
 

ESTUDOS PRELIMINARES

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

Contratação de profissional ou empresa para ministrar aula téorica e prática de
Ginástica Laboral, com duração de 1 (uma) hora, na data provável de 07 de abril de 2022, no horário
provável de 14h30min, sujeitos a alterações.

A aula deverá ser oferecida na modalidade presencial, no auditório do TJMMG, e será
dividida em duas partes:

- uma explanação teórica, com duração aproximada de 45 minutos, com
finalidade de conscientização, durante a qual serão apresentados os benefícios da ginástica laboral
para a preservação da saúde e para o bem-estar do trabalhador;

- uma atividade prática, com duração aproximada de 15 minutos, na qual deverão ser
demonstrados exercícios que possam ser realizados pelos próprios servidores durante suas jornadas
de trabalho.

Deverá ser disponibilizado, em formato impresso ou virtual, um resumo dos
exercícios apresentados, com imagens correspondentes, para que os servidores possam relembrá-los e
praticá-los posteriormente.

O profissional deverá ter graduação comprovada em Fisioterapia ou Educação Física.
 
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) Previnir (doc. 0224670): R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais);
2) Saúde e Vida (doc. 0224671): R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais); e
3) Beecorp (doc. 0224991): R$ 712,00 (setecentos e doze reais).



A empresa Previnir, que ofereceu o menor preço, possui os requisitos necessários para
atender satisfatoriamente à demanda em questão, por atuar no segmento de promoção da saúde nas
organizações, oferecendo cursos e treinamentos diversos, como de ginástica laboral, noções de
ergonomia, prevenção de acidentes de trabalho e primeiros socorros, com foco na maximização da
produtividade organizacional por meio da redução de acidentes, doenças profissionais, absenteísmo e
passivos trabalhistas, bem como da melhoria do ambiente físico e psicológico e da qualidade de vida
dos funcionários. Conforme se verifica em seu portal, doc. 0225746, a empresa possui boa inserção
no mercado, tendo entre seus clientes grandes e reconhecidas instituições públicas e privadas. As
responsáveis técnicas, Carmen Eler e Paola Masson, são fisioterapeutas, como se afere pelo doc.
0225747, e possuem experiência de mais de 18 anos na área. A empresa encontra-se em situação
fiscal e trabalhista regular, conforme certidões negativas, doc. 0225748.

 
V - Estimativa preliminar de custos:
O custo total da contratação, pelo critério do menor preço, seria de R$ 360,00

(trezentos e sessenta reais).
 
VI - Contratações similares realizadas por outros órgãos da Administração

Pública:
É bastante usual a contratação de serviços de ginástica laboral por instituições

públicas. Seguem alguns exemplos recentes:
- Contrato n.º 5.204.00/2021, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos

Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a empresa Equilibrium Fisioclínica
Fisioterapia e Reabilitação Ltda., por dispensa de Licitação (extrato publicado no Diário Oficial da
União de 05 de janeiro de 2022);

- Contrato Administrativo - Dispensa de Licitação CRC nº 69/2021, firmado entre
o Conselho Regional De Contabilidade Do Paraná - CRCPR e a empresa SISPREV – Sistema De
Prevenção à Saúde do Trabalhador Ltda – ME (publicado em https://www3.crcpr.org.br/crcpr/links-
uteis/licitacoes?palavra=&secao_id=45&pagina_atual_lista_licitacoes=2);

- Pregão nº 34/2021 - Contrato nº 1/2022, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral
de Sergipe - TRE/SE e a empresa AMCS Serviços de Fisioterapia Ltda. (extrato publicado no Diário
Oficial da União de 03 de fevereiro de 2022). 

 
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 Previnir
Promoção da Saúde Ltda. para ministrar aula de ginástica laboral, com duração de 01 (uma) hora, no
valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

Documento assinado eletronicamente por JOANA EMÍLIA ROSA MEIRA, Assistente Judiciária, em
24/02/2022, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CYNTHIA CHIARI BARROS, Analista Judiciário, em 25/02/2022,
às 15:39, 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 0225749 e o código CRC 840177B4.
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