) 3222-2107 / (31) 2555-2107;
- Hand Shop: (31) 3222-5478 / (31) 99795-7984;
- Farmácias Pague Menos: 0800 275 1313;
- Atlantis Technical Solutions: (31) 3241-4979.
 
VI - Estimativa preliminar de custos:
A partir de pesquisa preliminar de mercado realizada por meio da internet, e

não obstante a ampla variabilidade de preços e marcas encontrados, estima-se um custo
aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, totalizando R$ 900,00
(novecentos reais).

 
VI - Contratações similares realizadas por outros órgãos da

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

realizando compra de termômetros, como os que se seguem:
- Polícia Militar de Minas Gerais: Cotação Eletrônica nº 1257654

000018/2020;
- Tribunal Regional Eleitoral de Roraima: Cotação Eletrônica nº 05/2020;
- Prefeitura Municipal de São José dos Campos: Pregão Eletrônico nº

85/SGAF/2020; e
- Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: Pregão Eletrônico nº

33/2020.
 
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 identificação de casos suspeitos de
infecção pelo novo coronavírus e consequentes ações necessárias para prevenção de
contágio, o que possibilitará que o Tribunal retome gradualmente suas atividades
presenciais, de forma segura, conforme orienta a Lei nº 13.979/20, que dispõe sobre
medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de importância
internacional decorrente do novo Coronavírus, e a Resolução do CNJ nº 322/2020, que
estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, medidas para retomada dos serviços presenciais.

 

Documento assinado eletronicamente por JOANA EMÍLIA ROSA MEIRA, Assistente Judiciária,
em 15/06/2020, às 13:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CYNTHIA CHIARI BARROS, Técnico Judiciário, em
15/06/2020, às 13:49, 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 0181010 e o código CRC EA8AD44F.
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