
 

ESTUDOS PRELIMINARES

I - Elementos necessários para a definição, caracterização, quantificação e
especificação do objeto ou serviço a ser adquirido:

Contratação de palestra presencial sobre competências comportamentais e relações
interpessoais, com duração de 01 (uma) hora, a ser proferida no auditório do TJMMG, na data
provável de 08 de abril de 2022, no horário provável de , sujeitos a alterações.

A palestra será voltada aos servidores que ingressarão no quadro de pessoal da Justiça
Militar de Minas Gerais.

O palestrante deverá ter, no mínimo, nível superior de escolaridade e experiência em
ministrar palestras sobre temas afins.

 
II - Demonstração da viabilidade ou não do parcelamento do objeto:
Considerando que se trata de serviço com duração de 1 (uma) hora apenas, não é

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

contratados:
Considerando a natureza do serviço, que é imaterial e se esgota imediatamente após a

sua prestação, não cabe falar em garantia.
 
IV - Pesquisa de mercado, identificando os possíveis fornecedores e as soluções

disponíveis que possam satisfazer a necessidade explicitada:
A partir de pesquisa pela internet, identificamos alguns possíveis fornecedores,

sediados em Belo Horizonte/MG, e solicitamos, via e-mail, o envio de proposta comercial, obtendo
as seguintes:

1) Plêiades Desenvolvimento de Pessoas (doc. 0226585): R$ 1.800,00 (mil e
oitocentos reais);

2) GPDH Treinamento e Desenvolvimento (doc. 0226587): R$ 600,00 (seiscentos
reais);

3) Metacoaching (doc. 0226591): R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais); e
4) DMT Palestras (doc. 0226598): de R$ 6.000,00 (seis mil) a R$ 7.000,00 (sete mil),

dependendo do palestrante escolhido.
A GPDH Treinamento e Desenvolvimento, que ofereceu o menor preço, possui os

requisitos necessários para atender satisfatoriamente à demanda em questão, por ser uma empresa
voltada para a capacitação de pessoas, com vasta experiência no mundo corporativo em todo o Brasil,
oferecendo cursos, treinamentos, workshops, oficinas dinâmicas e palestras personalizados para a
realidade de cada cliente, sempre com foco em aprimorar o desenvolvimento humano nas



organizações e atingir a alta performance através de líderes e colaboradores motivados e
comprometidos com os resultados. A empresa possui boa inserção no mercado, tendo entre seus
clientes grandes e reconhecidas instituições públicas e privadas.

O palestrante, Gilberto Fernando de Paiva Santos, é especialista em Psicologia
Organizacional e do Trabalho e em Psicologia Clínica, pós-graduado em Terapia Cognitivo
Comportamental e MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas e Ohio
University – EUA. Possui formações em Consultoria Interna de Organizações, Professional & Self
Coaching, Behavioral Analyst, Executive Coach, Alpha Coach e Ericksonian Hypnotherapy. É
membro da American Psychological Association, da Society for Human Resource Management e da
Association for Talent Development. Possui experiência de trinta anos como psicólogo organizacional
de uma das maiores empresas do Brasil, além de larga experiência como professor universitário,
palestrante e consultor de empresas. 

 
V - Estimativa preliminar de custos:
O custo total da contratação, pelo critério do menor preço, seria de R$ 600,00

(seiscentos reais).
 
VI - Contratações similares realizadas por outros órgãos da Administração

Pública:
É bastante usual a contratação de palestras por instituições públicas. Seguem alguns

exemplos recentes:
- o TRT-14ª Região contratou, por inexigibilidade de licitação, a empresa

SAUDECOM EIRELI para realização de palestra sobre "Saúde do homem e da mulher", com o Dr.
Jairo Bouer, conforme extrato publicado no Diário Oficial da União em 26/10/2021;

- o TSE contratou, por inexigibilidade de licitação, a empresa Entheusiasmos
Consultoria em Talentos Humanos para realização da palestra "Transformando Estratégia em
Excelência Operacional", conforme extrato publicado no Diário Oficial da União em 22/10/2021; e

- o TRT-20ª região contratou, por inexigibilidade de licitação, vários palestrantes para
o XVI Fórum de Saúde e Qualidade de Vida, realizado no dia 19/11/2021, conforme publicado no seu
Portal da Transparência (https://www.trt20.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/dispensa-e-
inexigibilidade)

 
VII- Análise de viabilidade da contratação:
Considerando o preço cobrado pelo serviço, é dispensável a licitação, nos termos da

Lei nº 14.133/2021, de modo que se conclui pela viabilidade da contratação da empresa GPDH
Treinamento e Desenvolvimento para ministrar palestra presencial, com duração de 01 (uma) hora,
no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Documento assinado eletronicamente por FLAVIANE DE ALMEIDA CANTARINO, Assistente Judiciária, em
11/03/2022, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CYNTHIA CHIARI BARROS, Analista Judiciário, em 16/03/2022,
às 14:49, 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 0226599 e o código CRC C930DA1C.
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